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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 
 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           
Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

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

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  
in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under five separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; questions, Adjournment; 
Questions, Oral; Questions, Prime Minister’s; Questions, Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them and Ministers replying. Questions relating to matters of  public 
importance are cross    indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

     Adjournment’. 
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Abdul Haleem, The Hon., M.P., Minister of  

Post, Postal Services and Muslim Affairs: 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 613-4 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sub-Post Offices:  

   construction of buildings, 173-6 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 688-9 

Office on Missing Persons (Establishment,  

   Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1764-9 

 

Resolutions: 

Appropriation Act, 532-8 

 

Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal: adverse impact on public life, 
1791-6 

 

Abeysekara, The Hon. Sisira Kumara, M .P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Ananda Aluthgamage Development, Social  

  Services and Charity Found., (Inc.): 1R., 1582 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M .P., Deputy M inister  

of Transport and Civil Aviation:  

Petitions: 

Herath, Mr. R.S.S., Veyangoda, 1168 

Jayarathne, Mr.  E.M., Kurunegala, 1530 

 

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1427-9 
 

Questions, Oral: Replies: 

Northern Railway Line: details, 1177-80 

 

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

Votes of Condolence: 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2023-5 
 

Debates: 

Order: 

Sri  Lanka Export Development Act, 1627-9 

Resolutions:  

Appropriation Act, 549-51 
 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1415-19 

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

Petitions: 

Chandarawansa, Mr. G.W., Hikkaduwa, 1321 

Dayasiri, Mr.Y., Ratgama, 1321  

Jayaratne, Mr. W.D., Galle, 1321 

Lelawela, Mr. B.H., Poddala, 1321 

Premathilaka, Mr. Kamal, Uragaha, 1321 

Ratnayake, Mr. Rasika Prasanna, Colombo-05, 
1321 

Samarasingha, Mr. L.N., Kandy, 1321 

Sarath, Mr. D.A., Hikkaduwa, 1321 

Susiripala, Mr. M.K., Talpe, 1321 

Wijewathi, Mrs. Ranmuthu, Balapitiya, 1321  
 

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1369-78 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Grama Neladharis, Retired: re-employment,  
    1218-9, 1221  

 
Questions, Oral: Replies: 

Kattankudy DS Division: details, 505-6 
 
Abrupt Suspensions:  

To Summon a Party Leaders Meeting, 980, 1563 
Until the Mister of Health, Hon. Rajitha Senerathne 

presence to Parliament, 1570-2 
 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M .P., Deputy 
Minister of  Megapolis and Western Development 
(Deputy Minister of Finance and Mass Media - with  
effect from 31.05.2017) 

Reference to: 

Public Accounts Committee Report, 1939 
 

Debates: 
Notifications: 

Excise Ordinance, 1899-1904 
Regulations: 

Divineguma Act, 1002-7 
 

Questions, Oral: Replies: 
Ragama Town, Development of: details, 208-10 
Sethsiripaya Stage II and Suhurupaya:  

lease and service charge, 169-71 
 
Alahapperuma, The Hon. Dullas, M .P.:  

Reference to: 
Attorney-at-Law Kalyananda  Thiranagama's Book, 

963 
Flood Situation in the Country, 966-7 
Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 158 
Legal Aid Commission, 653 

 
Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1339-46 

Abd-Ala] 
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Alahapperuma, The Hon. Dullas: (Contd.) 
Questions, Oral: 

Cultivated Paddy Lands: Matara district, 1869-70 
Dillimuni, Mr. Upali: file rendered to Legal Aid 

Commission, 653-4 
Educational Administrators, Matara District: 

 vacancies, 195-6 
Employees’ Provident Fund, Private Institutions 

subscribe to: Matara district, 791-2 
Government Land Utilized in unamortized manner, 

Matara District: provision of licenses, 181-3 
Irrigation Systems in Matara District: maintenance 

expenditure, 1971-3 
Landless People in Matara District: provision of 

lands, 1976-7 
Matara-Beliatta Highway, Lands Adjoining: 

 assessment of compensations, 1699-1720 
Nandasena, Mr. P.M: fisheries pension, 1049-50 
Provincial Roads in Matara District, Development 

of: money spent, 630-2 
Roads belong to Central Government:  

Matara district, 936-7 
 
Alawathuwala, The Hon. J.C., M .P.:  

Petitions: 
Kumarihami, Mrs. B.H., Mawathagama, 467 
Punnayawathie, Mrs. E. D., Abhakotte, 467  

 

Votes of Condolence: 
Adikari, Hon. A.M.S, 1999-2001 
Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2022-3 

 

Debates: 
Notifications: 

Excise Ordinance, 1910-12 
Order:  

Diplomatic Privileges Act, 407-9 
 
Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed, M .P.: 

Debates, Adjournment: 
Extremist Elements, Suppression of, 616-7 
UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),  
   1157-9 

 

Questions, Oral: 
Ampara District, D.S Divisions: details, 650-1 
National Schools, Batticaloa District: 

teacher vacancies, 1548-50 
Batticaloa-Eravur Road, Construction of:  

acceleration of work, 1546-8 
 
Aluthgamage, The Hon. Ananda, M .P.: 

 Reference to:  
Gampola Police, 247 

 

Debates: 
Bills, Private: 

Shantha Abeysekara Development, Social  
  Services and Charity Found. (Inc.):1R., 1582-3 

Regulations: 
Companies Act and the Societies Ordinance,  
   246-8 
Sports Act, 1286-9 

Aluthgamage, The Hon. Ananda: (Contd.) 
Debates, Adjournment: 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),  
   1155-7 

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

Debates: 
Regulations:  

Sports Act, 1255-64 
 

Debates, Adjournment: 
Garbage Disposal: adverse impact on public life, 

1797-802 
 

Questions, Oral: 

Industrial Zone in Ulapane: details, 1664-5 

Kandy City Development Project: money spent, 
953-4 

 

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

Petitions: 

Gamage, Mr. S.T, Mattale, 627 

Wickremasuriya, Mr. W.M., Nilantha, Madipola, 
627 

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

of Agriculture: 

Petitions: 

Gunapala, Mr.  K.G., Kibhissa, 770 

Karunathilake, Mr. A.W., Matale, 467 

Mendis, Mr. T. Wasantha, Mahiyangana, 1642 

Punchibanda, Mr. W.M., Mahawela, 1642  

Ranaweera, Mr. R.K.A.D.L.W., Matale, 1642 

 

Questions, Oral: Replies: 

Ja-Ela Ihalagama  Polgahawewa Tank, Illegal  

   filling of: steps taken, 470-3 

Jaffna District, Agricultural Lands: details, 1866-9 
 
Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M .P.: 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,  

   Administration and Discharge of Functions  
(Am.): 2R., 1762-4 

Regulations: 
Companies Act and the Societies Ordinance,  
    265-8 
Sports Act, 1277-9 
 

Questions, Oral: 
Norochcholai Power Plant:  

environmental pollution, 1852-3 
 

Amaratunga, The Hon. John, M .P., M inister of  

Tourism Development and Christian Religious Affairs 

and Minister of Land: 

Petitions:  

Manuelpillai, Mr. N., Hendala, 1168 

[Ala-Ama 
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Amaratunga, The Hon. John: (Contd.) 

Questions, Oral: Replies: 

Government Land Utilized in unamortized manner, 
Matara District: provision of licenses, 183-7 

 
Amaraweera, The Hon. Mahinda, M .P., M inister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Debates:  

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   282-91 

 
Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 831-7 

 

Documents, Tabled: 

Point Pedro Fisheries Harbour, Development of: 
answer re, 1203-4  

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Northern Province, Illegal Fishing Methods in : 
prohibition, 1984-6 

Point Pedro Fisheries Harbour, Development of, 
1211-4 

 
Questions, Oral: Replies: 

Fishery Harbours, Matara District: details, 48-55 

National Aquaculture Development Authority: 
money granted by treasury, 794-5 

 
Ameer Ali Shihabdeen, The Hon., M.P., Deputy  

Minister of Rural Economic Affairs: 

Debates: 

Notifications: Excise Ordinance, 1912-4 

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

 of Special Assignment: 

Votes of Condolence: 

Jayatilleka, Hon. Ariyaratne, 2030-3 

 

Debates: 

Order:  

Sri Lanka Export Development Act, 1602-8 

 
Ananthan, The Hon. Sivasakthi, M .P.: 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,  

   Administration and Discharge of  Functions 
(Am.): 2R., 1776-8 

 
Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act, 553-8 

Annual Reports: 

Ayurveda Medical Council, (2014), 151 

Central Bank of Sri Lanka, (2016), 152 

Ceylon Fishery Harbour Corporation, (2013), 1641 

Consumer Affairs Authority, (2014), 1321 

Department of  Posts, (2016), 1166 

Department of Animal Production and Health, (2016), 
769-70,  

Department of Ayurveda, (2014), 151 

Department of Census and Statistics, (2016), 1039 

Department of Christian Religious Affairs, (2016), 
929 

Department of Cultural Affairs, (2016), 1527 
Department of External Resources, (2016), 1039 
Department of Finance, (2016), 1320 
Department of Imports and Export Control, (2016), 

1528  
Department of Information Technology Management, 

(2016), 1640 
Department of Land Title Settlement, (2016), 1641,  
Department of Legal Affairs, (2016), 1821 
Department of Management Audit, (2016), 1040 
Department of Management Services, (2016), 1526 
Department of Motor Traffic, (2016), 10 
Department of Muslim Religious and Cultural  

Affairs, (2016), 1528 
Department of National Botanical Gardens, (2016), 

1164 
Department of National Budget, (2016), 1640 
Department of National Planning, (2016), 1640 
Department of National Zoological Gardens, (2015), 

463 
Department of Prisons, (2016), 1528 
Department of Project Management and Monitoring, 

(2016), 1938 

Department of Registration of Persons, (2016), 1936 

Department of State Accounts, (2016), 1040,  

Department of Trade and Investment Policy, (2016), 
1526 

Department of Treasury Operations, (2016), 1040 

District Secretariats: 
Ampara, (2016), 1041 
Hambantota, (2016), 1527 
Jaffna, (2016), 1041  
Kalutara, (2016), 1641 
Kegalle, (2016), 1041 
Kilinochchi, (2016), 930 
Mannar, (2016), 1166 
Moneragala, (2016), 1041 
Mullaitivu, (2016), 1320 
Polonnaruwa, (2016), 1936 
Puttalam, (2016), 1527 
Trincomalee, (2016), 1527 
Vavuniya, (2016), 1641 

Educational Publications Department, (2015), 1822 

Election Commission, (2016), 1821 
Land Use Policy Planning Department, (2016), 464 

Lanka Leyland Limited, (2014), 152  

Lankaputhra Development Bank, (2013), 463 

Ama-Ann] 
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Annual Reports: (Contd.) 
M/Development Strategies and International Trade, 

(2016), 1823  

M/Disaster Management, (2016), 463 

M/Finance, (2016), 1526,  

M/Foreign Employment, (2016), 1166 

M/Home Affairs, (2016), 1041 

M/Internal Affairs, Wayamba Development and  

Cultural Affairs, (2016), 769 
M/Irrigation and Water Resources Management, 

(2016), 1528 

M/Justice, (2016), 1166 

M/Lands, (2016), 1641 

M/Law and Order and Southern Development, 
(2016), 1167 

M/National Co-existence, Dialogue and Official  

Languages, (2016), 1167 

M/National Policies and Economic Affairs, (2016), 
1039 

M/Ports and Shipping, (2016), 1165 

M/Posts, Postal Services and Muslim Religious  

Affairs, (2016), 465  

M/Special Assignment, (2016), 1640 

M/Sports, (2016), 1167  

M/Sustainable Development and Wildlife, (2016), 
1525 

M/Tourism Development and Christian Religious 
Affairs, (2016), 1164 

M/Transport and Civil Aviation, (2016), 1165 

M/Women and Child Affairs, (2016), 1822 

National Institute of Fisheries and Nautical  
Engineering  (Ocean University), (2013), 1937  

National Transport Comm., (2014), 10 

Office of the Government Whip of Parliament, 
(2016), 930  

Office of the Leader of the Opposition of Parliament, 
(2016), 1040 

President's Fund, (2014), 1165 

Prime Minister's Office, (2016), 1039 

Public Service Commission, (2016), 1163-4 
Public Utilities Commission of SL, (2015), 1320 
Road Development Authority, (2013/14), 11 
Sri Lanka Accreditation Board for Conformity  

Assessment, (2015), 1822 
Sri Lanka Army, (2011, 2012 & 2013), 151 
Sri Lanka Atomic Regulatory Council, (2015), 1939 
Sri Lanka National Freedom from Hunger Campaign 

Board, (2014), 11,  
Sri Lanka Navy, (2011, 2012 & 2013), 929 
Sri Lanka Survey Department, (2016), 1641 
State Mortgage and Investment Bank, (2014), 1937 
Thurusaviya Fund, (2015), 1822 

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

Debates: 
Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

    275-8 

Atukorale, The Hon (Mrs.) Thalatha, M.P., Minister  

of Foreign Employment: 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 714-6 

 

Debates, Adjournment:  

Floods and Lands Slide Disaster in the Country, 
1432-5 

 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lankans Employed Abroad: details, 1538 

 

Audit Service Commission: 

Performance Report, (01.03.2017-31.03.2017), 1525 
 

Auditor General's Reports: 

For 2013: Installment: 

1st (part XIV, XV), 9 

4th (part XII), 9 

6th (part XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV), 9 

 

For 2014: Installment: 

1st (part VI, VII, VIII, IX, X, XI), 9 

4th (part XI, XII), 9 

5th (part, IX), 9 

 

For 2015: Installment: 

2nd (part X11, X11), 9 

  

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

Industry and Commerce: 

Debates: 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

  222-9 

 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 610-2 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1125-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Bandarawela Multipurpose Cooperative Society: 
board of directors, 41-5 

Business Establishment, Jaffna Town (1983): 

  details, 1678-83 

Gold and Silver Crafts Industry, Collapse of:  
measures taken, 1074-7 

Industrial Zone in Ulapane: details, 1665-8 

‘Lak Sathosa’: 

canned fish production, promotions of:  

    money allocation, 947-51 

rice imported: details, 1670-6 

‘Mini- Industrial Parks Project’: 
progress, 1063-6 

[Ann-Bad 
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Balasuriya, The Hon. Tharaka, M .P.:  

Points of Order: 

No Member shall Impute Improper Motives to Any 
Other Member, 363-4 

 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,  

Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1785-7 

Notifications: 
Excise Ordinance, 1882-5 

Order: 
Diplomatic Privileges Act, 409-13 

 

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

Ministerial Report on Private Bills: 
Community Education Services (Inc.), 626-7 
International Women’s and Children’s Right’s 

Council (IWRC) (Inc.), 627 

 

Bandaranayake, The Hon. Indika, M .P., Deputy  

Minister of Housing and Construction: 

Questions, Oral: Replies: 

National Housing Development Authority:  

   permanent cadre, 952-3 

 

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

Petitions: 

Bandara, Mr. H.K.L, Ratmalana, 468 

de Silva, Mr. R., Sunil, Ratgama, 1322  

Gamaratne, Mr. P.S.K., Wanduramba, 1531 

Gunasekara, Mr. P.K.D., Ambalangoda, 1322 

Kumari, Mrs. N.M., Chandima, Galle, 1322 

Nandasena, Mr. N.H.K., Kahaduwa, 1531  
 

Debates: 

Order:  

Diplomatic Privileges Act, 427-30 
 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 600-1 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1402-6 

 

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

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 900-2 

 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 
SOC  report, 466; 2R., 768-43; Com., 743-50; 
3R., 750: Cert., 1319-20 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.):  
1R., 810; petition to SC, 1039, 1163; SC petition 

dismissal, 1817 

Bills: (Contd.) 

Economic Service Charge (Am.): 
2R., 138-40; Com.,138-40; 3R., 140; Cert., 462 

Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 
1R., 517 

Foreign Exchange: SOC report, 465 

International Convention for the Protection of all  

    Persons from Enforced Disappearance: 
SOC report, 465 

Local Authorities Elections (Am.):1R., 1580-1 

Nation Building Tax (Am.): 1R, 1580 

Office on Missing Persons (Establishment,  

 Administration and Discharge of Functions) (Am.): 
SOC report, 11; 2R., 1722-90; Com., 1790-1;  
3R., 1791,  

Registration of Elections (Sp. Prov.): 1R., 59-60; 

   petition to SC, 462; SC determination, 1024-38 

Sugathadasa National Sports Complex Authority 
(Am.); 1R., 1722 

 
Bills, Private: 

Ananda Aluthgamage Development, Social Services 
and Charity Found. (Inc.):1R., 1582 

Cancer Care Trust (Inc.): 1R., 60 

International Women’s and Children’s Right’s  
Council (IWRC) (Inc.): Ministerial Rep., 627 

Lasallian Community Education Services (Inc.):  

   Ministerial Rep., 626-7 

Shantha Abeysekara Development, Social Services 
and Charity Found. (Inc.): 1R., 1582-3 

Sri Lanka Institute of Agriculture (Inc.): 1R., 979-80 

Wijeya Udana Found. (Inc.): 1R., 1722-3 

  

Colonne, The Hon. Nalaka Prasad, M .P.: 

Petitions: 

Ratnayake, Mr. Gamini, Galoya, 156 
 

Committee of Selection: 
Meeting, 1817  

 
Committee Reports: 

Public Accounts (2nd), 1940 

 

Committee Reports, Public Finance: 

Annual Reports: 

Department of Development Finance, (2015), 1823 

Department of Fiscal Policy of General Treasury, 
(2015), 1823 

Department of Information Technology  

   Management, (2015), 1823 

Department of Inland Revenue, (2015), 152 

Department of Legal Affairs, (2015), 1823 

Department of Management Audit, (2015), 1823 

Department of Management Services, (2015), 1823 

Department of National Budget, (2015), 1823 

Department of Public Finance, (2015), 1823 

Department of State Accounts, (2015 & 2016), 1823  

Bal-Com] 
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Committee Reports, Public Finance: (Contd.) 

Annual Reports: 

Department of Treasury Operations, (2013), 1823 

Department of Valuation, (2015), 1824  

Sri Lanka Customs, (2015), 1823 

Sri Lanka Accounting and Auditing Standards 
Monitoring Board, (2014 & 2015), 1823 

Sri Lanka Excise Department, (2015), 1823 
 

Notifications: 
 Excise Ordinance, 1823 

 

Resolutions: 
Appropriation Act, 466 
Revision of salaries and allowances of the Director 

of the Commission Investigate Allegations of 
Bribery and Corruption, 466 

 

Supplementary Allocations: 
Budgetary Support Services and Contingent  

Liabilities Provisions, 152, 1823; note, 466  

 

Committee Reports,  Sectoral Oversight: 
Annual Reports: 

Bank of Ceylon, (2014), 12 
Chilaw Plantation Ltd, (2014), 11 
Coconut Cultivation Board, (2013), 12 
Coconut Development Authority, (2013), 12 
Coconut Research Board, (2014), 12 
Department of Motor Traffic, (2016), 931  
Department of Textile Industry, (2015), 152-3 
Institute for Agro-Technology and Rural Sciences, 

(2013), 13  
Institute of Biochemistry, Molecular Biology and 

Biotechnology of University of Colombo,    
(2013 & 2014), 13 

Institute of Human Resource Advancement of   
University of Colombo, (2012, 2013 & 2014), 13 

Institute of Indigenous Medicine of University of 
Colombo, (2013 & 2014), 13 

Kalubowitiya Tea Factory Ltd, (2013 & 2014), 12,  
Kurunegala Plantations Limited, (2014), 465 
M/Higher Education, (2014 & 2015), 13 
M/Plantations Industries, (2015), 12 
M/Primary Industries, (2015), 152-3 
National Institute of Library and Information    

Sciences, University of Colombo, (2013), 13 
National Institute of Plantation Mgt., (2014), 12 
National Savings Bank, (2014 & 2015), 12 
National Transport Commission, (2014), 930-1 
People's Bank, (2014 & 2015), 12 
Regional Development Bank, (2014 & 2015), 12 
Road Development Authority, (2013 & 2014), 931 
Rubber Development Department, (2014), 12 
Rubber Research Board, (2013 & 2014), 13 
Sri Lanka Cashew Corp., (2011, 2012 & 2013), 

465  
Sri Lanka Insurance Corporation Ltd, (2014), 12  
Sri Lanka Land Reclamation and Dev. Corp.,   

(2013 & 2014), 11 
Sri Lanka Savings Bank, (2013), 11 

Committee Reports,  Sectoral Oversight: (Contd.) 

Annual Reports: (Contd.) 
Sri Lanka State Plantations Corp., (2011), 465 
Sugarcane Research Institute, (2013), 12 
Tea Research Institute of Sri Lanka, (2014), 12 
Thurusaviya Fund, (2014), 12 
University of Colombo School of Computing, 

(2013 & 2014), 13 
 

Bills: 

Foreign Exchange, 465 

Civil Procedure Code (Am.), 466 

Office on Missing Persons (Establishment,  
Administration and Discharge of Function  

(Am.), 11  

International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance, 465 

 

Regulations:  

Divinegma Act, 931 
 

Provincial Councils Statutes: 

Draft statute of the North Provincial Council  

 Tourist Authority, 931, 1940 

 
Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 
decision re oral question time limitations, 1936 
decision to change parliamentary business due to 

flood situation in the country, 1319 
meeting, 463, 980, 1817 

Pubic Accounts:  2nd report, 1940 

 

Committees, Sectoral Oversight: 
Economic Development: substitution, 1935 
Legal Affairs (Anti-Corruption) and Media: 

substitution, 1935 
Reconciliation and North and east Reconstruction: 

substitution, 1935-6  

 

Committees, Select:  
Look into and Report on Expenses Incurred by  

Central Bank of SL for Purchasing of Office for  
Sri Lankan Embassy in Brazil and Office for  
Permanent Representative of Sri Lanka to United  
Nations, New York, USA Separately in Respect  
of Each Premises: nomination of members, 461-2 

 

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

Minister of Foreign Affairs; (Deputy Minister of  

National Policies and Economic Affairs - with  

effect from, 31.05.2017) 

Petitions: 

Jayawickrema, Mr. N.T.A., Pitakotte, 1824 

Perera, Mrs. B. Ramani, Gothatuwa New Town, 
1824  

 

Reference to: 

SAITM Issue, 256-7  

[Com-de S 
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de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha: (Contd.)  

Documents, Tabled: 

International  Institute of Irrigation Management: 
Doc re. its legal background, 258 

Prof. Rohan Samarajeewa’s Article to ‘Ada’ Paper 
re GMOA Strike, 258 

  

Debates: 

Notifications: 
Excise Ordinance, 1927-30 

Orders: 

Diplomatic Act, 434-44 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   252-8   

 

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

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1441-6 

 
Debates, Adjournment: 

Environmental Effects of Polythene and Plastic: 

 prevention, 1301-18 

Extremist Elements, Suppressing of, 598-624 

Floods and Landslides Disaster in the Country,    
1324-524 

Garbage Disposal: adverse impact on public life, 
1791-816 

Iranattivu Displaced Persons:  
resettlement, 445-60 

Kelani River Water Pollution:  
prevention, 140-50 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 

 Cultivation, 811-928 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2033-88 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern  

Provinces, 751-68 

UNHRC Geneva, Joint Resolutions (2017),  

1084-160 

 

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

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment, 

  Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1749-53 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 948 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   259-62 

Divineguma Act, 998-1002 

Sports Act, 1267-71 

Resolutions: 

 Appropriation Act, 562-6 

Devananda, The Hon. Douglas: (Contd.)  

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1391-5 

 

Questions by Private Notice: 

Illegal Fishing Methods in Northern Province:  
prohibition, 1982-4 

Illegal Sand Mining, Prevention of, 57-8 
Paliaru, Prevention of Illegal Activities, 1564-5 

People Affected by Natural Disaster:  
compensations, 1078-9 

People in North and East, Lending Institutions: 
pressure exerts by, 1872-4 

Point Pedro Fisheries Harbour, Development of, 
1210-1 

Tamil Medium Teacher Educators, Deprivations of 
Promotions, 217-9 

Thattankulam People: provision of water, 978-9 

Trincomalee District, Resettled People: provision 
of title deeds, 799-80 

Unrest Situation in Several Places of the Country, 
666-7 

‘Uyankulam’ Fifty-Housing Scheme,  
Basic Facilities for, 340-1 

 

Questions, Oral: 

Katphapuram Village Resettled People:  
basic facilities, 1662-3 

Minpe Dam, Height Increase of:  
adverse effects on farmers, 658-60 

Punnaineravi Village: basic facilities, 1184-5 

‘Thriposha’, Non Provision of:  
upcountry and many areas, 1059-61 

 

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

Debates: 

Bills, Private: 

Sri Lanka Institute of Agriculture (Inc.): 

   1R., 979-80 

Regulations: 

Divineguma Act, 1007-10 
 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 914-6 

 

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

Reference to: 
Dengue and Natural disaster in the country, 1560, 

1562-3 
Finance Ministry Annual Report (2016) and       

Auditor General Opinion, 1551, 1552, 1553, 
1554, 1555, 1556 

Foreign Exchange Bill, SOC meeting re, 349-351, 
352 

GMOA Strike and Its Member’s Private Practice, 
343-7, 348 

de S-Dis] 
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Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 159 

Question by Private Notice Forwarded by Him,  

   339, 340 

Sri Lanka and United States of America, Military 
Agreement, 515, 1711-2 

Supplementary Estimates re Purchasing of Vehicles 
for Ministers, 806 

 
Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1893-9 

Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 419-22 

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 811-830, 832, 833, 837 

 

Questions by Private Notice: 

Ethnic and Religious Problems Created by         
Extremist Groups, 668-70 

Grama Neladharis, Retired: re-employment, 1215, 
1216, 1220-1 

Police Narcotic Bureau Officers: shoo-out at  

   Piliyandala, 511-4 

Uma-Oya Multipurpose Project: problems caused 
to people, 1703-5, 1709 

 

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

Agriculture: 

Petitions: 

Kumara, Mr. Sarath, Annuradhapura, 932  

Perera, Mr.  B.S., Chandrasiri, Wattala, 931 

 

Dissanayake, The Hon. Mayantha, M.P.: 

Votes of Condolence: 

Jayatilleka, Hon.  Ariyaratne, 2017-8 

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

Plantation Industries: 

Questions, Oral: Replies: 

Tea, Rubber and Coconut Researches: provision 
allocated, 1965  

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

Empowerment and Welfare; (Minister of  Social   

Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage -  

with effect from 22.05.2017) 

Petitions: 

Wirasekara, Mr. W.A.D., Hatton, 310 

 

Reference to: 

Code of Criminal  Procedure (Sp. Prov.) (Am):  

  SC petition dismissal, 1820-1 

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

Regulations: 
Divineguma Act, 981-2, 1011-7 

 
Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1438-41 

 

Documents, Tabled: 
Samurdhi Benefit Payments: details, 1013 

 

Questions, Oral: Replies: 
Badulla District, Government Assistance  
   Recipients of: details, 1835-40 
Samurdhi Beneficiaries, Rice Purchased for:  
   details, 657-8 
 

Documents, Tabled: 

A Factual Appraisal of the OISL Report,  

Volume 1and 2), 1088 

Archeological Ruins of Prosed Sugar Factory Sites: 
photo, 891 

CME Properties in D.R. Wijewardena Mawatha:   
proposals re, 1600 

Debt doc re, 9 (not tendered) 

Dr. A.P. Keethipala, Director Sugar Research  

   Institute Report re Sugar Factory, 886 

Finance ACT No. 11 of 2004, Copy of, 78 

Flood in May 2017 Assistance, 1347 

Global Financial Integrity Releases Starting Rep., 
1624 

Howard University Report re Development            
(not tendered), 1637 

Hon. Wimal Weerawansa’s Letter to Secretary of 
Ministry of Foreign Affairs 368 

International Institute of Irrigation Management doc. 
re its legal background, 435 

Iranatiivu People’s details, 445 

Lotteries, Several docs re, 1891-2 
Metrology Dept. Report re Natural Disasters, 1080 

Mr. Viboothi Weerawansa's Credentials, 359 

Prof. Rohan Samarajeewa’s Article to ‘Ada’ Paper re 
GMOA strike, 258 

Rest of the reply to questions by Private Notice, 1080 

Rs.5000 Currency Note copy,  

SAITM: 

Government Medical Association letter to HE the 
President re, 2063 

Hon. Dinesh Gunawardena presentation of gazette 
re (Hansard report), 1193 

Letter from Secretary to Ministry of Higher       
Education and Highways, 2036 

Sri Lanka Medical Council, registers advertisement 
in ‘Lankadeepa’ newspaper, 2037 

Samurdhi Benefit Payments details, 1013 

Seruwila G.N. Div. Lands, Doc. re, 619 

South Asian Institute of Technology and  

Management: Hansard Colum re, 2035, 2037 

[Dis-Doc 
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Documents, Tabled: (Contd.) 

Speeches of MPP: 

Punchinilame,  Hon. Susantha, 1448 
Vidanagamage, Hon. Thenuka, 894  

Sugar Company's Reply to Hon. PC Member  
Mr. Samantha Vidyaratna's Allegations, 886 

The Chapter and Founding Doc. re International   
Irrigation Management Institute, 392 

Treasury Bond Issue: ‘Lankadeepa’ news article, 93 

Uma-Oya Multipurpose Project: report, 1707 

UVA Chief Minister's Letter to Bandarawela Urban 
Commissioner re Bandarawela Fair, 130 

UVA Provincial Council Audit Report, 132 

 

Dushmantha, The Hon. H.R. Sarathie, M.P., Deputy  
Minister of Justice and Deputy Minister of  

Buddhasasana; 

Petitions: 

Sanjeewa, Mr. P.V., Indika, Yatiyantota, 467  
 

Debates: 
Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 736-9 
 

Questions, Oral: Replies: 

Complaint Lodged at CID by Hon. Mangala      
Samaraweera: current situation, 934-6 

 

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

Lands: 

Questions, Oral: Replies: 

Lands Belonging to State Institutions: D.S Div.: 
Oddamawadi, 330 
Vakarai, 321-3 

 
Expunctions:  

361, 362, 363, 374, 1122, 1123, 1124, 1481, 1563, 
1818, 1821, 2046, 2047, 2049, 2052, 2053,  2067, 
2069  

 

Fernando, The Hon. Arundika, M .P., Deputy  
Minister of Tourism Development and Christian  
Religious Affairs: 

Petitions: 

Perera, Mr. U.J.N., Marawila, 467  

 

Fernando, The Hon. Harin, M.P., Minister of  

Telecommunication and Digital Infrastructure: 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 837-42 

     
Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani,  

M.P., State Minister of City Planning and Water  

Supply: 

Petitions: 

Perera, Mr. A.G., Seeduwa, 770, 

Wayalet, Mrs. Ariyasingha, Badulla, 1642  

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani: 
(Contd.) 

Questions, Oral: Replies: 

Drinking Water Projects: Batticaloa district, 204-7 

 

Fowzie, The Hon. A.H.M., M .P., State M inister of  

National Integration and Reconciliation: 

Petitions: 

Sirisena, Mr. W., Nugegoda, 770 

 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 617-24 

 

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

 Reference to: 

Dengue and Natural Disasters in the Country:   

    immediate action to arrest the issue, 1577 
Flood Situation in the Country, 968 

 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 711-4 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1435-8 

 

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

Petitions: 

Abeywardena, Mr.  A.N., Hambantota, 1642 

Gamage, Mr. A.G.N., Battaramulla, 1642 

Gunadasage, Mr. Wanniarrachchi, Nakugamuwa, 
1642 

Ratnayake, Mr. T. M., Ihala Kobbakaduwa, 467 

Ruwanpathirana, Mr. W., Makola, 771  

Sugathapala, Mr. W.A., Yogiyana, 1642  

Wijepala, Mr. M.A.K., Hungama, 771 
 

Reference to: 

Flood situation in the country, 970 
 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1460-4 

Kelani River Water Pollution: prevention, 143-6 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 831, 922-8 

 

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

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S.,  2019-21 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2018-20 
 

Debates: 
Orders: 

Special Commodity Levy Act, 125-8 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1631-4 

Doc-Gam] 
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Gamage, The Hon. Chandima: (Contd.) 

Debates: 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,     
299-302 

 

Debates, Adjournment: 

Kelani River Water Pollution:  

prevention, 144-6 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, 761 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1154-5 

 

Gamage, The Hon. Daya, M .P.,  M inister of Primary  

Industries:                                                                                                                                                                                                                                                            

Reference to: 

Dengue and Natural Disasters, 1562 

Swiss Challenge re proposals, 1601 
 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 879-81 

 
Questions, Oral: Replies: 

Cinnamon Trading Academics: details, 1690-3 

Spices Production, Money Allocation:               
expenditure, 1847-51 

 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M .P.: 

Debates: 

Orders: 

 Diplomatic Privileges Act, 401-7 
 

Debates, Adjournment: 

UNHCR Geneva, Joint Resolution (2017), 1089-93 

 

Questions, Oral: 

Army, Navy and Air Force Camps,  

Northern Province: details, 1693-4 

Complaint Logged at CID by Hon. Mangala 

Samaraweera: current situation, 933-4 

Northern Railway Line: details, 1175-7 

'Osu Uyana' in Katharagama Sacred City: 

medical plants, destruction of, 498-9 
Police Officers Killed in Terrorist Attacks: Districts: 

Amapara, 323 

Batticaloa, 316-7 

Mullaitivu , 958-60 

Puttalam , 492-3 

Shooting and Murders (2016): details, 1543 

Sri Lankans Employed Abroad: details, 1537 

Weragoda, Mr. Sampath, Inquiry on:                  
recommendations, 163-4 

 

Questions, Prime Minister's: 

PM's Visit to India: signed agreement details,       
18-23 

Ganesan, The Hon. Mano, M .P., M inister of National  

Co-existence, Dialogue and Official Languages: 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 605-7 

 

Gankanda, The Hon. Dunesh, M .P., Deputy M inister  

of Disaster Management: 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country,   
1520-4 

 

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

Petitions: 

Galabada, Mr. U.P., Piliyandala, 467 

Uakwatte, Mrs. M.P., Yogiyana, 1642  

 

Debates: 

Bills, Private: 

Cancer Care Trust (Inc.): 1R., 60 

 

Debates, Adjournment: 

Environmental effects of Polythene and Plastic:  
prevention, 1301-4, 1316 

 

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

M.P.: 

Debates: 

Resolutions:  

Appropriation Act, 570-2 

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 843-55 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),         
1150-2 

 

Questions, Oral: 

Agricultural Lands: Districts: 
Batticala, 1948-9 
Jaffna, 1864-6 
Trincomalee, 1958-60 

Business Establishment, Jaffna Town (1983):  

   details, 1676-8 
Drinking Water Projects: 

Batticaloa district, 203-4 

Police Officers Killed in Terrorist Attacks: Districts: 

Jaffna District, 955 

Kilinorchchi, 664 –5 

Mannar , 661-2 

Trincomalee, 479-80 

Vauniya , 797  
Road Constructions, Money Spent on: Districts: 

   Batticaloa, 789-90 

Jaffna ,191-2 
Mullattivu , 176-7 

Teachers in National and Provincial Schools:  

Moneragla district, 1533-4 

[Gam-Gun 
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Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.:  

Reference to: 

Attorney-at-Law Kalyananda Thiranagama’s Book, 
960, 961, 962, 963 

Budget Proposals, 223 

Central Bank Rep.:  

distribution to Hon. MPP, 16 

Chartered Certified Accounts, 227,  

Flood Situation in the Country, 968, 969 

Foreign Exchange Bill: 

SOC meeting re, 348, 350, 352,356 

supreme court decision, 161 

Purchasing of Vehicles for Ministers,                
Supplementary Estimates re, 804 

 

Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1886-93 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 73-81 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1595-602 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

     229-34 

 

Documents, Tabled: 

CME Properties in D.R. Wijewardena Mawatha: 
proposals re, 1600 

Finance Act No. 11 of 2004, Copy of, 78 

Lotteries, Several doc. re, 1891-2 

Rs.5000 Currency Note Copy, 232 

 

Questions, Oral: 

Arecanut Cultivation, Promotion of: 
action taken, 1949-51 

Canned Fish Production, Promotions of: money 
allocation to ' Lak Sathosa", 946-7 

Cinnamon Development Authority (Proposed): 
progress, 1540-2 

Cinnamon Trading Academics: details, 1689-90 

'Mini- Industrial Parks’ Project:  
progress, 1062-3 

National Aquaculture Development Authority: 
money granted by treasury, 793-4 

Rural Development Programme:  
completed projects, 495-6 

Samurdhi Beneficiaries, Rice Purchased for: 

   details, 656-7 

Spices Production: 
money allocation, expenditure, etc., 1845-7 

Tea, Rubber and Coconut Researches:  
provision allocated details, 1963-5 

 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M .P.: 
Petitions: 

Kadirawelupulle, Mr. K., Karativu, 15 

Nanayakkara, Mr.  W.L.K., Nugegoda, 771  

Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Reference to: 

Adjournment  Motions scheduled for 22.06.2017: 
shall be given two hours time for debate, 1935 

Code of Criminal Procedure  (Sp. Prov.) (Am) Bill, 
1818-9 

Flood Situation in the Country, 964-965 

Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 156-7 

Hon. MP's Passport taken to Court, 506 
Joint Opposition Adjournment Motion re GMOA 

Strike, 219, 220, 221 

SAITM and University Students and Mahapola, 
1195, 1196, 1197, 1201, 1202, 1204, 1207, 1208 

Standing Committees, 1716 

Purchasing of Vehicles for Ministers,                 
Supplementary Estimates re, 805 

 
Votes of Condolence: 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2020-2 

Ranatunga, Hon. Chandra, 2007-8 

 

Documents, Tabled: 

A Factual Appraisal of the OISL Report, (Volume 
1and 2), 1088 

SAITM: 
Letter from Secretary to Ministry of Higher       

Education and Highways, 2036 
Sri Lanka Medical Council, registers advertise-

ment in ‘Lankadeepa’ newspaper, 2037 

South Asian Institute of Technology and  

    Management; Hansard  Coolum re, 2035 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1453-7 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2033-38 

UNHRC Geneva, Joint Resolutions (2017), 1084-9 

 

Questions by Private Notice: 

Dengue and Natural Disasters:  immediate action to 
arrest the situation, 1557-9, 

Dengue Outbreak, Control of, 971-3 

Local Government Elections: delay in holding,   
508-9 

Medical Students: boycott of lectures, 1190-2 

Sri Lanka Ports Authority, Trainees Recruited for 
Multi-Skilled Services, 1702-3  

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

Planning and Water Supply: 

Votes of Condolence: 
Adikari, Hon. A.M.S, 1997-9 

 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 697-700 

Gun-Hak] 
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Hakeem, The Hon. Rauff: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Bills: (Contd.) 

Office on Missing Persons (Establishment,   

    Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1730-2 

Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 374-9 

 
Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 602-4 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1399-402 

Kelani River Water Pollution: prevention, 146-50 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 902-5 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),  

   1113-5 
 

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

Petitions: 

Banda, Mr. B.M. Wijeratne, Anuragama, 153 

Jayawardene, Mr. K.L., Horana, 153 

Kithiratne, Mr. J., Battaramulla, 153 

Wijesingha, Mr. K., Makola, 153  

 

Reference to: 

Hon. Harsha de Siva's effort to regain GSP plus, 
115 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 109-15 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1611-6 

Resolutions:  

Appropriation Act, 577-81 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1324-39 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2052-8 

 

Questions, Oral: 

National Housing Development Authority: 

permanent cadre, 951-2 

politically victimized employees:  

   relief, 772-3 

 
Harees, The Hon. H.M.M., M.P., Deputy M inister of  

Sports: 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 88-91 

Regulations: 

Sports Act, 1271-4 

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

Economic Affairs: 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S, 2001-3 

 

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

Enterprise Development: 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S, 1999-2001 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 81-5 

 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M .P.:  
Votes of Condolence: 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2026-9 

 

Debates: 

Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 425-7 

Regulations: 

Sports Act, 1289-91 

 

Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal: adverse impact on public life, 
1805-8 

 

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

Questions, Oral: 

School Teachers in Sabaragamuwa Province, Govt.: 

distress loan, 486-8 

School Uniform Material, Provision of:  

  details, 644-5 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 690-6 
 

Debates: 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   240-426 

 

Debates, Adjournment: 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1101-7 

 

Questions, Prime Minister's: 

Hon. Sarath Fonseka: appointment as a Chief of  

  Tri Forces, 26-30 

 

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

Petitions: 

Fernando, Mr. H.S.A.J., Moratuwa, 310 

Kariyawasam, Mr. Nalin Sampath, Galle, 310 

[Hak-Het 
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Hettiarachchi, The Hon. Wijepala: (Contd.) 

Debates: 
Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,    
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1787-9 

Regulations: 
Companies Act and the Societies Ordinance,   

302-8 
Resolutions: 

Appropriation Act, 545-9 
 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country,  

      1502-6 
Garbage Disposal: adverse impact on public life, 

1802-4 

 

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

Dharmadasa, Mr. I.H., Peliyagoda, 1825  
 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 701-5 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 92-4  
 

Documents, Tabled: 

Treasury Bond Issue ‘Lankadeepa’ News Article 
re, 93 

 

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

Petitions: 

Gunathelalka, Mr. K.N., Kurunegala, 1643  
 

Points of Orders: 

Appeal Court Decision re Validity of  
Hon. Mrs. Geetha Kumarasinhe's MP Post, 163 

 

Reference to: 

Foreign Exchange Bill, SOC Meeting re, 350 
 

Debates: 

Regulations: 
Sports Act, 1251-4 

Resolutions:  

Appropriation Act, 572-7 
 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 874-6 

 

Jayarathne, The Hon. Anura Sidney, M .P.:  
Petitions: 

Madduma Bandara, Mr.T.K.M., Nuwara Eliya, 310  

 

Reference to: 

Foreign Exchange Bill, SOC Meeting re, 352 

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

Minister of Mahaweli Development And Environment: 

Debates, Adjournment: 

Environmental Effects of Polythene and Plastic: 
prevention, 1311, 1313-8 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 894-9 

 

Documents, Tabled: 

Uma-Oya Multipurpose Project:  

report re, 1707 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Ethnic and Religious Problems Created by         
Extremist Groups, 671-3 

Illegal Sand Mining, Prevention of, 58-9 

Uma-Oya Multipurpose Project: problems caused 
to people, 1705-10 

 

Questions, Oral: Replies: 

Puttalam District, Villages Affected by Coastal 
Erosion: relief programme, 1831-4 

Uma-Oya Development Project: compensation for 
people affected, 332-3 

 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M .P., M inister of  

Sports: 

Petitions: 

Karunaratne, Mr. N., Kurunegala, 301 

 

Reference to: 

GMOA Strike and its member’s private practice, 
342, 343, 344-6 

 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,     
Administration and Discharge of Functions      
(Am.): 2R., 1769-73 

Regulations: 

Sports Act, 1231-2, 1233, 1295-1300 

 

Debates, Adjournment: 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),         
1115-9 

 

Jayasekara, The Hon. H.L. Premalal, M .P.: 

Petitions: 

Abeygunawardena, Mr. P.P.D., Ratnapura, 1321 

 

Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M .P.,  

Deputy Minister of Sustainable Development and  

Wildlife: 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 876-8 

Het-Jay] 
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Jayathissa, The Hon. (Dr.) Nalinda, M.P.: 

Petitions: 

Dayaratne, Mr. A.D., Avisawella, 1322 

Gurusingha, Mr. D., Kumkuma, 1322  

Sirisoma, Mr. K.B., Colombo-01, 1322 

Thilakaratne, Mr. E.M., Pallegama, 15  
 

Reference to: 

Supreme SAT and Mr. Rohoita Rajapaksa, 1360 
 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1406-10 

 

Questions, Oral: 

Dr. Neville Fernando Investment Pvt Ltd.:  
permission to start higher education Inst., 501-2 

Kalutara District Sports Complex:  
money allocation, 1969-71 

Lak Sathosa, Rice Imported by: details, 1668-70 

Rice, Importation of (2014): details, 785-7 
 

Questions, Written: 

Balage, Mr. Piyadasa: educational and professional 
qualifications, 1018-20 

 

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

Petitions: 

Adhikari, Mr. A.M.S., Aluthgedara, 1042 

Bandara, Mr. K.M.P., Peradeniya, 1042  

Dharmasena, Mr. A.J., Moragahamulla, 1042 
Ekanayake, Miss Ramal Kumari, Aluthgedara, 1042 

Ekanayake, Mr. E.M., Ududumbara, 1042 
 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S, 2003-4 

Jayatilleke, Hon. Ariyartne, 2025-6 

 

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

Debates: 
Bills, Private:  

Wijeya Udana Found. (Inc.): 1R., 1722-3  

 

Jayawickrama Perera, The Hon. Gamini, M .P.,  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Petitions:  

Nahinna, Mr. Dayaratne, Maugama, 13 

Wanninayake, Mr. W.M.P.B., Kurunegala, 3  
 

Votes of Condolence: 

Adiakri, Hon. A.M.S., 2008-11 

Herath, Hon. Maithripala, 2008-11 

Jayatilake, Hon. Ariyaratne, 2008-11 

Ranatunga, Hon. Chandra, 2008-11 
 

Questions, Oral: Replies: 

Kahalla Forest Reserve, Renovation of Tanks:  

programme, 637-3 

Jayawickrama Perera, The Hon. Gamini: (Contd .) 

Debates: 

Regulations: 

Divineguma Act, 993-8 

 

Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M .P., M inister  

of Education:  

Ministerial Statements: 
Archaeology Field, Problems Arisen in, 1222-8 

 

Reference to: 

Preservation of Ancient Ruins, 676-7 

SAITM, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209  

Mr. Senarath Dissanayake, 1224-5 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Destruction of Ancient Ruin of Tamil People,      

677-8 
 

Questions, Oral: Replies: 
Educational Administrators, Matara District: 

 vacancies, 197-200 
Schools in Uva Provincial Councils:  

teaching appointments, 483-6 
School Uniform Material: provision, 645-9 
Teachers and Non-Academic Staff of National 

Schools: transfer methodology, 1068-72 
Teachers in National and Provincial Schools;  

Moneragla district, 1534-6 
Temples in Northern Province:  

steps taken for protection, 32-5 
Weragoda, Mr. Sampath, Inquiry on:  

recommendations, 164-7 

 

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

Finance; (Minister of Foreign Affairs - with effect  

from 22.05.2017) 

Ministerial Statements: 

Quatar, Current Situation, 1718-21 

 

Reference to: 

Mrs. Jayathma Wickremanayake appointment as 
UNO Envoy of Youth, 1783-5 

 

Debates: 

Bills: 

Economic Service Charge (Am.): 

    2R., 138; Com.,138-40; 3R., 140  

Office on Missing Persons (Establishment,  

Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1778-80 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act, 136-7 

Special Commodity Levy Act,  

    61-73,  passed (10),133-5 

Regulations: 

Ports and Airport Development Levy Act 

   (passed), 137 

[Jay-Kar 
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Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Resolutions: 

Customs Ordinance, 135-6 
  
Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of  

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief  

Government Whip; (Minister of Lands and  

Parliamentary Reforms and Chief Government Whip 

-with effect from 22.05. 2017) 

Ministerial Statements: 

Institutions Coming under His Ministry, 
‘Lankadeepa’ News Article re, 807 

 

Debates: 

Bills: 
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov): 1R., 810 
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 1R., 517 
Local Authorities   Elections (Am.):1R., 1580-1 
Nation Building Tax (Am.): 1R., 1580 
Registration of Elections (Sp. Prov.): 1R., 59-60 
Sugathadasa National Sports Complex Authority 

(Am.): 1R., 1722 

Notifications: 

Excise Ordinance: Pr., 1040 

Orders: 

Imports and Export (Control) Act, 1638 

Special Commodity Act: Pr. (5), 1526 

Regulations: 

Divineguma Act: Pr., 10 

Imports and Export (Control) Act, 1167-8 

Judicature Act, 464 

Marine Pollution Prevention Act, 1164,  

National Medicines Regulatory Authority Act, 
463-4 

Resolutions: 

Customs Ordinance (Chapter 235), 1526 
Supplementary Support Services and Contingent 

Liabilities Project: report, 309 
 

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1482-5 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Trincomalee District, Resettled People: provision 

of title deeds, 801-2 

 

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

Higher Education and Highways and the Leader  

of the House of Parliament:  

Reference to: 
Adjournment motion scheduled for 22. 06. 2017:  

shall be given two hours time for debate, 1933, 
1934, 1936 

Attorney-at-Law Kalyananda Thiranagama’s book, 
961-2 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) (Am):  
   SC petition dismissal, 1819 

Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.)  

Reference to: (Contd.) 
Finance Ministry Annual Report (2016) and       

Auditor General’s Opinion, 1552, 1554, 1555 
Flood Situation in the Country, 965-6, 967, 970 
GMOA strike and it's Members Private  
   Practice, 345 
Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 157 
Lands, 802 
Purchasing of Vehicles for Ministers,                 

Supplementary Estimates re, 804, 805, 806 
SAITM and Mahapola, 1202, 1204 
SOC Meeting, 348, 349-50 

 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S., 1990-2 

Herath, Hon. Maithripala, 2014-5 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2016-7 

Ranatunga, Hon. Chandra, 2005-7 

 

Debates: 

Budgetary Support Services and Contingency  

   Liabilities Project: note, 930 

Orders: 

Universities Act, 1041, 1165,1527 

Resolutions:  

Appropriation Act, 552 

 

Debates, Adjournment: 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2043-51 

 

Documents, Tabled: 

Hon. Dinesh Gunawardena Presentation of  

   Gazette re SAITM (Hansard Report), 1193 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Medical Students: boycott of lectures, 1192-5 

Sri Lanka Ports Authority: trainees recruited for 
multi-skilled services, 1876-7 

 

Questions, Oral: Replies: 
Road Construction, Money Spent on: Districts: 

Batticaloa, 790-1 
Jaffna, 193-5 
Mullattivu, 177-81 

Roads belong to Central Government:  
Matara district, 937-40 

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

Petitions: 

Theiweekabalan, Mr. Akkaraipattu, 1825  

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

 Petitions: 

Nadaras, Mr. S.N., Bandarawela, 1943  

Ratnapala, Mr. P.D., Matara, 932  

Kar-Kum] 
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Kumar, The Hon. A. Aravindh: (Contd.) 

Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1919-22 

Orders: 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1629-31 

Regulations: 

Sports Act, 1292-4  

Resolutions: 
Appropriation Act, 559-62 

 
Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale, 

M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides, Disaster in the Country, 
1477-82 

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

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 906-14 

 
Lanza, The Hon. Nimal, M .P., Deputy M inister of  

Home Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Divisional Secretariat Div.: Details: 

Koralapathu, 216 

Vakarai, 213-4 

Special Scheme for Provision of Financial         
Allocations: Auuradhapura district, 189-91 

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

Petitions: 

Dulakshi, Miss E.d.I., Piliyandala, 1530  

 

Debates: 

Regulations: 

Sports Act, 1274-6 

 
Maddumabandara, The  Hon. R.M. Ranjith, M.P., 

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Arunashantha, Mr. N.M., Weligama, 627  

 

Debates, Adjournment: 
Unemployed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, 764-8 

 

Questions, Oral: Replies: 

Divisional Secretariat Div.: Details: 

Ampara district, 650-2 

Northern Province, Recruitment to Public service: 
raising of age limit, 1057-9 

Sri Lanka Administrative Service: 

new post appointments, 1182-3 

Mahroof, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,     
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1735-6 

Regulations: 

Sports Act, 1265-7 

 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 619 

 

Documents, Tabled: 

Seruwila G.N. Div. Lands, Doc. re, 619 

 

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

 Petitions: 

Appuhamy, Mr. B. Jamis, Raddolugama, 468 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 105-9 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   235-9 

Resolutions: 

Appropriation Act, 529-31 

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 862-6 

 

Marapana, The Hon. Tilak, M .P., M inister of    

Development Assignments (with effect from 

22.05.2017) 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 735-6 

 

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

Reference to:  

Dr. Pardeniya, 2063, 2064, 2069 

Adjournment motion scheduled for 22.06.2017: 
shall be given two hours time for debate, 1936 

 

Debates: 

Orders: 

Diplomatic Privileges Act, 432-4 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1625-7 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   296-9 

  Resolutions:  

Appropriation Act, 566-70 

[Kum-Mar 
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Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Environmental Effects of Polythene and Plastic: 

  prevention, 1305-7 

Garbage Disposal: adverse impact on public life, 
1808-11 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2065-71 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern  
Provinces, 759-60 

 

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

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 612-3 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1142-3 

 

Questions, Oral: 

Grade One Children Admission Policy: details, 
1695-7 

Western Province Chief Minister, Foreign Trips: 
details, 473-4 

 

Ministerial Report on Private Bills, 626-7 

 

Ministerial Statements: 

Archaeology Field, Problems Arisen in, 1222-8 

Dengue and Natural Disasters in the Country:  
immediate action to arrest the issue, 1572-9 

Destruction of Ancient Ruin of Tamil People, 677-8 

Institutions Coming under His Ministry ‘Lankadeepa’ 
News Article re, 807 

Karadippooval Community, Needs of, 809-10 

Quatar, Current Situation, 1718-21 

Sri Lanka and United States of  America: military 
agreement, 1710-2 

Sri Lanka's Judiciary, Independence of: report of UN 
Special Rapporteur, 1565-70 

Thattankulam People: provision of drinking water, 
1229-30 

‘Ullankulam Fifty-houses Scheme’: basic facilities, 
808-9 

 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M .P., M inister of  

Provincial Councils and Local Government: 
Reference to: 

Local Government Elections, 632-5 

 
Debates, Adjournment: 

Garbage Disposal: adverse impact on public life, 
1811-6 

 
Questions, Oral: Replies: 

Provincial Roads in Matara District,  
   Development of: money spent, 630-2 
Routes Permits, Private Buses given for: 

Uva province, 1657-62 
Western Province Chief Minister: 

foreign trips, 474-8 

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

Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lanka Ports Authority, Multi-Skilled  

   Trainees: recruitments, 1685-9 

 

Mutukumarana, The Hon. S.C., M .P.:  

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S, 1996-7 

 

Debates: 

Resolutions:  

Appropriation Act, 586-8 

 

Questions, Oral: 

Special Scheme for Provision of Financial  

   Allocations: Anuradhapura district, 188-9 

 

Nanayakkara, The Hon. Manusha, M .P., Deputy  

Minister of Foreign Employment: 

Petitions: 

Warkers, Mr. L.N., Baddegama, 14 

  

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

Petitions: 

Dias, Mr. K.G.R., Hendala, 1169 

Weerasinge, Mr. W.A.P., Pattiyawatte, 1169  

 

Reference to: 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) (Am): 

SC petition dismissal, 1821 

Dengue and Natural Disasters in the Country:    
immediate action to arrest the issue, 1578-9 

Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 160 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 102-5 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1622-4 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1361-4 

 

Documents, Tabled: 

Global Financial Integrity Releases Starting Report, 
1624  

 

Questions, Oral: 

Estate Workers, Budget Relief Allowance:          
non-addition to salary, 1840-2 

Sri Lanka Ports Authority, Multi- Skilled Trainees: 
recruitments, 1683-5 

Tamil People Living in Refugee Camps, Gold  

   belonging to: details, 783-4 

Mar-Nan] 
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Navavi, The Hon. Mohamed, M.P.:  

Petitions: 

Thansim, Mr. A.M., Puttalam, 1322  

 

Reference to: 

Muslim Business Establishments attack, 589-90 

 

Debates: 

Resolutions: 
Appropriation Act,589-90 

 

Nawinne, The Hon. S.B., M .P., M inister of Internal  

Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Sri Lankans Named Traitors during Dutch Rule: 
details, 942-3 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 707-10 

Resolutions: 

Appropriation Act, 541-5 

Orders: 
Sri Lanka Export Development Act,  1618-21  

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Notifications: 

 Excise Ordinance: 

Pr. (2), 1040; debated and passed (2), 1878-930 
 

Orders:  

Diplomatic Privileges Act,  

debated and passed, 358-74 

Special Commodity Levy Act: 

debated and passed (10), 61-135; Pr., 1526  

Sri Lanka Export Dev. Act: 

debated and passed, 1583-637 

Sri Lanka Export Development Act: Pr., 465 

Universities Act: Pr., 1041, 1165, 1527 
 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance:     
debated and passed, 222-308 

Divineguma Act: 

Pr., 10; debated and passed, 981-1017 

Imports and Export (Control) Act: 

Pr., 1167-8, 1638 

Judicature Act: Pr., 464 

Marine Pollution Prevention Act: Pr., 1164  

National Medicines Regulatory Authority Act:    
Pr., 463-4 

Ports and Airport Development Levy Act: 

passed, 137 

Sports Act: debated and passed, 1231-99 
 

Resolutions: 

Appropriation Act: debated and passed, 518-90 

Customs Ordinance: passed, 135-6 

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

Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass  

Media; (Deputy Minister of Skills Development and  

Vocational Training - with effect from 22.05.2017):  

Reference to: 

Media, 706 
 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 614-5 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1419-22 

 

Parliament: 
Abrupt Suspensions, 980 
Chairman of the Committee of Political Coordinators 

on Asia-Oceanic of the European Council: 
presence, 1068  

Decision to Change Parliamentary Business due to 
Flood Situation in the Country, 1319 

Digital Display Boards Displaying Committee  
Schedules of Parliament, 1163 

Oral Questions Time Period shall be Limited for One 
Hour, 1936 

Sitting Time: continue without lunch break, 981 
Standing Orders and Code of Conduct for MPP, Final 

Draft of: meeting, 1639 
Standing Orders, Updating of: 

Hon. Sp’s announcement, 1161-2 

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

Reference to: 

Dengue and Natural Disasters in the Country:  

   immediate action to arrest the issue1576 
 

Debates, Adjournment: 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2039-41 

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

Petitions: 

Abeyaratna, Mr. A.M.I.S., Galle, 154 

Abeywickrema, Mrs. S.D., Me Ella, 155 

Anthony, Mr. Mohan, Kottegoda, 155 

Bastiyn, Mr. R., Matara, 155 

Chandralatha, Mrs. A.N., Akuressa, 154 

Dharmapala, Mr. Kithsiri, Matara, 155 

Dilrukshi, Mrs. T.M., Matara, 1825 

Dissanayake, Mr.  Thilak, Hakmana, 155 

Edipli, Mrs. C., Weligama, 154 

Edwin, Mr. K.K., Kaburugamuwa, 155 

Gunasekara, Mr. C.A., Thelijjawila, 154 

Gunasekara, Mr. M.M.A., Kamburupitiya, 155 

Harasa, Miss K.A.K., Matara, 154 

Hemanthi, Mrs. G.l., Krishni, Akuressa, 154  

Hemaratne, Mr. D.B., Weligama, 154 

Jagath, Mr. Vidanage, Matara, 156 

Karunadasa, Mr. K.P., Thelijjawila, 1825 

Koddithuwakku, Mr. S.S., Matara, 1825  

[Nav-Pat 
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Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Petitions: (Contd.) 

Kumara, Mr. G., Wasantha, Matara, 154 

Kusumawathie, Mrs. K.H.V., Akuressa, 155 

Laksman, Mr. W.H.I., Akuressa, 155 

Madhusika, Mrs. W.G., Chamari, Akuressa, 155 

Naghawatte, Mr. Ajantha, Matugama, 154 

Palihawardana, Mrs. Sujatha, Akuressa, 155 

Piyasena, Mr. W. P., Akuressa, 156 

Ranasingha, Mr. Nihal, Akuressa, 155 

Ranjni, Mrs. S., Matara, 155 

Ratnapala, Mr. P.D., Matara, 932  

Sedara, Mrs. M.W.R., Kakunudora, 155 

Seetha, Mrs. Angama Gamage, Akuressa, 154 

Silva, Mr. B.H.W., Matara, 154  

Sugath, Mr. W.A., Kamburupitiya, 155 

Susila, Mrs. S.J., Deniyaya, 155 

Vijitha, Mrs. N.A. J., Apparaka, 155 

Wanigasekara, Mr. Ranjith, Matara, 155 

Wickramaratne, Mr. E.G., Akuressa, 154 

 

Reference to: 

Flood Situation in the Country, 943 

Oral Questions, 1545, 1546 

 

Questions, Oral: 

Dogs Deployed For Armed Forces:                    
details, 1859-60 

Dogs in Police Kennels: details, 1827-30 

Elephant-Human Conflict, Control of:               
steps taken, 333-4 

Gold and Silver Crafts Industry, Collapse of: 
measures taken, 1073-4 

Ja-Ela Ihalagama Polgahawewa Tank,  

  Illegal filling of: steps taken, 468-70 

Lacquer Industry, Expansion of Market for:        
steps taken, 1643-5 

Liquor Consumption, reduction of: causes of  

   action, 1169-71 

LTL Holdings (Pvt.) Ltd, Compliant against:  

investigation, 1979-81 

Mahinda Rajapaksa International Conference Hall: 
cost of construction, 200-1 

Nawaratne, Mrs. Srimali Lasanthika: 

relief, 628-9 

Ragama Town, Development of: details, 207-8 

Seed Paddy, Purchase of:                                     
methodical programme, 795-6 

Sethsiripaya Stage 11 and Suhurupaya:              
lease and service charge, 167-8 

Sri Lankans Named Traitors during Dutch Rule: 
details, 940-1 

Temples in Northern Province:  

steps taken for protection, 30-2 

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

Power and Renewable Energy:  

Petitions: 

Alwis, Mrs. P.L., Badnaragama, 1168  

Amarasena, Mrs. H.M. Horana, 1168 

Dasanayake, Mr. N. S., Panadura, 1168 

Gunadasa, Mr. W.K., Panadura, 1825 

Ilange, Mr. G.G., Panadura, 1825 

Nandasiri, Mr. K.D., Panadura, 1825 

Perera, Mr. H.H., Wadduwa, 1825 

Seman, Mrs. A.S.A., Chandralatha, Matugama, 
1168  

Suwarnalatha, Mrs. J., Bandaragama, 1668 

Wimalasena, Mr. K., Gurugoda, 1168 

 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 98-101 

 

Debates, Adjournment: 

Environmental Effects of Polythene and Plastic:  

   prevention, 1309-12 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1471-7 

 

Questions, Oral: Replies: 

Norochcholai Power Plant:  

environmental pollution, 1853-9 

 

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

Highways: 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,     
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1780-3 

 

Perera, The Hon. Niroshan, M .P., State M inister of  

National Policies and Economic Affairs: 

Debates: 

Orders: 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1616-8 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1457-60 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern     
Provinces, 762-4 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

People in North and East: pressure exerted by       
lending institutions, 1874-5 

 

Questions, Oral: Replies: 

Rural Development Programme:  

completed projects, 495-7 
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INDEX — SESSION 2017 
3rd May, 2017 — 23rd June, 2017 

21 

Vol. 252] 

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

Votes of Condolence: 

Ranatunga, Hon. Chandra, 2012-4 

 

Petitions: 

Dissanayake, Mr. B.M. Jayaratne, Kitulgala, 1941 

Hariyet, Mrs. B.M., Kitulgala, 1941 

Kuamra, Mr. Sisira, Kitulgala, 1941  

 
Debates: 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   262-5 

 

Petitions:  
Abeyaratne, Mr. B.H.I., Galle, 154 

Abeygunawardena, Mr. P.P.D., Ratnapura, 154 

Abeywardena, Mr.  A.N., Hambantota, 1642 

Abeywicrema, Mrs. S.D., Miella, 155 

Adhikari, Mr. A.M.S., Aluthgedara, 1042 

Ailapperuma, Mr. Chanaka, Kandy, 14 

Alwis, Mrs. P.L., Bandaragama, 1168,  

Amarasena, Mrs. H.M., Horana, 1168 

Anthony, Mr. Mohan, Kottegoda, 155 

Appuhamy, Mr. B. Jamis, Raddolugama, 468 

Arachchige, Mr. D.S.W., Ambalantota, 1642 

Ariyaratne, Mr. LH., Malpana, 467 

Arunashantha, Mr. N.M., Weligama, 627 

Banda, Mr.  B.M., A., Anuragama, 153 

Banda, Mr. P.G., Wijekoon, Matale, 1643 

Bandara, Mr. H.K.L, Ratmalana, 468 

Bandara, Mr. K.M.P., Peradeniya, 1042  

Bastiyan, Mr. R., Matara, 155 

Chandarawansa, Mr. G.W., Hikkaduwa, 1321 

Chandralatha, Mrs. A.N., Akuressa, 154 

Dasanayake, Mr. N. S., Panadura, 1168 

Dashan, Mr. Kingsly, Negegoda, 931 

Dayaratne, Mr. A.D., Avissawella, 132 

Dayasiri, Mr. Y., Ratgama, 1321 

de Peris, Mr. J.C., Moratuwa, 1824 

de Silva, Mr. M. M., Padmadasa, Beruwela, 1322  

de Silva, Mr. R., Sunil, Ratgama, 1322,  

Devaraj, Mr. Anthony, Trincomalee, 771 

Dharmadasa, Mr. I.H., Peliyagoda, 1825 

Dharmakirithi, Mrs. B.W.D., Galewala, 1042 

Dharmapala, Mr. Kithsiri, Matara, 155 

Dharmasena, Mr.  A.J., Maragahamulla, 1042 

Dharmasena, Mr. E.A.B., Kantale, 771 

Dharnapala, Mr. M.M., Dayagama, 770 

Dias, Mr. K.G.R., Hendala, 1169,  

Dias, Mr. K.S.B., Rohan, Colombo-05, 771 

Dilrukshi, Mrs. T.M., Matara, 1825 

Dissanayake, Mr.  Thilak, Hakmana, 155 

Dissanayake, Mr. B.M. Jayaratne, Kitulgala, 1941 

Dissanayake, Mr. K.G.M., Bulathkohupitiya, 1042 

Dissanayake, Mr. Sanjeewa, Peliyandala, 14  

Petitions: (Contd.) 

Dulakshi, Miss E.D.I., Piliyandala, 1530 

Edipli, Mrs. C., Weligama, 154 

Edwin, Mr. K.K., Kaburugamuwa, 155 

Ekanayake, Miss Ramal Kumari, Aluthgedara, 1042 

Ekanayake, Mr. E.M., Ududumbara, 1042 

Fernando, Mr. H.S.A.J., Moratuwa, 310 

Galabada, Mr. U.P., Piliyandala, 467 

Gamage, Mr. A.G., Battaramulla, 1642 
Gamaratne, Mr. P.S.K., Wanduramba, 1531 

Godage, Mr. Piyasena, Galle, 1942 

Gunadasa, Mr. W.K., Panadura, 1825  

Gunadasage, Mr. Wanniarrachchi, Nakugamuwa, 
1642 

Gunasekara, Mr. C.A., Thelijjawila, 154 

Gunasekara, Mr. H.G.P., Hoarana, 15 

Gunasekara, Mr. M.M.A., Kamburupitiya, 155 

Gunasekara, Mr. P.K.D., Ambalangoda, 1322 

Gunasingha, Mr. Upali, Megahathanna, 1643 

Gunathelalka, Mr. K.N., Kurunegala, 1643 

Gurusingha, Mr .D., Kumkuma, 1322  

Harasra, Miss K.H.A, Matara, 154 

Hariyet, Mr. B.M., Kithulgala, 1941 

Hemanthi, Mrs. G.l. Krishni, Akuressa, 154  

Hemaratne, Mr. D.B., Weligama, 154 

Herath, Mr. R.S.S., Veyangoda, 1168 

Ilange, Mr. G.G., Panadura, 1825 

Indrani, Mrs. K.U., Imaduwa, 1530 

Jagath, Mr. Vidanage, Matara, 156 

Jayaratne, Mr.  E.M., Kurunegala, 1530 

Jayaratne, Mr. W.D., Galle, 1321 
Jayaseelan, Mr. R., Halgranoya, 468 

Jayathilaka, Mr. P.B., Trincomalee, 468 

Jayawardene, Mr. K.L., Horana,  153 

Kadirawelupulle, Mr. K., Karative, 15 

Kariyawasam, Mr. Nalin Sampath, Galle, 310  

Kariyawasam, Mr. Senerath, Hokandara, 1825 

Karunadasa, Mr. K.P., Thelijawela, 1825 

Karunaratne, Mr. N., Kurunegala, 310 

Karunathilake, Mr. A.W., Matale, 467  

Kirithrirathne, Mr. J., Battaramulla, 153 

Koddithuwaku, Mr. S.S., Matara, 1825  

Korale, Mr. N.C., Rajagiriya, 14 

Kuamra, Mr. Sisira, Kitulgala, 1941 

Kumara, Mr. G. Saman , Bandaragama, 1322 

Kumara, Mr. Sarath, Anuradhapura, 932  

Kumari, Mrs. N.M., Chandima, Galle, 1322 

Kumarihami, Mrs. B.H., Mawathagama, 467 

Kuruphu, Mrs. K.A.D, Thusari, Panadura, 1322 

Kusumawathie, Mrs. K.H.V., Akuressa, 155 

Laksman, Mr. W.H.I., Akuressa, 155 

Lelwala, Mr. Chandima, Poddala, 1321 

Liyanage, Mrs. S.M.K., Baddegama, 1942 

Madduma Bandara, Mr. T.K.M., Nuwara eliya, 310 

Madhusika, Mrs. W. G., Chamari, Akuressa, 155 

Majeed, Mr. Mohamed Cassim, Akkaraipattu, 1169 
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Petitions: (Contd.) 

Malika, Mrs. D.W., Homagama, 1530 

Manuelpillai, Mr. N., Hendala, 1168 

Mapalagama, Mr. Hemasiri, Kalutara, 15 

Mendis, Mr. T.Wasantha, Matale, 1642 

Mudiyanse, Mr. A.V., Nawalapitiya, 1169 

Muthugala, Mr. M.D.T., Pannipitiya, 1824  

Nadaras, Mr. S.N., Bandarawela, 1943 

Naghawatte, Mr. Ajantha, Matugama, 154 
Nahinna, Mr. Dayaratne, Matugama, 13 

Nanayakkara, Mr. W.L.K., Nugegoda, 771 

Nandasena, Mr. N.H.K., Kahaduwa, 1531 

Nandasiri, Mr. K.D., Panadura, 1825 

Nandawathie, Mrs. K.A., Webada, 15 

Nauf, Mr. Mohamad, Panadura, 15 

Palihawardana, Mrs. Sujatha, Akuressa, 155 

Perera, Mr.  B.S., Chandrasiri, Wattala, 932 

Perera, Mr. A.G., Seeduwa, 770 

Perera, Mr. H.H., Wadduwa, 1825 

Perera, Mr. U.J.N., Marawila, 467 

Perera, Mrs. B. Ramani, Gothatuwa New Town, 1824 

Peris, Mr. Y.L., Veyangoda, 1531 

Piyadasa, Mr. B.G., Ranna, 1824 

Piyadasa, Mr. D.M., Thaldena, 15 

Piyadasa, Mr. W.G., Halkadawila, 15  

Piyasena, Mr. W. P., Akuressa, 156 

Premathilaka, Mr. Kamal, Uragaha, 1321 

Punchibanda, Mr. W.M., Mahawela, 1642  

Punnayawathie, Mrs. E. D., Abhakotte, 467 

Ranasingha, Mr. Nihal, Akuressa, 155 

Ranatunga, Mr. R.G., Galle, 627 

Ranaweera, Mr. R.K., Matara, 155 

Ranjni, Mrs. S., Matara, 155 

Rasin, Mr. H.H., Kalutara -South, 15 

Rasul, Mr. Ahamadu Jan, Kinniya, 1169  

Ratnapala, Mr. U.V., Ginigathhena, 1642 

Ratnapala, Mr. P.D., Matara, 932 

Ratnayake, Mr. Gamini, Galoya, 156 

Ratnayake, Mr. T. M., Ihala Kobbakaduwa, 467 

Ruwanpathirana, Mr. W., Makola, 771  

Samarasingha, Mr. L.N., Kandy, 1321 

Samaraweera, Mrs. Manoja, Colombo-07 1041 

Sanjeewa, Mr. P.V., Indika, Yatiyantota, 467 

Sarath, Mr. D.A., Hikkaduwa, 1321 

Sedara, Mrs. M. W.R., Kakunudora, 155 

Seetha, Mrs. Angama Gamage, Akuressa, 154 

Shanmugalingam, Mr. R., Trincomalee, 468  

Silva, Mr. A.G.S. Ragama, 14 

Silva, Mr. B.H.W., Matara, 154 

Sirisena, Mr. W., Nugegoda, 770 

Sirisena, Mr. R.M.D., Samanabeda, 1042 

Sirisoma, Mr. K.B., Colombo-0, 1530 

Sithdeek, Mr. M.H., Mutur-02, 468 
Sivalingam, Mr. K., Mulliyawala, 1643 

Somachandra, Mr. H.G., Polonnaruwa, 14 

Sugath, Mr. W.A., Kamburupitiya, 155 

Petitions: (Contd.) 

Sugathapa,Mr. W.A., Yogiyana, 1642  

Sunethra, Mrs. U.G., Wakwella, 1943  

Suriyaararchchi, Mrs. Chandara Malani,  

   Agalawatta, 14 

Susila, Mrs. S.J., Deniyaya, 155 

Susiripala, Mr. M.K., Talpe, 1321 

Suwarnalatha, Mrs. J., Bandaragama, 1668 

Thansim, Mr. A.M., Puttalam, 1322  
Theiweekabalan, Mr. Akkaraipattu, 1825 

Thilakaratne, Mr. E.M., Pallegama, 15 

Uakwatte, Mrs. M.P., Yogiyana, 1642 

Upulwila, Mrs. Malika, Horowpathana, 1530  

Vijayalath, Mr. Upali, Ampara, 1530 

Vijitha, Mrs. N.A. J., Apparaka, 155 

Wadugodapitiya, Mrs. Kamala, Colombo-07, 155 

Wanigasekara, Mr. Ranjith, Matara, 155 

Wanninayake, Mr. W.M.P.B., Kurunegala, 13  

Warkers, Mr. L.N., Baddegama, 14, 

Wayalet, Mrs. Ariyasingha, Badulla, 1642 

Weerasinge, Mr. W.A.P., Pattiyawatte, 1169 

Wickremasinghe, Mr. W.A.S., Ampara, 770 

Wickremaratne, Mr. E.G., Akuressa, 154 

Wijapala, Mr. M.A.K., Hungama, 771 

Wijesingha, Mr. K., Makola, 153  

Wijewathi, Mrs. Ranmuthu, Balapitiya, 1321  

Wimalasena, Mr. K., Gurugoda, 1168 

Wimalawatie, Mrs. U.D.D., Wadduwa, 15 

Wirasekara, Mr. W.A.D., Hatton, 310 

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

Petitions: 

Mudiyanse, Mr. A.V., Nawalapitiya, 1169 

Ratnapala, Mr. U.V., Ginigathhena, 1642  

 

Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1899-1902 

 
Points of Orders: 

No Member shall Impute Improper Motives to Any 
Other Member, 363-4 

 
Premadasa, The Hon. Sajith, M .P., M inister of  

Housing and Construction: 

 Petitions: 

Ranatunga, Mr. R.G., Galle, 627 

  

Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M .P., M inister 
of Science, Technology and Research:  

Petitions: 

Dashan, Mr. Kingsly, Negegoda, 931 

 
Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1464-8 
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Premarathna, The Hon. S., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1506-11 

 

Priyantha, The Hon. Ashoka, M.P: 

 Questions, Oral: 

Puttalam District, Villages affected by Coastal  
Erosion: relief programme, 1830-1 

Schools in North Western Province: closed down, 
1954-6 

 

Provincial Councils, Communications, etc.: 

Statute of the Northern Provincial Tourist Authority, 
1-2; SOC: extension of time, 979 

 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M .P., Deputy  

Minister of Public Administration and Management: 

Petitions: 

Dharmasena, Mr. E.A.B., Kantale, 771 

Malika, Mrs. D.W.D., Homagama, 1530 

Upulwila, Mrs. Malika, Horowpathana, 1530  

Vijayalth, Mr. Upali, Ampara, 1530 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1445-53 

 

Documents, Tabled: 

Rest of his Speech, 1448 

 
Questions by Private Notice: 

Dengue and Natural Disasters: immediate action to 
arrest the situation, 1557-9 

Dengue Outbreak, Control of, 971-3 

Ethnic and Religious Problems created by Extremist 
Groups, 668-70 

Grama Neladharis, Retired: re-employment, 1215-7,  

Illegal Fishing Methods in Northern Province:  

  prohibition, 1982-4 

Illegal Sand Mining, Prevention of, 57-8 

Local Government Elections: delay in holding, 508-9 

Medical Students: boycott of lectures, 1190-2 

Paliaru, Prevention of Illegal Activities, 1564-5 

People Affected by Natural Disaster :  

   compensations, 1078-9 

People in North and East: lending institutions,      
pressure exerts by, 1872-4 

Point Pedro Fisheries Harbour: development, 1210-1 

Police Narcotic Bureau Officers: shoo-out at  

Piliyandala, 511-4 

Sri Lanka Ports Authority, Trainees Recruited for 
Multi-Skilled Services, 1702-3 

Teacher Educators, Tamil Medium: deprivations of 
promotions, 217-9 

Thattankulam People: provision of water, 978-9 

Questions by Private Notice: (Contd.) 

Trincomalee District Resettled People: provision of 
title deeds, 799-800 

Uma-Oya Multipurpose Project: problems caused to 
peopole, 1703-5 

'Uyankulam Fifty-housing Scheme: basic facilities, 
340-1 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Dengue and Natural Disasters: immediate action to 
arrest the situation, 1572-9 

Destruction of Ancient Ruin of Tamil People,  

  677-8 
Illegal Fishing Methods in Northern Province:  

  prohibition, 1984-6 
Illegal Sand Mining, Prevention of, 58-9  
Karadippooval Community, Needs of, 809-10 

Local Government Elections: delay in holding,  
   509-11 

Medical Students: boycott of lectures, 1192-5 
Point Pedro Fisheries Harbour: development, 1211-5 

Police Narcotic Bureau Officers: shoo-out at  
   Piliyandala, 214-5 

Sri Lanka and United States of  America: military 
agreement, 1710-2 

Sri Lanka Ports Authority, Trainees Recruited for 
Multi-Skilled Services, 1876-7 

Thattankulam People: provision of drinking water, 
1229-30 

Trincomalee District Resettled People; provision of 
title deeds, 801-2 

‘Ullankulam Fifty-houses Scheme’: basic facilities, 
808-9 

Uma-Oya Multipurpose Project: problems caused to 
people, 1705-10 

Unrest Situation in Several Places of the Country,    
670-1 

 

Questions, Oral: 
Agricultural Lands, District: 

Batticala 1948-52 
Jaffna, 1866-9 
Trincomalee 1958-63 

Arecanut Cultivation, Promotion of: action taken, 
1949-54 

Army, Navy and Air Force Camps: 
Northern Province: details, 1693-5 

Business Establishment, Jaffna Town (1983):         
details, 1680-3 

Canned Fish Production, Promotions of:                 
money allocation to 'Lak Sathosa’, 946-51 

Cinnamon Development Authority, Proposed:       
progress, 1540-2 

Cinnamon Trading Academics: details, 1689-93 
Complaint Lodged at CID by Hon. Mangala           

Samaraweera: current situation, 933-6 
Cultivated Paddy Lands: Matara district, 1869-72 
Dillimuni, Mr. Upali: file rendered to Legal Aid Com-

mission, 653-5 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Diplomatic Officers, Personal Service Assistants   
Accompanied by: details, 35-9 

Divisional Secretariat Divisions: Details: 
Ampara district, 650-2 

Kattankudy, 503-5 
Koralapathu, 214-6 

Vakarai, 211-4 
Dogs Deployed for Armed Forces: details, 1861-4 

Dogs in Police Kennels: details, 1827-30 
Drinking Water Projects: Batticaloa district, 203-6 
Educational Administrators, Matara district:           

vacancies, 195-200 
Elephant-Human Conflict, Control of:                    

steps taken, 333-5 
Employees’ Provident Fund, Private Institutions    

Subscribe to: Matara district, 791-3 
Estate Workers, Budget Relief Allowance:               

non-addition to salary, 1840-5 
Fishery Harbours, Matara District: details, 46-55 

Gold and Silver Crafts Industry, Collapse of: 
measures taken, 1073-7 

Government Assistance, Recipients of:                 
Badulla district, 1834-40 

Government Lands Utilized in Unamortized Manner, 
Matara District: provision of licenses, 181-7 

Grade One Children Admission Policy:                    
details, 1695-8 

Industrial Zone, Ulapane: details, 1664-8 
Irrigation Systems in Matra District:                   

maintenance expenditure, 1971-5 
Irudeniyaya, Polpithigama Colony, Settlers of:           

land transfer, 1648-56 

Ja-Ela Ihalagama Polgahawewa Tank,                     
Illegal Filling of: steps taken, 468-73 

Kahalla Forest Reserve, Renovation of Tanks:           
programme, 636-43 

Kalutara District Sports Complex:  
money allocation, 1969-71 

Kandy City Development Project:  
money spent, 953-5 

Katphapuram Village Resettled People:  
basic facilities, 1662-4 

Lacquer Industry, Expansion of Market for:  
steps taken, 1643-7 

Lak Sathosa, Rice Imported by: details, 1668-76 
Land Adjoining Matara-Beliatta Highway:  

assessment of compensations, 1699-702 
Landless People in Matara District: 

provision of lands, 1976-8 
Lands Belonging to State Institutions: D.S. Div.:  

Eravur, 662-4 
Eravurpattu, 1054-6 

Kiran, 781-3 
Koralaipattu Central, 957-8 
Oddamawadi, 329-30 

Vakarai, 320-3 
Valachchenai, 655-6 

Questions, Oral: (Contd.) 

Liquor Consumption, Reduction of:  
cause of action, 1169-75 

LTL Holdings (Pvt) Ltd, Compliant against: 

investigation, 1979-81 

Mahinda Rajapaksa International Conference Hall: 
cost of construction, 200-2 

Mini- Industrial Parks Project: progress, 1062-3 

Minpe Dam, Height Increase of: adverse effects on 
farmers, 658-60 

Multipurpose Cooperative Society, Bandarawela: 
board of directors, 39-45 

Nandasena, Mr. P.M; fisheries pension, 1049-54 

National Aquaculture Development Authority:  
money granted by treasury, 793-5 

National Housing Development Authority:  

permanent cadre, 951-3 

National Housing Development Authority:  
politically victimized employees: relief, 772-8 

National Schools, Batticaloa District:  

teacher vacancies, 1548-51 
Nawaratne, Mrs. Srimali Lasanthika: relief, 628-30 

Neville Fernando Investment (Pvt.) Ltd.: permission 
to start higher education institute, 501-3 

Norochcholai Power Plant: environmental pollution, 
1852-8 

Northern Province, Recruitment to Public Service: 
raising of age limit, 1056-9 

Northern Railway Line: details, 1175-80 

‘Osu Uyana’ in Katharagama Sacred City:  
medical plants, destruction of, 498-500 

Palliyagodella and Akbarpura Villagers:  

affected by the LTTE terrorists, 1187-9 
Police Officers Killed in Terrorist Attacks: Districts: 

Amapara, 323-5 

Batticaloa, 316-20 

Jaffna,955-7 
Kilinochchi, 664-5 

Mannar, 661-3 

Mullaitivu, 958-60 

Puttalam 492-4 
Trincomalee, 479-81 

Vauniya , 797-9 

Puttalam District, Villages Affected by Coastal  
Erosion: relief programme, 1830-4 

Ragama Town, Development of: details, 207-11 

Rice, Importation of ( 2014): details, 785-8 

Road Construction, Money Spent on: Districts: 
Batticaloa, 789-91 

Jaffna, 191-5 

Mullaitivu, 176-81 

Road, Construction, Batticaloa-Eravur:                    
acceleration of work, 1546-8 

Roads belong to Central Government:  
Matara district, 936-40 

Roads in Matara District, Provincial:  

money spent for development, 630-5 

Que-Que] 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Routes Permits, Private Buses given for:  
Uva province, 1656-62 

Rural Development Programme:  
completed projects, 495-7 

Saleema, Mrs. A.W. Ummu: 
compensation for land and house, 311-5 

Samurdhi Beneficiaries, Rice Purchased for: 
details, 656-8 

Samurdhi Model Villages Project: objectives, 1044-8 
Schhools, North-Western Province: closed down, 

1954-58 
School Teachers in Sabaragamuwa Province, Govt.: 

distress loan, 486-91 
School Uniform Material, Provision of: details, 644-9 
Schools, Uva Provincial Councils: 

teaching appointments, 482-6 
Seed Paddy, Purchase of: methodical programme, 

795-7 
Sethsiripaya Stage 11 and Suhurupaya:  

lease and service charge, 167-71 
Shooting and Murders (2016): details,1543-4 
Special Scheme for Provision of Financial  

Allocations: Auuradhapura district, 188-91 
Spices: production, money allocation, expenditure, 

1845-51 
Sri Lanka Administrative Service:  

new post appointments, 1180-3 
Sri Lanka Ports Authority, Multi-Skilled Trainees: 

recruitments, 1683-9 
Sri Lankans Named Traitors during Dutch rule: 

details, 940-3 
SriLankans Employed Abroad: details, 1537-8 
Sub-Post Offices: construction of buildings, 171-6 
Tamil People Living in Refugee Camps,  

Gold belonging to: details, 783-5 
Tea, Rubber and Coconut Researches:  

provision allocated, 1963-9 
Teachers and Non-Academic Staff, National Schools: 

transfer mythology, 1067-72 
Teachers in National and Provincial Schools:  

Moneragla district, 1533-6 
Temples in Northern Province:  

steps taken for protection, 30-5 
Thriposha , Non Provision of:  

upcountry and many areas, 1059-61 
Uma Oya Development Project:  

compensation for people affected, 331-2 
Water Catchment Areas: Badulla district, 1943-8 
Weragoda, Mr. Sampath, Inquiry on:  

recommendations, 163-4 
Western Province Chief Minister: foreign trips, 473-9 

 
Questions, Prime Minister's: 

Hon. Sarath Fonseka:  
appointment as a Chief of Tri Forces, 26-30 

Plantation Sector: reform programme, 23-5 

PM's Visit to India:  
signed agreement details, 18-25 

Schools and Universities, Curriculum of, 16-8 

Questions, Written: 

Balage, Mr. Piyadasa: educational and professional 
qualifications, 1018-22 

 

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

of Education: 

Petitions: 

Dhanapala, Mr. M.M., Palitha, Dayagama, 770 

Wickremasinghe, Mr. W.A.S., Ampara, 770 
 

Questions by Private Notice, Replies: 

Teacher Educators, Tamil Medium: deprivation of 
promotions, 217-9 

  

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

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act, 581-6 

 

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

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,  

     Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1774-6 

Orders: 
Diplomatic Privileges Act, 413-9 
Special Commodity Levy Act, 116-20 

 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 598-600 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2058-61 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1152-4 

 

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

Petitions: 

Nandawathie, Mrs. K.A., Webada, 1531 

Peris, Mr. Y.L., Veyangoda, 1531 

Sirisena, Mr. R.M.D., Samanabeda, 1042  
 

Debates: 

Orders: 

Diplomatic Privileges Act, 430-2 

 

Rajapaksa, The Hon. Chamal, M .P.: 
Petitions: 

Arachchige, Mr. D.S.W., Ambalantota, 1642  

 

Rajapaksa, The Hon. Namal, M .P.:  

Reference to: 

Water shortage in Hambantota area, 328 
 

Debates: 
Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,     
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1756-8 
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Rajapaksa, The Hon. Namal: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country,  

       1488-92 

 

Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M .P.,  

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 

Ministerial Statements: 

Sri Lanka's Judiciary, Independence of: report of 
UN Special Rapporteur, 1565-70 

 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 

    2R., 678-87, 689, 690-2, 700-1, 703-4, 707,   

           725, 728 
 

Questions, Oral: Replies: 

Dillimuni, Mr. Upali: file rendered to Legal 

   Aid Commission, 655 

 

Ranasinghe, The Hon. Roshan, M .P.: 

Debates: 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  
248-51 

 

Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P., Minister of  

Ports and Shipping; (Minister of Petroleum  

Resources Development - with effect from 22.05.2017) 

Questions, Oral: Replies: 

Saleema, Mrs. A.W. Ummu:  

compensation for land and house, 312-5 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 725-7 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,    
279-82 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster  in the Country, 
1513-5 

 

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

Debates: 

Regulations: 

Sports Act, 1237-40 

Resolutions: 

Appropriation Act, 538-41 

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 855-60 

Ratnayaka, Tho Hon. Sagala, M.P., Minister of Law  
and Order and Southern Development: 
Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppressing of, 604-5 
Unemployed Graduates in Northern and Eastern 

Provinces, 755-6, 757 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 
Ethnic and Religious Problems Created by 
   Extremist Groups, 670-1, 675 
Police Narcotic Bureau Officers: shoo-out at  
   Piliyandala, 514-5 
Unrest Situation in Several Places of the Country, 

670-1 
 

Questions, Oral: Replies: 
Dogs in Police Kennels: details, 1828-30 
Police Officers Killed in Terrorist Attacks: Districts: 

Amapara, 325-8 
Mannar , 662 
Puttalam,  493-4 
Trincomalee, 480-1 

Shooting and Murders (2016): details, 1543-4 

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

Petitions: 
Dias, Mr. K.S.B., Rohan, Colombo-05, 771 

 
Reference to: 

Officials of Ministries: foreign tours, 777 
Oral Questions, 1981 
Personal Service Assistant of Diplomatic  

  Officers, 55-6 
 

Debates: 
Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,    
Administration and Discharge of Functions 

(Am.): 2R., 1732-9 
Orders: 

 Diplomatic Privileges Act, 389-400 
Regulations: 

Divineguma Act, 982-92 
Sports Act, 1240-51 

 
Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 607-9 
Iranattivu Displaced Persons: resettlement, 452-6 

 
Documents, Tabled: 

The Charter and Founding doc re International     
Irrigation Management Institute, 392 

 

Questions, Oral: 

Diplomatic Officers, Personal Service Assistants 
Accompanied by: details, 35-6 

Irudeniyaya, Polpithigama Colony, Settlers of:  
land transfer, 1648-50 

Kahalla Forest Reserve, Renovation of Tanks:  

   programme, 636-7 
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Ratnayake, The Hon. Bimal: (Contd.) 

Questions, Oral: (Contd.) 

Saleema, Mrs. A.W. Ummu:  

compensation for land and house, 311-2 

Sub-Post Offices: construction of buildings, 171-3 

 

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

Questions, Oral: 

Divisional Secretariat Divisions: Details: 

Kattankudy, 503-5 

Koralapathu, 214-6 
Vakarai, 211-4 

Lands Belonging to State Institutions: D.S. Div.:  

Eravur, 662-3 

Eravurpattu, 1054-5 

Kiran, 781-2 

Koralaipattu Central, 957-8 

Oddamawadi, 329-30 

Vakarai, 320-1 

Valachchenai, 655-6 

Palliyagodella and Akbarpura Villagers: 

affected by the LTTE terrorists, 1187-9 

 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister  

of Skills Development and Vocational Training: 

(Minister of Ports and Shipping with effect from 

22.05.2017) 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1499-502 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1133-41 

 

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

Petitions: 

Dissanayake, Mr. K.G.M., Bulathkohupitiya, 1042 

 

Votes of Condolence: 

Ranatunga, Hon. Chandra, 2011-2 

 
Debates: 

Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 422-4  

Notifications: 

Excise Ordinance, 1922-4 

 

Debates, Adjournment: 

Environmental Effects of Polythene and Plastic:  
prevention, 1307 

Extremist Elements, Suppression of, 618-9 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1518-20 

 

Samaraweera, The Hon. Jayantha, M .P.:  

Petitions: 

de Silva, Mr. M.M. Padmadasa, Beruwela, 1322  

Kumara, Mr. G. Saman, Bandragama, 1322 

Kuruphu, Mrs. K.A.D. Thusari, Panadura, 1322 

Samaraweera, The Hon. Jayantha: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,     
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1789-90 

Orders: 

Diplomatic Privileges Act, 436-40 
 

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1469-71 
SAITM Issue and Attack on University Students, 

2061-3 
 

Documents, Tabled: 

Government Medical Association Letter to 

   HE the President re SAITM, 2063 

 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M .P., M inister of  

Foreign Affairs; (Minister of Finance and Media - 

with effect from 22.05. 2017) 

Reference to: 

Mr. Udayanga Weeratunga, 419, 420 
 

Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1878-81 
Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 358-74, 419-20, 421, 
422-4 

Resolutions:  

  Appropriation Act (6), 518-23, 590-8 
 

Debates, Adjournment: 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017),          
1093-101 

 

Documents, Tabled: 

IWMI Letter to Secretary, M/Foreign Affairs re  

   Finance, 368 
Mr. Viboothi Weerawansa's Credentials, 359 

 

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

Debates: 

Orders: 

Sri Lanka Export Dev. Act, 465, 1583, 1608-11 
 

Questions, Oral: Replies: 
Nevil Fernando Investment( Pvt. )Ltd.: permission 

to  start higher education institute, 501-3 

  

Sampanthan,The Hon. Rajavarothiam M .P, Leader  

of the Opposition: 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,      
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1742-4 
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Sampanthan,The Hon. Rajavarothiam: (Contd.)  

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 601-2 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1379-81 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, 751-3, 756 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1110-2 
 

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

Debates: 

Bills: 
Office on Missing Persons (Establishment,      

Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1758-62 

 
Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1486-8 

 

Senanayake, The Hon. Vasantha, M .P., S tate  
Minister of Irrigation and Water Resources  
Management; (State Minister of  Foreign Affairs -  
with effect from 31.05.2017) 

Petitions: 
Somachandra, Mr. H.G., Polonnaruwa, 14  

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

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Ministerial Statements: 

Dengue and Natural Disaster in the Country: 

    immediate action to arrest the issue, 1572-9 

 

Debates, Adjournment: 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2073-88 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Dengue and Natural Disasters in the Country:    
immediate action to arrest the issue, 1572-9 

Dengue Outbreak, Control of, 973-6, 977 

 

Questions, Oral: Replies: 

Liquor Consumption, reduction of:  
cause of action, 1171-5 

Thriposha, Non Provision of: 
upcountry and many areas, 1061-2 

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

of International Trade:  

Petitions: 

Ailapperuma, Mr. Chanaka, Kandy, 14 

Dissanayake, Mr. Sanjeewa, Piliyandala, 14  

Korale, Mr. N.C., Rajagiriya, 14 

Samaraweera, Mrs. Manoja, Colombo-07, 1042 

Silva, Mr. A. G. S., Ragama, 14  

Wadugodapitiya, Mrs. Kamala, Colombo-07, 14 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa: (Contd.) 

Debates: 

Orders: 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1584-8 

 

Senewiratne, The Hon. Lakshman, M .P., State  

Minister of Science, Technology and Research: 

Debates, Adjournment: 
Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 

Cultivation, 881-90 

 
Documents, Tabled: 

Dr. A.P. Keethipala, Director Sugar Research  

Institute Report re Sugar Factory, 886 

Sugar Company Reply to PC Member  
Mr. Samantha Vidyaratna's Allegations, 886 

 

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

Labour Relations and Trade Union Relations;  

(Minister of Labour, Trade Union Relations and  

Sabaragamuwa Development - with effect from  

22.05.2017) 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1387-91  

 

Questions, Oral: Replies: 

Employees’ Provident Fund, Private Institutions 
Subscribe to: Matara district, 791-3 

Estate Workers, Budget Relief Allowance:           
non-addition to salary, 1842-5 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 717-21 

Orders: 

Diplomatic Privileges Act, 380-5 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1589-95 

Regulations: 

Sports Act, 1232-7 

Resolutions:  
Appropriation Act, 524-8 

 

Debates, Adjournment: 

Iranattivu displaced Persons: resettlement, 445-9, 
453, 454, 455, 457 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1144-7 
 

Documents, Tabled: 
Iranatiivu People’s details, 445 

 
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Adjournment Motion Scheduled for (22.06.2017): 
shall be given two hours time for debate, 1933 

 

Attorney-at-Law Kalyananda Thiranagama’s Book: 
‘can not be allowed to table’, 963 
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Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: (Contd.) 
Expunctions:  

361, 362, 363, 374, 1122, 1123, 1124, 1481, 1563, 
1818, 1821, 2046, 2047, 2049, 2052, 2053, 2067, 
2069  

 

Joint Opposition’s Adjournment Motion re GMOA’s 
Strike: ‘can not be allowed as it was not presented 

on time’, 220-1 
 

Oral Questions Time Period: 
shall be limited for one hour, 1935 

 
Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Adjournment Motion Scheduled for 22.06.2017:    
shall be given two hours time for debate, 1933 

 

Auditor General's Reports: 
For 2013: Installment: 

1st (part XIV, XV), 9 
4th (part XII), 9 
6th (part XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV), 9 
 

For 2014: Installment: 
1st (part VI, VII, VIII, IX, X, XI), 9 
4th (part XI, XII), 9 
5th (part, IX), 9 

 

For 2015: Installment: 
2nd (part X11, X11), 9 

  

Certificates on Bills: 

Civil Procedure Code (Am.), 1319-20 

Economic Service Charge (Am.), 462 

 
Comments on: 

Appeal Court Decision re Validity of  

Hon. Mrs. Geetha Kumarasinhe's MP Post, 163 

Attorney-at-Law Kalyananda Thiranagama’s Book, 
962-3 

Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) (Am) Bill, 
1821 

Flood Situation in the Country, 968-9 

Hon. Mahinda Rajapaksha's Security, 157, 158 

Hon. T. Ranjith de Zoysa, 1202-3  

Joint Opposition’s Adjournment Motion re GMOA 
Strike, 219-20 

Oral Questions, 1532-3, 1545 

Public Accounts Committee Report, 1939-40 

Sitting Time: 

continue without lunch break, 981 

SOC Meeting re Foreign Exchange Bill, 348 

Standing Orders, Updating of, 1161-2 

Supreme Court Decision on Foreign Exchange Bill, 
162-3 

Time Limitations for Oral Questions and Questions 
by Private Notice, 649 

Hon. MPP Passport Taken to Court, 507 
 

Committee of Selection: meeting, 1817 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

(Contd.) 
Committees, Sectorial Oversight:  

Economic Development: 
substitution, 1935 

Legal Affairs (Anti-Corruption) and Media: 
substitution, 1935 

Reconciliation and North and East Reconstruction: 
substitution, 1935-7  

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 
decision re oral question time limitations, 1936 
decision to change parliamentary business due to 

flood situation in the country, 1319 
meeting, 463, 980, 1817 

 

Pubic Accounts:  2nd report, 1940 
 

Committees, Select:  
Look into and Report on Expenses Incurred by 

Central Bank of SL for Purchasing of Office for 
Sri Lankan Embassy in Brazil and Office for    
Permanent Representative of Sri Lanka to Unite 
Nations, New York, USA Separately in Respect  
of Each Premises: nomination of members, 461-2 

 

Digital Display Boards Displaying Committee    
Schedules of Parliament, 1163 

 

Standing Orders and Code of Conduct for MPP,      
Final Draft of: meeting, 1639 

 

Congratulations to New Finance Minister, 518 
 

Parliament: 

Office the Committee of Political Coordinators on 
Asia-Oceanic of the European Council: 
   presence, 1068 

 

Proceedings were Changed, 1319 
 

Provincial Councils, Communications, etc.: 

Statute of the Northern Provincial Tourist  

  Authority, 1-2 
 

Public Services Commission: 
progress report, 1639-40 

 

Supreme Court, Petitions to: 

Code of  Criminal Procedure (Sp. Prov.) (Am.) Bill, 
1309, 1163; petition dismissal, 1817-8 

Registration of Electors (Sp. Prov.) Bill, 462  
 

Supreme Court: Determinations: 

Foreign Exchange Bill, 2-9 

Registration of Electors (Sp. Prov.), 1024-38 
 

Votes of Condolence: 
Adikari, Hon. A.M.S., 2004 
Herath, Hon. Maithripala, 2016 
Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2033  
Ranathunga, Hon. Chandara, 2014 
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Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Debates:  

Notifications: 

Excise Ordinance, 1914-9  

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 120-5 

Regulations: 

Sports Act, 1279-86 

 

Debates, Adjournment: 

Iranattivu Displaced Persons: resettlement, 449-52 

 

Questions, Prime Minister's: 

Schools and Universities, Curriculum of, 16-8 

 

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

 Petitions: 

Sivalingam, Mr. K., Mulliyawala, 1643  

 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 731-4 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance, 

    291-6 

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 860-2 

 

Questions, Oral: 

Northern Province, Recruitment to Public Service: 
raising of age limit, 1056-7 

Sri Lanka Administrative Service: 

new post appointments, 1180-1 

 

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

Petitions: 

Devaraj, Mr. Anthony, Trincomalee, 771  

 

Reference to: 

Code of Criminal  Procedure (Sp. Prov.) (Am) Bill: 
SC petition dismissal, 1819-20 

Vehicle Purchased for Ministers, 466 

 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,      
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1727-30 

 

Debates, Adjournment: 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern 
Provinces, 760 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1129-32 

Supplementary Allocations: 
Budgetary Support Services and Contingent           

Liabilities (Note):  
Pr., 309, 930 

PFC rep., 152, 466 
 

Supreme Court, Petitions to: 
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.) Bill, 1039 

petition dismissal, 1817-8 

Registration of Electors (Sp. Pro.) Bill, 462 
 

Supreme Court: Determinations: 
Foreign Exchange Bill, 2-9 
Registration of Electors (Sp. Prov.) Bill, 1024-38 

 

Swaminathan, The Hon. D.M., M.P., Minister of  
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and  

Hindu Religious Affairs: 
Debates: 

Bills: 
Civil Procedure Code (Am.): 2R., 721-4 

Office on Missing Persons (Establishment,      
Administration and Discharge Functions)     
2R., 1745-9 

 

Questions, by Private Notice, Replies:  
Kardippooval Community, Needs of, 809-10 

Uylankulam ‘Fifty Housing Scheme’:  
   basic facilities, 808-9 

 

Questions, Oral: Replies: 

Palliyagodella and Akbapura Villages: 
people affected by LTTE terrorist, 1189-90 

Punnaineravi Village: basic facilities, 1185-7 
Tamil People Living in Refugee Camps,  

Gold belonging to: details, 784-5 

 

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

Minister of Internal Affairs, Wayamba Development 
and Cultural Affairs: 

Petitions: 
Gunasekara, Mr. H.G.P., Horana, 15 
Indrani, Mrs. K.U., Imaduwa, 1530 

Mapalagama, Mr. Hemasiri, Kalutara, 15                 
Nauf, Mr. Mohamad, Panadura, 15 

Piyadasa, Mr. W.G., Halkadawila, 15  
Rasin, Mr. H.H., Kalutara-South, 15 

Suriaarachchi, Mrs. Chandara Malani, Agalawatta, 
14 

Wimalawatie, Mrs. U.D.D., Wadduwa, 15 
 

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

Jayaseelan, Mr. R., Halgranoya, 468  
 

Debates, Adjournment: 
Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 

Cultivation, 919-22 
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Thowfeek, The Hon. M.S., M.P.: 

Petitions: 

Majeed, Mr. Mohamed Cassim, Akkaraipattu, 1169  

Rasul, Mr. Ahamadu Jan, Kinniya, 1169 

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

Petitions: 

Sanmugalingam, Mr. T., Trincomalee, 1169  

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1430-1 

 

Vidanagamage, The Hon. Thenuka, M.P.: 

Petitions: 

Piyadasa, Mr. D.M., Thaldena, 15  

 

Debates, Adjournment: 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane 
Cultivation, 890-4 

 

Documents, Tabled: 

Archaeological Ruins of Proposed Sugar Factory 
Sites: photo, 891 

Rest of His Speech, 894 

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

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act, 85-8 

Regulations: 

Companies Act and the Societies Ordinance,  

   268-74 

 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S., 1920-2004 

Herath, Hon. Maithripala, 2014-6 

Jayatilleke, Hon. Ariyaratne, 2016-33  

Ranathunga, Hon. Chandara, 2005-14 

 

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

Reference to: 

Flood Situation in the Country, 969-70 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1422-7 

 

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

Votes of Condolence: 

Jayatilleka, Hon. Ariyaratne, 2029-30 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1496-8 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P., State Minister 
of Fisheries and Aquatic Resources Development: 

Petitions: 

Ariyaratne, Mr. LH., Malpana, 467 

Piyadasa, Mr. B.G., Ranna, 1824  

 

Weerakkody, The Hon. Chandima, M .P., M inister of 
Petroleum Resources Development; (Minister of  
Skills Development and Vocational Training - with  
effect from 22.05.2017) 

Petitions: 

Godage, Mr. Piyasena, Galle, 1942 

Liyanage, Mrs. S.M.K., Baddegama, 1942  

Sunethra, Mrs. U.G., Wakwella, 1943  

 

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

Compensations for Natural Disaster, 1082 
Hon. Mahinda Rajapak’s Security, 327, 354, 357 
Hon. Mangala Samaraweera’s Comment re his Son, 

Participating to World Urban Forum, 360-1 

 

Debates, Adjournment: 
UNHRC Geneva, Joint Resolution, (2017), 1119-25 

 

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

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1396-9 

 

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

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 728-31 
 

Debates, Adjournment: 

Extremist Elements, Suppression of, 615-6 

 

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

Minister of Public Enterprise and Development: 

Debates: 

Bills: 

Civil Procedure Code (Am.): 2R., 740-3 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1924-30  

Orders:  

Diplomatic Privileges Act, 385-9 
 

Debates, Adjournment: 

UNHRC Geneva, Joint Resolution (2017), 1107-10 

 

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

Ministerial Statements: 

Sri Lanka and United States of America:              
military agreement, 1710-1 
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Wickremasinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 

Reference to: 

Provincial Councils, 748 

 

Votes of Condolence: 

Adikari, Hon. A.M.S, 1992-5  

Herath, Hon. Maithripala, 1992-5 

Jayatilleka, Hon. Ariyaratne, 1992-5 

Ranathunga, Hon. Chandara, 1992-5 
 

Debates: 

Bills: 

Office on Missing Persons (Establishment,       
Administration and Discharge of Functions 
(Am.): 2R., 1723-6 

 

Documents, Tabled: 

Sri Lanka and United States of America, Military 
Agreement doc re, 19 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Local Government Elections: delay in holding, 

   509-11 

Public Life, Issues Affecting: action to arrest,  

   1712-6 

 
Wijayawardhana, The Hon. Ruwan, M .P., State  

Minister of Defence: 

Debates, Adjournment: 

Iranattivu Displaced Persons: resettlement, 456-60 

 

Questions, Oral: Replies: 

Dogs Deployed for Armed Forces: details, 1861-4 

Nawaratne, Mrs. Srimali Lasanthika: relief, 629-30 

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

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1516-8 

 

Wijemanne, The Hon. Ananda Lakshman, M.P.: 

 Petitions: 

Gunasingha, Mr. Upali, Megahathanna, 1643 

 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1511-3 

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

Petitions: 

Banda, Mr. P.G., Wijekoon, Matale, 1643 

Dharmakrithi, Mrs. B.W. D., Galewala, 1042  

 

Questions, Oral: 

Teachers and Non-Academic Staff, National 
Schools: transfer methodology, 1067-8 

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

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1382-7 
 

Questions, Oral: 
Fishery Harbours, Matara District: details, 46-7 

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

Reference to: 
Minister of Local Government and Provincial 

Council, 1970-1 
Oral Questions, 1532-3 

 

Debates: 
Orders: 

Special Commodity Levy Act, 128-32 
 

Debates, Adjournment 

Lands grant to Foreign Companies for Sugar  
   Cultivation, 916-8 

 

Documents, Tabled: 
Uva PC, Chief Minister's letter to Bandarawela    

Urban Commissioner re Bandarawela Fair 130 

Uva Provincial Council, Audit Report re, 132 
 

Questions, Oral: 
Badulla District, Government  Assistance  

  recipients of: details, 1834-5 
Bandarawela Multipurpose Cooperative Society: 

board of directors, 39-40 
Routes Permits, Private Buses given for: 

Uva province, 1656-7 
Samurdhi Model Villages Project:  

objectives, 1044-5 
Schools, Uva Provincial Councils:  

teaching appointments, 482-3 
Uma Oya Development Project:  

compensation for people affected, 331-2 
damaged house: details, 336-7 

Water Catchment Areas: Badulla district, 1943-4 

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

Debates, Adjournment: 
Floods and Landslides Disaster in the Country, 

1492-6 
 

Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M .P.:  
Reference to: 

Quatar, Current Situation, 1721 
 

Debates, Adjournment: 

SAITM Issue and Attack on University Students, 
2069-73 

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

Debates: 
Orders: 

Sri Lanka Export Dev. Act, 1634-7 
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Withanage, The Hon. Hesha: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Debt, Doc. re (not tendered), 1636 

Howard University Report re Development  

  (not tendered), 1637 

 

Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M .P.,  

Minister of Disaster Management: 

 Debates, Adjournment:  

Floods and Landslides Disaster in the Country,  
1346-61 

 

Documents, Tabled: 

"Advise to Construct a Safety House":  

book, 1349 

Disaster, Information re, 1347 

Metrology Department Report re Natural Disasters, 
1080 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

People Affected by Natural Disaster:  

compensations, 1080-3 

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

Debates: 

Notifications: 

Excise Ordinance, 1904-9 

 

Debates, Adjournment: 

Unemployed Graduates in Northern and Eastern     
Provinces, 757-8 

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

Minister of Irrigation and Water Resources: 
 

Debates, Adjournment: 

Floods and Landslides Disaster in the Country, 
1410-15 

Land Grant to a Foreign Company for Sugarcane  
Cultivation, 866-74 

 

Documents, Tabled: 

Flood in May, 2017: report, 1415 
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 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) 

 
 
හ 

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

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

  
 
  



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්ලිව්.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 නවින් 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 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

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

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

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



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

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

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

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

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

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

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

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

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

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

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



(xvi) 

 

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

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

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

 

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

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

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

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

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

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

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

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



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

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

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -   
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  

ඒ.ටී.එස.් පුෂ්ප කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ආර්.එල්.එස.් මංගල මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ දුරකථන අධීක්ෂක)  

 

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

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ඒ.අයි. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස.්ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද 
සිල්වා මහතා,  යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා (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); ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා,   පී.ෙක්.ඩී.එස.්ඩව්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන 
මහත්මිය,  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂප් කුමාර පතිරණ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); 
ඩබ්ලිව්.එම්.එල්.එම්. වීරසිංහ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එස.් සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

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

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

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

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

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



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

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

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

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා  
(පධාන නිලධාරි);   එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ 
මහත්මිය, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ටී.පී. ද ෙකොස්තා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); එම්.එම්. ධර්මෙසේන මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල  මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද 
අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)  

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

 කාරක සභා කාර්යාංශය - II - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරි)  



(xxii) 

 

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

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එස.්බී. කුලුගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ්

මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා, එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස.් 
කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

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

මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

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

இ 

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

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

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

ச 

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

 

த 

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

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

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

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

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

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

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

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

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

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

ஹ 

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

ஸ்ரீ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(xxxi) 

 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

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

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

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

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

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

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



(xxxii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

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

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

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

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

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

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

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



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

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

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

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

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

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

(கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ 
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் 
சித்தார்த்தன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

 

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

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

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

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

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

 

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

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

 

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

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



(xxxv) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



(xxxvi) 

 

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

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

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

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

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

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

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  

 
 

 



(xxxvii) 

 

விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 

 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா 
ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், 
மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன் 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

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

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

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  
உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -   
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 

தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர 
(சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன 
ேமற்பார்ைவயாளர் ) 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன  
தாபன அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, தி . அனில் 

ேஹவாவசம் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . 
ஏ.எஸ். த சில்வா, தி மதி .என்.பண் த, தி . ேக.சி. ெபர்னாந் ,  தி . எச். .பீ. குமார (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 . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார 
பத்திரண (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி டபிள் .எம்.எல்.எம். ரசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . 
ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

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

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (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 



(xl) 

 

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 . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா ஆரச்சி, தி மதி 
எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா,  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி மதி 
ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான், தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)  

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி மதி ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி மதி ாி.பீ. த ெகாஸ்தா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . எம்.எம். தர்மேசன (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 

 



(xli) 

 

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 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . அமரசிங்க 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,      

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

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

ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

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

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

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

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

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); ெசல்வி 
என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத், தி மதி சி.எம். 
சுபசிங்க (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 . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 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, தி மதி சி.எம். 
லத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த 

ெசாய்ஸா,  தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

கு  அ வலகம் II - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 



(xlii) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

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

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

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

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

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

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 
 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano 
Ganesan, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan,The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe (Chairman), The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal 
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Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. P.G.P. Priyankara     (Deputy Principal Officers); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne 
(Assistant Principal Officers);  Mrs. T.P.de Costa (Parliamentary Officers);  Mr. M.M. Dharmasena (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 

PARLIAMENTARY OFFICER – Mrs.A.L.A.U. Amrasinghe 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne, Mr. P.R. Karunathilake 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara   



(lxi) 

 

 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

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. B.G.V.Pathirana, Mr. W.S.S.Perera, Mr. K.N.C. Perera,  

GARDEN SUPERVISOR –   

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISORS - Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, 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. 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 -  

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  

SENIOR LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. K.D.U. Gunarathna 

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, Mr. M.J. Perera  (Assistant Directors - Administration); Miss N.R.W. Abayawardena (Principal 
Officer);  Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath, Mrs. C.M. Subasinghe  (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. W.A.K.C. Udapola (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna (Deputy Principal Officer); 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 , Mrs. C.M. Bulathsinhala,  (Principal 
Officers);   Mrs. S.P. Gamage  (Deputy Principal Officer); 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)   

 COMMITTEE OFFICE II - Mr. C. Kalansooriya    (Assistant Director- Administration); Mr. M.M.M. Mabrook  (Principal Officer)   

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. M.K.S.D. Alwis  (Deputy Principal Officers);  
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 -  Mr. S.B. Kulugammana  (Assistant Director - Administration); Mrs.K.T.C.K.Peiris (Principal 
Officer);  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 



(lxii) 

 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Miss G.R. Ayesha Godagama, 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, Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  ,  Mr. W.M. Rajapaksa,      Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar,   
Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar,   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, Mr.M.Z.M.Azka 

 
 
 

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 - Mr. C.J. Willoraarachchi 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER -  

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  

SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS-  Mr.V.R.S.J.Somaratne, Mr.W.S.Suranga 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්තිය 
வட மாகாணத்தின் சுற் லாப் பயணத் ைற 

அதிகாரசைப நியதிச்சட்டம்  
STATUTE OF NORTHERN PROVINCIAL TOURIST AUTHORITY 

                                 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
“උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්තිය” සම්බන්ධෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් විමසමින් උතුරු පළාත් සභාෙවන් දැනුම් 

දීමක් ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 46අ (3) 
(අ) පකාරව නිෙව්දනය කරනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙමම දැනුම්දීම ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

ෙමම ෙකටුම්පත් පඥප්තිෙය්  පිටපත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට සපයා ඇත. 

 
II 

 
විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත: 
ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය 

ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி சட்ட லம் : உயர் 
நீதிமன்றத் தீர்ப்  

FOREIGN EXCHANGE BILL: DETERMINATION OF THE 
SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කර තිබූ “විෙද්ශ 
විනිමය” නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීමට කැමැත්ෙතමි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙය් සඳහන් කරන ලද නිවැරදි 
කිරීම්වලට යටත්ව පනත් ෙකටුම්පෙතහි විධිවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බවට - not inconsistent -
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය  තීරණය කර ඇත.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යයි මම නිෙයෝග 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 

252 වන කාණ්ඩය                                         ெதாகுதி  252                                                 VOLUME  252 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙය් තීරණය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 

3 4 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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[ගරු කථානායකතුමා] 



2017 මැයි 03 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාරව, 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIV හා 
XV ෙකොටස්; හතරවැනි කාණ්ඩෙය් XII ෙකොටස සහ හයවැනි 
කාණ්ඩෙය් XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV  හා XXV ෙකොටස්;  

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VI, VII, VIII, IX, X, XI  හා XII ෙකොටස්, 
හතරවැනි කාණ්ඩෙය් XI හා XII ෙකොටස් සහ පසව්ැනි කාණ්ඩෙය් 
IX ෙකොටස; සහ  

2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් V හා VI ෙකොටස්, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් VIII, 
IX, X හා XI ෙකොටස්, හතරවැනි කාණ්ඩෙය් VI ෙකොටස සහ 
පස්වැනි කාණ්ඩෙය් II ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය” යැයි 

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

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

    

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2017 අංක 2 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 
2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම පනෙත් 42 වගන්තිය යටෙත් සහ 
එකී පනෙත් 25(2) සහ 29(2) වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 42 
වගන්තිය යටෙත් සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන  
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2017 මාර්තු 07 දිනැති අංක 
2009/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එකී නිෙයෝග ෙසෞඛ්ය හා මානව සුබසාධනය, 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)  2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකී වාර්තා 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. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

එකී වාර්තා 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. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීෙම් ව්යාපාර 
මණ්ඩ ලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව 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. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම ආර්ථික 
සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කරන ලද,  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන)  පනත් 
ෙකටුම්පත;  

2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තා හා ගිණුම්; 

2014 වර්ෂය සඳහා හලාවත වැවිලි සමාගෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

2014 වර්ෂය සඳහා පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා ලංකා බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා මහජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තා; 

2014 සහ 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් 
වාර්ෂික වාර්තා සහ  

2014 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව  

සම්බන්ධෙයන් එම කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම හා ඉඩම්  පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද,  

2013 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තා; 

2014 වර්ෂය සඳහා තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2013 වර්ෂය සඳහා උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

2015 වර්ෂය සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික 
පගති වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, 
තලවාකැෙල් වාර්ෂික වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව; 

2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා රබර් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තා; 

2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ  

2013/2014 වර්ෂය සඳහා කලුෙබෝවිටියාන ෙත් 
කර්මාන්තශාලා සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව 

 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. 
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ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development on  

Annual Report of the Ministry of Higher Education for 
the year 2014;  

Annual Performance Report of the Ministry of Higher 
Education and Highways for the year 2015;  

Annual Reports of the Institute of Biochemistry, 
Molecular Biology and Biotechnology of the 
University of Colombo for the years 2013 and 2014;  

Annual Reports of the Institute of Indigenous 
Medicine of the University of Colombo for the years 
2013 and 2014;   

Annual Reports of the University of Colombo School 
of Computing for the years 2013 and 2014;  

Annual Report of the University Grants Commission 
Sri Lanka for the year 2013;  

Annual Reports and Annual Accounts of the Institute 
of Human Resource Advancement of University of 
Colombo Sri Lanka for the years 2012, 2013 and 
2014;  

Annual Reports of the University of Colombo, Sri 
Lanka for the years 2013 and 2014;  

Annual Report of the National Institute of Library and 
Information Sciences - University of Colombo for the 
year 2013 and  

Annual Report of the University of Colombo Institute 
for Agro-Technology and Rural Sciences for the year 
2013  

which were referred to the said Committee.   
 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1)   මතුගම, ඕවිටිගල, "ෙසවන" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

දයාරත්න නෑහින්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   කුරුණෑගල, මල්කඩුවාව, අලෙකොලෙදනිය පාර, ඉසුරු 
ෙපෙදස, අංක 47 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.පී.බී. 
වන්නිනායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 
(1)   රාගම මහ ෙරෝහෙල් අනුකමික අංක CB-C-SKS-PF-85 

යටෙත් ෙසේවය කළ ඒ.ජී.එස.් සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)   මහනුවර, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, අංක 146/2 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි චානක අයිලප්ෙපරුම මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3)   ෙකොළඹ 07, බාන්ස ්ෙපෙදස, මරීනා ඇවනියු, අංක 03 යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි කමලා වඩුෙගොඩපිටිය මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;  

(4)   රාජගිරිය, නාවල පාර, අංක 595 යන ලිපිනෙයහි ෙසේවය 
කරන එන්.සී. ෙකෝරෙල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(5) පිළියන්දල, නාම්පමුණුව, නිසල ෙපෙදස, අංක 118/4 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ටී.ඩබ්ලිව්.එම්. සංජීව දිසානායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க - நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் 
வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasantha Senanayake - State Minister of 
Irrigation and Water Resources Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව, පැලටියාව, අංක 

520 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ජී. ෙසෝමචන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා (විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of 
Foreign Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, බද්ෙද්ගම, පනාපෙගවත්ත, "ශාන්ති" 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.එන්. වර්ක්ස් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, 
වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය      
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம - உள்ளக அ வல்கள், 

வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி   
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත මම 

ඉදිරිපත් කරමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1) අගලවත්ත, කැකුලන්දල, කළවැල්ලාව පාර අංක 192 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි චන්දා මාලනී සූරියආරච්චි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) ෙහොරණ, මිල්ලෑව, අංක 253/බී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එච්.ජී.පී. ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) කළුතර, නාෙගොඩ, 5වන පටුමග, අංක 47 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙහේමසිරි මාපලගම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) කළුතර - දකුණ, ඇටවිල පාර, නිම්ෙතර අසපුව, අංක 180 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. එච්.රසින් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) පානදුර, ෙකෙසල්වත්ත, ෙතොටවත්ත, ඊබහම් පාර, අංක 
27/ඩී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙමොෙහොමඩ් නවූෆ ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) වාද්දුව, මැලෑගම, වත්ෙත් හන්දිය, අංක 37/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි යූ.ඩී.ඩී. විමලාවතී මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(7) හල්කඳවිල, මිල්ගසඋ්ඩුල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ජී. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාර්තිව්, ෙදවන කලාපය යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. කදිරෙව්පුල්ෙල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, තල්ෙදන, ෙගොන්කටුතැන්න, 

"ෙද්ශානි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. පියදාස මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, වෑඋඩ, පල්ෙල්ගම, අංක 174 දරන 

ස්ථානෙය් පදිංචි ඊ.එම්. තිලකරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.   

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

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Bandula 

Gunawardane?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මුදල් අමාත්යතුමාට පසුගිය 

සතිෙය් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව පිළිගන්වනු 
ලැබුවා. වාර්ෂික වාර්තාව පිළිගැන්වූ වහාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
මන්තීවරුන්ට එය ලැබිය යුතු ෙවනවා. එම නිසා අද එය ඉදිරිපත් 
කරනවාද කියා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. අද ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා කියන්න 

බැහැ. නමුත් ෙම් සතිය ඇතුළත අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහමනම් ෙහට ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
As early as possible.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
It is okay.  

 
 

අගාමාත්යතුමාට ෙයොමු කළ පශන් 
பிரதம அைமச்சாிடம் வி க்கும் வினாக்கள் 

QUESTIONS POSED TO PRIME MINISTER 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உள்நாட்  மற் ம் 

ெவளிநாட் த் ெதாழிற்சந்ைதயில் ேகள்வி நில கின்ற 
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் ஆங்கில ெமாழி பற்றிய உயாிய 
அறி ைடய பட்டதாாிகள் எம  பாடசாைலக் கல்வி மற் ம் 
பல்கைலக்கழகக் கல்வி ைறைமகளின் ஊடாகப் ேபாதியள  
உ வாவதில்ைலெயனத் ெதாியவ கிற . இந்நிைலைம 
யான  வடக்கு, கிழக்கு இைளஞர் - வதிகைள மிக ம் 
கவைலக்கிடமான ைறயில் பாதிப் க்குள்ளாக்கி ள்ள . 
அந்த வைகயில் பின்வ ம் வினாக்கைள நான் வி க்க 
வி ம் கின்ேறன்: 

1. பாடசாைல மற் ம் பல்கைலக்கழகப் பாடத்திட்டங் 
கைள உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் த் 
ெதாழிற்சந்ைதக க்குப் ெபா த்தமானவா  
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தயாாிப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் எவ்வா  ெசயற்பட 
எதிர்பார்க்கின்ற ?  அதற்காகத் தயாாித் ள்ள 
திட்டங்கள் எைவ? 

2. ெதாழில் ட்ப அறி  மற் ம் ஆங்கில அறி  
ேபாதிய அளவில் இல்லாத ேவைலயில்லாப் 
பட்டதாாிகள் உட்பட ஏைனய இைளஞர் - 

வதிகள் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் எதிர்காலத்தில் 
எவ்வாறான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் ம்? 

இவற் க்கான விைடகைளப் பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் 
வழங்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister. 
 
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)  
Hon. Speaker, the Hon. Member has raised a very 

important issue, which confronts our country and many 
other countries - the need for technologically qualified 
people and people who are competent in English. This is a 
major problem because as we go towards the Fourth 
Industrial Revolution, we need the technological skills, 
the technological know-how and the technical skills that 
are insufficient in Sri Lanka.  It is also insufficient in 
South Asia. In addition, if you get these skills, there is 
also a better pay available for you, if you go to Southeast 
Asia, to East Asia, to the Middle East or to Europe. This 
is one of the major issues that we are confronted with 
because our education system was not geared to meet the 
demands. As the Hon. Member says, it is more so in the 
North and the East, where due to the war, you could not 
even develop engineering and technological skills. So, we 
are addressing these issues. 

Hon. Speaker, we are looking at an export-oriented 
and knowledge-based economy. It requires human skills. 
In the school system, they started the Technology subject 
stream but that also has to be modified and the Hon. 
Minister of Education is attending to that.  

First, we thought we should ensure that every person 
has 13 years of education. When you come up to the 
Ordinary Level, half the students leave school because 
they do not have the academic qualifications.  But, we 
want to have a vocational stream of upper secondary 
education also, so that in the school you can get trained 
on some of the skills. That means, we have to restructure 
the skills sector because some of the skills that are now 
being given outside the school can be given in the school. 
So, we have to go for a higher level of skills training.  We 
are opening our skills training and the different Ministries 
are now looking at both technology-oriented degrees and 
non-degree qualifications.  

In addition, the Government is also making 
concessional loans available to students who are 
following technological courses outside the State and the 
Provincial Council training colleges. We have to focus 
more on how we develop our skills and I think our 
Oversight Committee will also be giving more attention 
to this matter. The Hon. Minister of Education will, in the 
next few months, present his proposals of how he will 
have the vocational stream of upper secondary education 
in the schools.  

The bigger problem in the North is that the graduates 
who are qualified do not know English and they are not 
in the engineering, technological or management fields.  
There is a big agitation going on. I also met some of 
them. We are looking at how we can create some jobs 
there for some of them while we hope the creation of 
overall employment will also enable others to fit in.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. 

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

සඳහන් පශ්නය ෙයොමු කරනවා : 

1. ගරු අගමැතිතුමා 2017 අෙපේල් මස සිදු කළ ඉන්දියානු 
සංචාරෙය්දී, 

 (අ) අත්සන් කළ අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් අන්තර්ගත 
කරුණු ෙමොනවාද?  

 (ආ) එකී ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

2. (අ) එකී අවෙබෝධතා ගිවිසුම පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා විසින් 2017 අෙපේල් 3 දිනැතිව 
අමාත්ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද සටහෙන් 
අන්තර්ගත කරුණු ෙමොනවාද?  

 (ආ) එකී සටහන පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් තීරණය 
කුමක්ද?  

3. තිකුණාමලෙය් පිහිටි ෙතල් ටැංකි සමූහය බදු දීමට අදහස ්
කර ඇත්ද?  

4. එකී ෙතල් ටැංකි බදු ෙදන්ෙන්, 

 (අ) කුමන සමාගමකටද?  

 (ආ) කුමන කාලයකටද?  

 (ඇ) කුමන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්ද?  

 (ඈ) එකී සමාගෙම් ලංකාණ්ඩුවට ෙකොටස ් ඇත්නම් 
එය පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද? 

5. තිකුණාමල වරාය සංවර්ධනය සඳහා ඉන්දියාව සම්බන්ධ 
කර ගැනීෙම් පතිපත්තිමය රාමුව ආණ්ඩුව විසින් තීරණය 
කර ඇත්නම්, එහි අන්තර්ගතය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
ෙනොකරන්ෙන් මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් පසුගිය දා සිදු කරන ලද 

ඉන්දියානු සංචාරෙය්දී ඉන්දියානු රජය සමඟ ආර්ථික සංවර්ධන 
ව්යාපෘති සහෙයෝගිතාව පිළිබඳව අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනු ලැබුවා. ඒක ෙද්ශපාලන පකාශයක්. ශී ලංකා රජය 
ෙවනුෙවන් ඒ අවෙබෝධතා ගිවිසුමට -ෙද්ශපාලන ගිවිසුමට- 
අත්සන් කෙළේ මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා. ඒ පැත්ෙතන් අත්සන් 
කෙළේ ඉන්දියානු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමිය. 

ෙද්ශපාලන වශෙයන් අෙප් රටවල් ෙදක අතර ආර්ථික 
සම්බන්ධකම් වැඩි කිරීමටත්, ශක්තිමත් කිරීමටත් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ආධාර කරන පතිපත්තිමය රාමුවක් තමයි එම 
අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමම අවෙබෝධතා ගිවිසුම හරහා පහත සඳහන් සංවර්ධන 
ව්යාපෘති සම්බන්ධව පතිපත්තිමය එකඟතාවකට එළැඹුණා. එනම්, 

 

1.   ෙමගාෙවොට් 500ක LNG විදුලි බලාගාරයක් 
ෙකරවලපිටිෙය් ඉදිකිරීම; 

2.  ෙමගාෙවොට් 50ක සූර්යතාප විදුලි බලාගාරයක් 
සම්පූර්ණෙයන් ඉදි කිරීම ; 

3.  තිකුණාමලය ඉහළ ෙතල් ටැංකි තවාන ලංකා ඛනිජෙතල් 
නීතිගත සංසථ්ාව හා ලංකා-ඉන්දීය ෙතල් සමාගම එක්ව 
ආරම්භ කරනු ලබන හවුල්කාර සමාගමක් යටෙත් 
සංවර්ධනය කිරීම; 

4.  තිකුණාමලය වරාය සංවර්ධනය හා ෙතල් පිරිපහදුව ඇතුළු 
කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ ෙකොමිටියක් පත් 
කරලා ඒ අනුව කියාත්මක කිරීම; 

5.  ශී ලංකාෙව් හඳුනාගත් පෙද්ශවල -උතුරින් නැ ෙඟනහිරින් 
පිට- විෙශේෂ ආර්ථික කලාප ඇති කරන්න ඉන්දීය 
ආෙයෝජකයන් දිරි ගැන්වීම; 

6.  මන්නාරම සිට යා පනයටත්, මන්නාරම සිට වවුනියාවටත්, 
වවුනියාෙව් සිට තිකුණමලයටත්, තිකුණාමලෙය් සිට 
දඹුල්ලටත් ඒ  මහාමාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග දියුණු කිරීම; 

7.  ලංකාෙව් දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය; 

8.  ෙකොළඹ වරාෙය් නව බහාලුම් පර්යන්තයක් ඉදි කිරීම; සහ 

9.  කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් අංශවල සංවර්ධනය කිරීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ල අෙප් ෙද්ශපාලන 
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් හැටියට ෙවන ෙවනම ගිවිසුම් නීත්යනුකූලව 
ඇති කරන්න තිෙබනවා. අදාළ පාර්ශ්වයන් ලංකාව පැත්ෙතනුත්, 
ඉන්දියාව පැත්ෙතනුත්, ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්ව, පුද්ගලික සමාගම් 
පාර්ශ්ව සාකච්ඡා කරලා ගිවිසුම් ඇති කරන්න. එම සමහර ගිවිසුම් 
අනුමැතිය ලබා ෙදන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා.  

දකුෙණ් ආෙයෝජන කලාපයට අදාළ කැබිනට් මණ්ඩල ෙය් 
අනුමැතිය නැති සමහර ගිවිසුම් තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. ෙම් පතිපත්තිමය රාමුව ඇතු  ෙළේ අපි කාල සීමා 
ෙයොදවා ෙගන තිෙබනවා, නීතිගත ගිවිසුම් ඇති කරලා ඒවා 
කියාත්මක කරන්න. ආර්ථික සහෙයෝගීතාව වැඩි කරන්න දැන් 
ෙම් රටවල් ෙදකම ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එකඟත්වයකිනුයි 
ඉන්ෙන්. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගිවිසුම මා සභාගත* 
කරනවා. 

ඒ එක්කම ෙදවනුව, අෙපේල් 04වන දා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් 
පතිකාව සංෙශෝධනයක් සහිතව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. 
ඊට පස්ෙසේත් ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුවත්, ලංකාෙව් ආණ්ඩුවත් අතර 
සාකච්ඡා ඇති වුණා. ඒ සියල්ලම අපි ඇතුළත් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 2003 සිට තිකුණාමලය වරාය සඳහා -
ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා-  වර්ෂයකට ඉන්දියාෙවන් ෙඩොලර් 
ලක්ෂයක බද්දක් අපි ගන්නවා. ෙම් පශ්නය අපි විසඳුවා. 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපි තීරණයක් ගත්ෙත්, මින් පස්ෙසේ 
ඒකාබද්ධ හවුල් ව්යාපාරයට ෙම් ඉඩම් බදු ෙදන්නයි. ඒ පශ්නය 
විසඳලායි තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව නීත්යනුකූල ගිවිසුමකට අපි 
ඇවිල්ලා නැහැ. අපි එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙද්ශපාලනික 
අවෙබෝධතා ගිවිසුෙමන් පස්ෙසේ එක් එක් සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා 
නීත්යනුකූල ගිවිසුම්වලට ෙවන ෙවනම එන්නයි. එවිට අදාළ 
පාර්ශ්ව, වෘත්තීය සමිති, සියලු ෙදනාම එක්ක සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්. අදාළ අනික් සංවිධානත් දැනුවත් කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය 
සාකච්ඡා ෙදපාර්ශ්වෙයන් ආරම්භ කරන්න තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම අහලා තිබුණා, 
තිකුණාමල වරාෙය් සංවර්ධනය පිළිබඳව. අපි මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයත්, සිංගප්පූරුෙව් සුභානා 
ජුෙරොන්ජ් ආයතනයත් අතර සැලසුම් සකස් කරෙගන යනවා. අපි 
අෙනක් රටවලට හා ෙපෞද්ගලික අංශවලට කියලා තිෙබනවා, 
ෙම්වාෙය් එක් එක් ව්යාපෘතිවලට ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. 
ඉන්දියාව කියලා තිෙබනවා, අපත් සමඟ එකට එකතු ෙවලා 
ආෙයෝජනය කරන්න ඒ අය ලෑස්තියි කියලා. එෙහම ආෙයෝජනය 
කරන්න පුළුවන් ආයතන සමහර ඒවා ආණ්ඩුෙව් ෙවන්න පුළුවන්, 
සමහර ඒවා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙවන්න පුළුවන්. අපි ජපානයට 
ගියාම ජපානෙයන් කිව්වා, "ඒ ගැන සලකා බලන්න ලෑස්තියි" 
කියලා. දැනට උපකරණ අරගන්න මුදල් දීලා තිෙබනවා. සමහර 
විෙද්ශ සමාගම් හා  ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම් ද 
ඉල්ලලා තිෙබනවා, තිකුණාමලයට එන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ පැත්ෙත් 
සංචාරක ව්යාපාරයත් දියුණු කරන්න අපි වැඩසටහන් සකස් 
කරෙගන යනවා.  ඒ ව්යාපෘති ඇති වුණාම අපට පුළුවන් විටින් විට 
ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් හතරවැනි පශ්නයට -තිකුණාමල  

වරාෙය් ෙතල් ටැංකි පිළිබඳව- ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි පිළිතුරක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒක තවම විස්තරාත්මක තත්ත්වයකට- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි 2003 සිට අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද තිකුණාමල වරාෙය් ෙතල් 

ටැංකි ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් ලක්ෂය බැගින් බදු භාර ගත්තා. අපි හැම 
අවුරුද්ෙද්ම බද්ද භාර ෙගන තිෙබනවා. අෙප් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවයි ඉන්දියානු ෙතල් සමාගමයි එකතු කරෙගන 
කළ හැකි මීට වඩා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව අපි බැලුවා. 
ඉන්දියානු ෙතල් සමාගෙමත් අෙප් ෙකොටස් තිෙබනවා.  

ඒ ෙදකම එකතු වූ හවුල් ව්යාපාරයකට ෙම්ක භාර දීම සඳහා 
අදාළ කරුණු සියල්ලම දැන් සාකච්ඡා කරලා ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන් තීන්දු අරෙගන ඉවරයි. නීත්යනුකූල ගිවිසුම අත්සන් 
කිරීම තමයි දැන් කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමාෙග් ඉන්දියානු සංචාරෙය්දි අත්සන් කළ අවෙබෝධතා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගිවිසුමට අනුව නළ පද්ධතියක් හරහා ශී ලංකාෙව් ගෑස් ෙබදාදීෙම් 
කටයුත්ත ඉන්දියාවට භාරදීමට එකඟතාවක් ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් වන විට මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ගෑස් 
ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. එක පැත්තකින් නළ පදිධතියක් ඇති කර 
ගෑස් ෙබදාදීම ඉන්දියාවට ලබාදීම හරහා ලංකාෙව් ගෑස් ෙබදාදීෙම් 
ඒකාධිකාරයක් ඇති ෙවනවා. ෙමොකද, ගෑස් සිලින්ඩර් ෙබදා 
හරිනවා වාෙග් ෙනොෙවයි. සිලින්ඩර් ෙබදා හැරීෙම්දී සමාගම් 
ගණනාවක් තිෙබන්නට පුළුවන්. හැබැයි, නළ මඟින් ගෑස් එද්දී 
භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙබදනවා මිසක්, එක ෙගදරකට නළ තුනකින් 
ගෑස් සපයලා, එයින් එකක් ෙතෝරා ගැනීෙම් අවස්ථාව ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකින් ගෑස් කියන අෙප් ස්වභාවික 
සම්පත අෙප් ජනතාවට ෙබදා හරින්න ෙවන්ෙන් ඉන්දියාෙව් ෙබදා 
හැරීෙම් පද්ධතිය හරහා. එතෙකොට ශී ලංකාෙව් බලශක්ති 
සුරක්ෂිතතාවට හා ආරක්ෂාවට ෙමමඟින් ඇති විය හැකි තර්ජනය 
පිළිබඳව යම් අධ්යයනයක් කර තිෙබනවාද? ඒ අධ්යයනෙයන් 
ෙහළි වී තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපට තිෙබන එකම තර්ජනය තමයි ෙම් රෙට් බලශක්තිය 

අඩුවීම. අපි ඒ බලශක්තිය ලබාෙදන්නයි කියා කරන්ෙන්. 
ෙකළවරපිටිෙය්, LNG Terminals, Floating Storage and 
Regasification Unit එක හරහා  කරන වැඩ පිළිෙවළට ලංකාවත් 
සම්බන්ධ ෙවනවා; ජපානයත් සම්බන්ධ ෙවනවා; ඉන්දියාවත් 
සම්බන්ධ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට 
අමතරව ලිෙටෝ ගෑස් සමාගමත් ඒකට එකතු කරන්න කියලා කබීර් 
හාෂීම් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. අපට දැන් ඒ සියල්ලම 
සාකච්ඡා කරන්න ෙවනවා. ෙම්, සංකල්පයක් විතරයි. 

සාකච්ඡා කළාට පස්ෙසේ ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්නම්. එෙහත් කිසි විෙටක අපි ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් 
නිධියට ෙම් කාරණය බලපාන්ෙන් නැහැ. එය ෙවනම 
පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ඒක අපට අයිති නිධියක්. අපි එතැනින් 
ෙහොයා ගන්න ඕනෑ.  ඇත්ත වශෙයන්ම, ඒ නිධිෙයන් අපට වාණිජ 
වශෙයන් පෙයෝජන ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු අගමැතිතුමනි. නැඟී 

එන ෙලෝක බලවෙතකු වන ඉන්දියාවට අපි තිකුණාමලය වරාය, 
ෙතල් ටැංකි, සූර්ය විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට  ඉඩම්, ගෑස ්විදුලි 
බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට ඉඩම්, පාෙවන ගෑස් ගබඩාවක් ඉදි කිරීමට 
අවශ්ය ඉඩ ලබා දීමට එක් පැත්තකින් කටයුතු ෙකෙරනවා.  

අනික් පැත්ෙතන්, අපි දකුෙණන්,  හම්බන්ෙතොට වරාය සහ 
ආෙයෝජන කලාපයක් විධියට දියුණු කිරීමට සමස්තයක් වශෙයන් 
අක්කර විසි දහසක් චීනයට ෙදනවා. ෙලෝක බලවතුන් 
ෙදෙදෙනකුට ෙමවැනි විශාල පෙද්ශ ෙදකක් ලබා දීෙමන්            
ශී ලංකාව ෙලෝක බලවතුන්ෙග් ෙකළි බිමක් වීෙම් අවදානම,          
ශී ලංකාව ඇෆ්ගනිස්තානය, ෙලබනනය වැනි ෙල් විලක් වීෙම් 
අවදානම,  පිළිබඳව යම් අධ්යයනයක් කර තිෙබ්ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
LNG විදුලි බලාගාරය ඇතුළු සියල්ලම තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ, 

ෙකරවලපිටිෙය්. ඒ නිසා ඒක තිකුණාමලය වරායට අයිති නැහැ. 
තිකුණාමලය වරාය දියුණු කිරීම අෙප් වැඩ කටයුත්තක්. මීට 

ඉස්ෙසල්ලා පැවති ආණ්ඩුව තාප විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීම 
ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණෙයන් ඉඩමක් ෙවන් කරලා දුන්නා. ඒ ඉඩම 
තමයි සූර්ය විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් අපි ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව තිකුණාමලය ව්යාපෘති ගැන ලංකාවයි, 
ඉන්දියන් ආණ්ඩුවයි එකට එකතු ෙවලා අධ්යයනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය එන්න කැමති තැනට ෙපෞද්ගලික 
අංශයට එන්නත්, ඉන්දියන් ආණ්ඩුව එන්න කැමති තැනට 
ඉන්දියන් ආණ්ඩුවට එන්නත් ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ඒක 
සාධාරණයි.  ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ඉන්දියාවට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජපානයටත් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් 
විෙද්ශ සමාගම් ගණනාවටම අපි කියන්ෙන්, තිකුණාමලයට 
පැමිණිලා තිකුණාමලය වරාය දියුණු කරන්න කියායි. එෙහත් 
තිකුණාමලය වරාෙය් පාලනය තිෙබන්ෙන් ලංකා ආණ්ඩුව 
යටෙත්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩ කටයුතු පටන් ගත්ෙත් මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා චීනෙයන් ණය අරෙගනයි. 

 චයිනා හාබර් සමාගම සමඟ 2014 වර්ෂෙය් ගිවිසුමට ගිෙය්ත් 
ඒ ආණ්ඩුවමයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක 
ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් බවට පත් කරන එකයි. ඉන්දියාවයි, 
චීනයයි ලංකාවට ඇවිල්ලා ආෙයෝජනය කළා කියලා පශ්නයක් 
නැහැ. ෙමොකද ලංකා ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙම් රටවල් හැම එකක් 
එක්කම වැඩ කටයුතු කරන්න.  

සිංගප්පූරුව අරෙගන බලන්න. සිංගප්පූරුෙව් ඇෙමරිකා 
සමාගම් තිෙබනවා; චීන සමාගම් තිෙබනවා; ඉන්දියානු සමාගම් 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සිංගප්පූරුෙව් උතුරු ෙකොරියානු 
සමාගමුත් තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, එක එක රටවල 
ආෙයෝජන ලබාෙගන අෙප් රට දියුණු කරන්න. ඩුබායිවලත් 
එෙහම කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම රටකට මුදල් ආෙයෝජනය 
කරන්න එන්ෙන්  සමාගම්. එෙහම නැතුව ආණ්ඩු ෙනොෙවයි. 
හම්බන්ෙතොට අපි එක්ක එකට වැඩ කරන්න එන්ෙන් අෙප් චීන 
සමාගමක්. ඒ එක්කම ෙතල් සංස්ථාවයි, ෙවනත් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් එකතු ෙවලායි ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. සමාගම්වල 
ආෙයෝජනය තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. අපි මීට වඩා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ආෙයෝජනය ලබා ගන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් ෙදගුණයක් 
ලබා ගන්න ඕනෑ. අෙප් අපනයනය ෙදගුණයක් කරන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් අෙප් රටට ෙම් තිෙබන ණය ෙගවන්න බැරි ෙවනවා.  

එංගලන්තෙය් හින්ක්ලි ෙපොයින්ට් සී පරමාණුක විදුලි 
බලාගාරය හදන්ෙන් චීනය. චීනෙය්ත් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවත් 
තිෙබනවා. ටාටා සමාගම ජගුවර් හදනවා; ලෑන්ඩ් ෙරෝවර් හදනවා. 
ලංකාවත් ඒ වාෙග් දියුණු මට්ටමකට ෙගන යන්නයි ඉන්ෙන්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඉන්දියාව, චීනෙය් සමාගම් 
ෙගෙනන්න විතරක් ෙනොෙවයි. ජපාන සමාගම් ෙගෙනන්න, 
ෙකොරියාෙව් සමාගම් ෙගෙනන්න, අෙනක් රටවල සමාගම් 
ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රට සංවර්ධනය 
කරලා, ආදායම් වැඩි කරලා, රැකියා ලබා ෙදන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඉන්දියානු සංචාරෙය්දී ඔබතුමා හමු වුණු බවත්, ඉන්දියාව සහ 
ශී ලංකාව මහාමාර්ගයකින් සහ දුම්රිය මාර්ගයකින් යා ෙකෙරන 
පාලම ඉදිකිරීම -ගරු අගමැතිතුමනි, මීට කලින් ඔබතුමා සහ මම 
නිරන්තරෙයන් කථා කළ, ''හනුමා පාලම" ඉදි කිරීම- ගැන 
සාකච්ඡා කළාය කියලා ඉන්දියාෙව් මහාමාර්ග අමාත්ය නිතින් 
ගද්කාරි තමන්ෙග් ට්විටර් ගිණුෙම් සටහනක් දමා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අගමැතිතුමනි, 2015.04.11වැනි දින නිතින් ගද්කාරි 
ඉන්දියාෙව් මහාමාර්ග ඇමතිතුමා මාධ්ය හමුෙව්දී කරපු පකාශයත්, 
2015.09.14වැනි දා ඉන්දියාෙව් කුඩා කර්මාන්ත අමාත්ය කල්රාජ් 
මිෂ්රා 'හනුමා' පාලම පිළිබඳව කළ පකාශයත්, ඔබතුමාත් මමත් 
ෙනොදන්නා හින්දි භාෂාෙවන්, 2015 ෙදසැම්බර් 16වැනි දා නිතින් 
ගද්කාරි ඇමතිතුමා ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරපු විෙශේෂ 
පකාශයත්, 2016 අෙගෝස්තු 02වැනි දා අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා ඉන්දුනීසියාෙව්දී ෙදොෙළොස්වන ඉස්ලාමීය ආර්ථික 
සමුළුෙව්දී කරපු පකාශයත් ෙම් සභාෙව්දී උපුටා දක්වමින්, ෙම් 
පාලම පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙගන් පශ්න කළා. එදා ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ගරු සභානායකතුමා කිව්ෙව්, ''මන්තීතුමා, ඉන්දියාෙව් 
ඇමතිවරෙයක් කරන පකාශ විශ්වාස කරනවා ෙවනුවට, අෙප් 
අගමැතිතුමා විශ්වාස කරන්න'' කියලායි.  

ගරු අගමැතිතුමනි, නැවත වතාවක් ඔබතුමා පාවිච්චි කරමින් 
නිතින් ගද්කාරි ඇමතිතුමා කියනවා, ඔබතුමාත් එක්ක ෙම් පාලම 
ගැන කථා කළාය කියලා. ෙමපමණ ඔබතුමා සම්බන්ධ කරමින් 
ෙම් ගැන කියද්දී අපට නිහඬව ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා, ඇත්තටම 
කුමක්ද වුෙණ් කියලා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් සියලු කාරණා ෙම් අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් තිෙබනවා. 

යාපනය, මන්නාරම, වවුනියාව, තිකුණාමලය, දඹුල්ල දක්වා 
මහාමාර්ග සකස ්කිරීම සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරලා 
එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දීර්ඝ කාලීනව බැලුවාම ලංකාවයි 
ඉන්දියාවයි එකතු කරලා පාලමක් දමන එක ෙහොඳයි කියලායි 
ගද්කාරි ඇමතිතුමා කියන්ෙන්. ඒ, දීර්ඝකාලීනව. එෙහත් අපි 
ෙමතැන කථා කෙළේ ඒ ගැන ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් අදහස් හා අෙප් 
අදහස් ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. 

අපට ඕනෑ වුෙණ් යාපනය, මන්නාරම, වවුනියාව සහ 
තිකුණාමලය පාරවල් හදන්නයි. ඊට අමතරව එකඟ වුණා  දඹුල්ල 
දක්වා පාර හදන්න. එච්චරයි දැනට සාකච්ඡා ෙවලා තිෙයන්ෙන්. 
අපි බැලුෙව් ඊට පස්ෙසේ ෙකොෙහොමද ෙම් පාර කුරුණෑගල අධිෙව්ගී 
මාර්ගයට එකතු කරන්ෙන් කියලා. මම කිව්වා, ඒ ගැනත් ඊට පසුව 
බලන්න කියලා. එතෙකොට ෙකළින්ම යාපනෙය් සිට අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙයන් අපට එන්න පුළුවන්. ඒ මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ගයට 
දඹුල්ෙලන් එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කුරුණෑගලින් එකතු 
කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙදෙකන් එක තැනකින් එකතු කරන්න 
පුළුවන්. ඉතුරු වැඩ කටයුතු ගැන අනාගතෙය් එතුමාෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු තිෙයනවා, ඔබතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙයනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් අයෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තු තිෙයනවා. 
අපට තිෙයන්ෙන් පාර හදාෙගන අෙප් වැෙඩ් කර ගන්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද රෙට් තිෙබන ෙත්, රබර් වතුවල 

පතිසංස්කරණයක් සිදුෙවමින් පවතින බව දන්ෙනමු. අද ෙමම 
ක්ෙෂේතවල නිරත වී සිටින ජනතාව අතර ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබ්. පාෙද්ශීය වතු සමාගම්  - Regional 

Plantation Companies - විසින් පාලනය කරනු ලබන වතු කුමන 
ආකාරෙය් පතිසංස්කරණයකට ලක්වන්ෙන්ද යන්නත්, රාජ්ය 
වැවිලි ආයතන වන ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශී ලංකා 
රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව සහ Elkaduwa Plantations Limited යන 
ආයතන විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන වතුවල කුමන ආකාරෙය් 
පතිසංස්කරණයක් සිදුවන්ෙන්ද යන්නත්  දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත දිහා බැලුවාම, සමහර වතු ලාභ 

ලබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා සාර්ථකව ෙගනියනවා. තවත් සමහරු 
අයට ඒ විධියට කරන්න බැරි ෙවලා තිෙයනවා.  පුද්ගලික වැවිලි 
සමාගම් ෙදස බැලුවාම  ඇත්ත වශෙයන්ම සමහර ඒවාෙය් 
තත්ත්වය කනගාටුදායකයි; ලාභයක් නැහැ. ඉතින් වැවිලි 
කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගනියනවා නම් අපට කාර්යක්ෂම වැවිලි 
කර්මාන්තයක් වුවමනායි.  පුද්ගලික වැවිලි සමාගම්වලින් අපි 
වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමෙතක් කාලයක් ඔවුන් ෙවත 
බදු දීලා තිබුණු වතුවල පගතිය - ලාභය, අලාභය - පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අපි ඉල්ලුවා. ඒ වාර්තාව දැන් අවසන් කරලා 
තිෙයනවා කියලා මට දැනුම් දීලා තිෙයනවා. ඒ අනුව තමයි  
අනාගතෙය් අපි තීරණයක් ගන්ෙන්.  

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය, රාජ්ය වැවිලි සංස්ථාව, 
Elkaduwa Plantations Limited පිළිබඳව  ඒ අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිතුමා සමඟ අපි ෙවනමම සාකච්ඡා කරනවා. වැවිලි 
කර්මාන්ත ඇමතිතුමා සහ කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරමින් ඉන්ෙන්. එහිදී වෘත්තීය සමිති සමඟත්, ඒ 
පෙද්ශවල මහජන මන්තීතුමන්ලා සමඟත් සාකච්ඡා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට ඕනෑ වැවිලි කර්මාන්තය දියුණු 
කරන්නයි. වැවිලි කර්මාන්තය දියුණු කරනෙකොට වැවිලි 
කර්මාන්තෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු 
කරන්න වුවමනායි. ඒ එක්කම අපි වැවිලි සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා 
කරනවා  ෙම්  ජනතාවට නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා පර්චස් 7 ගණෙන් 
ඉඩම් ලබාදීම ගැන.  

ඒ වාෙග්ම, ලාභ ලබන්ෙන් නැති වතු යායවල් තිෙබනවා නම්, 
ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට කුඩා වතු කරෙගන යෑමට ඒ  ඉඩම් 
ලබාදීම ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

මම එක කාරණයක් කියන්නට කැමැතියි. ඒ තීරණ ගන්න  
ඉස්ෙසල්ලා මන්තීතුමන්ලා සහ වෘත්තීය සමිති සමඟ අපි සාකච්ඡා 
කරනවා. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

පසුගිය මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ හැටියට 
පතිපත්ති පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා, වතුකරෙය් ජනතාවට ඉඩම් 
කැබැල්ලක් සමඟ නිවසක් ලබා ෙදන බවට. ඒ අනුව දින 100 
වැඩසටහන තුළත්, ඊට පසුවත් සීමිත පමාණයකට ඉඩම් ලබාදීම 
සහ නිවාස ඉදි කිරීම දැන් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පර්චස් 
7ක ඉඩමක් ලබාදීම පිළිබඳ කැබිනට් තීරණයකුත් තිෙබනවා. 
නමුත් ෙමම කැබිනට් තීරණය කියාත්මක කිරීෙම්දී Regional 
Plantation Companies සහ රාජ්ය වැවිලි සමාගම්වලට යම්කිසි 
ගැටලුවක් තිෙබනවා, එම ආයතනවලට ෙම් වනතුරු නීතිමය ලිය 
කියවිල්ලක් ලබා දීලා නැහැ, එවැනි  චකෙල්ඛනයක් ලබා  දීලා 
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නැහැ කියලා. එම නිසා වතුකරෙය් නිවාස ඉදි කිරීම පිළිබඳ 
කියාවලිෙය්දී අපට ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබනවා, 
ෙම් වතුවල ඉඩම් ෙවන් කර ගැනීම පිළිබඳව. ෙම් සඳහා නීතිමය 
බලයක් ලබා ෙදනවාද කියන එක තමයි මෙග් පශ්නය. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම්ක අද රෙට් පතිපත්තියක්. නමුත් ඒ හැම තැනින්ම ඉඩම් 

ලබාදීලා නැහැ. අපි ජූනි මාසය වන විට පගතිය බලලා ඒ අයට ඒ 
ගැන කියමු. රජෙය් සමාගම්වල සභාපතිවරුන්ට ඒක අලුතින් 
කියන්න වුවමනා නැහැ. ඒ අය දැනගන්න  ඕනෑ පශ්නයක් 
තිෙබනවා නම් අපට දැනුම් ෙදන්න. ඇමතිතුමාට කියලා ඒ අය 
සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

ෙපෞද්ගලික වැවිලි සමාගම් සමඟත් අපි සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයට ඒ ඉඩම් ෙදන්න සිදු ෙවනවා. අවශ්ය නම් අපට 
ඒ ගැන තව කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන්. නැවතත් ෙරගුලාසි ෙගන 
එන්නට අවශ්ය නැහැ,  ඒ ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පකාශ 
කරලා තිෙබන නිසා. සමහර ෙපෞද්ගලික වැවිලි සමාගම්වලින් 
කියලා තිෙබනවා ෙහොඳ ඉඩම් ෙදන්න  බැරිෙවයි කියලා. ඒකට 
කමක් නැහැ, අපි ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න  ලෑස්තියි. ඊළඟ 
අවුරුද්ද තුළ අපට නිවාස සියල්ලම ඉදි කරන්නට බැරි වුණත්, 
අඩුම තරමින් අපි නිවාස අයිතිය සඳහා ඉඩම් ෙවන් කරන්න  කියා 
කරනවා.  

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

වතුකරෙය් තිෙබන ලයින් කාමර ඉවත් කර ගැනීමට කියා 
කිරීෙම්දී, වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් Regional Plantation Companies 
යටෙත් එන ඉඩම් ෙකොටසකුත්, රාජ්ය වැවිලි සමාගම් යටෙත් එන  
ඉඩම් ෙකොටසකුත් තිෙබනවා.  

1972දී ඉඩම් පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී රජයට පවරා ගත් ඉඩම් 
හැර, පුද්ගලයන් අතර ඉතිරි වුණු ඉඩම් යනුෙවන් තවත් ෙකොටසක් 
තිෙබනවා, ගරු අගමැතිතුමනි. ඒ ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වලට, ලැයිම් 
කාමරවලට හිර වුණු ජනතාවක් ඉන්නවා. දැනට කියාත්මක වන 
ෙම් පර්චස් හෙත් කියාවලිය Regional Plantation Companies හා 
රාජ්ය වැවිලි ආයතනවල ඉඩම්වලට අදාළ වන අතර, ඒ 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙවනුෙවන් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ඉඩම්වල ජීවත්වන ජනතාව සඳහාත් ෙම් කියාවලිය කියාත්මක 
කරන්න යම්කිසි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරනවාද, එම 
වැඩසටහන කුමක්ද කියා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැනට කියා කරන්ෙන් රජයට මූලික 

අයිතිය තිෙබන ඉඩම් ෙවනුෙවන්. අනික් ඒවා ගැන සලකා බලා, 
ගත යුතු පියවර ගැන තීරණයක් ගන්න සිදු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු වි ජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙවත මා ෙයොමු 

කරන පශ්නය ෙමයයි:  

රජෙය් කැබිනට් මාධ්ය පකාශක රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිවරයා විසින් පසු ගිය දා මාධ්ය හමුෙව් පකාශයක් කරමින්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව තිවිධ හමුදාෙව් 
ෙමෙහයුම් පධානියා ෙලස සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා පත් කිරීෙම් 
කැබිනට් ෙයෝජනාවක් සම්මත වූ බව පකාශ කරනු ලැබීය.  

 

1. එවන් ෙයෝජනාවක් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබුෙව්ද? 

2. එකී ෙයෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරනු 
ලැබුෙව්ද? 

3. එය එෙසේ නම් එය පජාතන්තවාදයට, නිදහසට හා යහ 
පාලනයට විරුද්ධ වනවා ෙන්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා තිවිධ හමුදාෙව් පධානියා 

හැටියට පත් කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් අරෙගන 
නැහැ. ආරක්ෂක මණ්ඩල පධානියා පත් කිරීම ඒ නීතිය අනුවයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ඇමතිවරෙයක්. එතුමා හමුදාපති හැටියට කියා කළා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානි හැටියට කියා කළා. එතුමා ඒ 
දක්ෂකම ෙපන්නුවා. ඒත් දැන් එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
සිටින්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමූහික වගකීමක් තිෙබනවා. 
එම නිසා කැබිනට් මණ්ඩලය එෙහම තීරණයක් අරෙගන නැහැ.  
එතුමා තිවිධ හමුදාෙව් පධානියා සහ ජනාධිපති ෙවන්න සුදුසු 
පුද්ගලෙයක් කියලා 2010දී අපි තීරණයක් ගත්තා.  ඒ අනුව, 
එතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති හැටියට පත් කරන්න කියා අපි 
ෙයෝජනා කළා. ජනාධිපති තමයි ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාෙව් 
පධානියා. එවර එය සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඉන් පසුව,  ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා හැටියට 
ඉදිරිපත් කරලා ජනාධිපති කරන්නත්, තිවිධ හමුදාෙව් පධානියා 
බවට පත් කරන්නත් අපි 2015දී ෙයෝජනා කළා. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව නිල වශෙයන්ම තිවිධ හමුදාෙව් පධානියා බවට 
පත් වන්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි.  

විටින් විට ෙම් සභාෙව්ත්, හැම තැනමත් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් දක්ෂකම ගැන, එතුමා කළ ෙමෙහයුම් ගැන කථා 
කරනවා. නමුත් දැනට තිෙබන නීතිය අනුව තමයි අපි කියා 
කරන්ෙන්. ඒවා ෙවනස් කරන්න අපි ෙමතැන කිසිම තීරණයක් 
අරෙගන නැහැ. අපි කථා කෙළේ අත්යවශ්ය ෙසේවා කියාත්මක කිරීම 
ගැන පමණයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අගමැතිතුමනි,  අතුරු පශ්නය අහන්න කලින් මම 

කියන්ෙන් මෙග් පළමුවැනි පශ්නයට ඔබතුමා උත්තර දුන්ෙන් 
නැති බවයි. ඔබතුමා ඒෙකන් පැනලා ගියා. ඒ නිසා මම ෙම් 
අහන්ෙන් අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි.  

මම නැවතත් අහන්ෙන් ෙමම පශ්නෙය් මූලික අඩංගුව වන " 
එවන් ෙයෝජනාවක් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා විසින් 
කැබිනට්  මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද?" යන්නයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඇත්ත වශෙයන්ම කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ වන සාකච්ඡා 

මම ෙමතැන පකාශ කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ හමුදාපතිවරයකු 
විධියට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් දක්ෂකම් ගැන කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් පිටත ෙවනත් තැන්වලදීත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා පශංසා කරලා තිෙබනවා. ඒක කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් පිටදී එතුමාත් කියා තිෙබනවා, මමත් කියා 
තිෙබනවා, හැම එක්ෙකනාම කියා තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ  කියන ඒවා මට ෙමතැන කියන්න 
බැහැ ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය ගන්න තීරණය මට කියන්න 
පුළුවන්. ෙම් තීරණය ගත්තාද, නැද්ද කියලා අගමැති හැටියට මට 
කියන්න පුළුවන්. එයා සුදුසුයි කියලා කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පිටදී 
කියනවා නම්, මට ඒක කියන්නත් පුළුවන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුෙළේ කියන ඒවා මට කියන්න බැහැ. 

ගරු මන්තීතුමනි, එච්චරයි. ඔබතුමාත් අපිත් හිතුවා, තිවිධ 
හමුදාපති ෙවන්න එතුමා ෙහොඳයි කියලා.  2010දී අපි ෙව්දිකාවට 
නැඟලා ඒක කිව්වා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පුද්ගලයා පිළිබඳ 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි, පතිපත්තිය පිළිබඳ පශ්නයක්. මම 
ඔබතුමාෙගන් නිශ්චිතව අහන්ෙන් ෙම්කයි.    

රජෙය් කැබිනට් මාධ්ය පකාශක  තමයි රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිවරයා.  එතෙකොට ෙම් ර ෙට් ජනතාව කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
තීන්දු තීරණ විධියට පිළිගන්ෙන් එතුමා කියන ෙද්. එතුමා 
පැහැදිලිව කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
එවැනි ෙයෝජනාවක් කළාය කියලා. ඒ නිසා  මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකිව යුතු ධුරයක් දරන 
අගමැතිවරයා විධියට කැබිනට් මණ්ඩලයට ජනාධිපතිවරයා 
එෙහම ෙයෝජනාවක් කළාද කියන එකයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කැබිනට් මණ්ඩලය එෙහම තීරණයක් අරෙගන නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
එෙහම ෙයෝජනාවක් කළාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කථා කෙළේ කවුද,  කිව්ෙව් ෙමනවාද 

කියලා මට කියන්න බැහැ. ඒක මම කියන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
තීරණයක් ගත්තාද, නැද්ද කියන අන්තිම තීරණය විතරයි මට 

කියන්න පුළුවන්. එතුමා සුදුසු පුද්ගලෙයක් කියලා මමත් කියලා 
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පිටතදී  
කියලා තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

රජෙය් කැබිනට් තීන්දු තීරණ  දැනුම් ෙදන නිල පකාශකයා 
තමයි රජෙය් කැබිනට් මාධ්ය පකාශක.  ඔබතුමන්ලා නම් කර 
තිෙබන්ෙන් සම කැබිනට් මාධ්ය පකාශක විධියට රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිවරයා. පසුගිය දිනයක එතුමා නිල කැබිනට් 
තීරණ දැනුම් දීෙම්දී තමයි, ජනාධිපතිවරයා විසින් එෙහම 
ෙයෝජනාවක් කළාය කියන පකාශය කෙළේ.  

දැන් ඔබතුමා කියනවා, "කැබිනට් මණ්ඩලෙය් එවැනි 
ෙයෝජනාවක් සම්මත වුෙණ් නැහැ, ජනාධිපතිතුමා විසින් එවැනි 
ෙයෝජනාවක් කළාද නැද්ද කියන එක මම කියන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. ඒත් එක්කම රජය නිෙයෝජනය කරන ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිවරයා සහ එස්.බී. දිසානායක ඇමතිවරයා 
විවිධ අවස්ථාවලදී කිව්වා, "එෙහම ෙයෝජනාවක් කෙළේ නැහැ,  
නිකම් විහිළුවක් කළා විතරයි" කියලා.  එතෙකොට ෙම් රෙට් 
ජනතාවට පිළිගන්න ෙවන්ෙන්,  ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මාධ්ය 
පකාශකවරයා ෙම් කරපු පකාශයද, එෙහම නැත්නම් අර 
ඇමතිවරු ෙදෙදනා කියපු විධියට  "නිකම් විහිළුවක් කළා" කියන 
එකද? ෙම් රෙට් ජනතාව පිළිගන්න ඕනෑ ෙම් ෙදෙකන් ෙමොකක්ද? 
ෙම්ෙක් වගකිව යුතු පකාශය ෙමොකක්ද? ෙම්ක සරල නැහැ. ෙම්ක 
ඉතාම බරපතළ ෙදයක්. ෙම්ක පකාශයකට විතරක් ලඝු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වාෙග්  පතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තාද, නැද්ද කියන 
එක නිශ්චිත වශෙයන්ම දැන ගත යුතුයි. ෙමොකද, ජනතාව ෙම් 
ෙදෙකන් ෙකොයි එකද පිළිගත යුත්ෙත් කියන පශ්නය තිෙබනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් 

මණ්ඩලෙය් දී කියපු එකවත්, මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී කරපු 
ෙයෝජනාවවත් මම ෙමතැන පකාශ කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මට 
තිෙබන්ෙන් යම් සාකච්ඡාවක අන්තිම අදහස පකාශයට පත් කිරීම 
පමණයි. කැබිනට් මණ්ඩලයට විවිධ ෙයෝජනා එනවා; විවිධ 
ෙයෝජනා සාකච්ඡා කරනවා. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා, අපිත් 
දන්නවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ව්යවස්ථාව අනුව තිවිධ හමුදාපතිවරයා 
හැටියට සිටින්ෙන් ජනාධිපතිතුමායි. ඒ එක්කම නීතිය අනුව තමයි 
ආරක්ෂක ෙසේවා පධානියා  පත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මම 
ෙමොකක්ද ෙයෝජනා කෙළේ, ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව් 
කියලා මට කියන්න බැහැ. ඒ ගැන අපි කල්පනා කරලා නැහැ. 
ඒත් අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවධානය දැනට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් අත්යවශ්ය ෙසේවා අපි කියාත්මක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා නිල මාධ්ය පකාශකවරයා විධියට 
පකාශ කෙළේ, කැබිනට් මණ්ඩලය එවැනි තීරණයක් ගත්තා කියලා 
ෙන්. එතෙකොට මින් ඉදිරියට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙමෙහම වුණා; 
ෙමෙහම වුණා කියලා කැබිනට් නිල මාධ්ය පකාශකවරයා කියන 
ෙද් පිළිගන්න එපා කියන එක ෙන්ද ඔබතුමා ෙම් කියන්ෙන්? 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම එෙහම කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
 ෙමොකද,  "එ ෙහම එකක් වුෙණ් නැහැ, ඇතුෙළේ සාකච්ඡා 

ෙවච්ච ඒවා කියන්න බැදිලා නැහැ" කියලා ඔබතුමා කියනවා.  
නමුත්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ගත් තීන්දුවක් විධියට රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා එෙහම පකාශයක් කර තිෙබනවා.   එම 
නිසා ෙමතැනින් එහාට කැබිනට් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් පකාශ 
කිසිදු අර්ථයක් නැති ඒවා බවට පත් ෙවලා ඉවරයි ෙන්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මාධ්ය ඉදිරියට ගියාම එක එක පශ්න අහනවා. ඒවාට ෙදන 

පිළිතුරු එක එක විධියට විකෘති කරලාත් දානවා. මම ෙමතැනදී 
කියන්ෙන් එච්චරයි. අෙප් ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා 
අද පවෘත්ති සාකච්ඡාවකට ගියා. එතුමාෙගන් මිනිත්තු 45ක් 
තිස්ෙසේ පශ්න අහලා තිෙබනවා. අපි ඔක්ෙකෝම දන්නවා, විශාලම 
මැයි ෙපළපාළිය වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැයි ෙපළපාළිය 
කියලා. ඒ ගැන නැවත කියන්න ෙදයක් නැහැ. මිනිත්තු 45ක් 
තිස්ෙසේ එතුමාෙගන් පශ්න අහලා තිෙබනවා. උඩින් අහනවා;  යටින් 
අහනවා; එෙහන් අහනවා;  ෙමෙහන් අහනවා. ෙලොකුම මැයි 
ෙපළපාළිය  ගිෙය් අපි.  සමහර අය පැය 4ක් හිර ෙවලා හිටියා.  

මම රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට කියන්නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙම් ගැන විජිත ෙහේරත් මැතිතුමාට විස්තර 
කරන්න කියලා. ෙමොකද, හරියටම රාජිත  ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
පාවිච්චි කරපු වචන සියල්ලම ගැන එතුමාෙගන් අහගන්න 
පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම මම කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙමන් 
පසුව රට ගියා. ඒ නිසා එතැනදී  පාවිච්චි කරපු වචන ෙමොනවාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  පත්තරවල ෙමවැනි පකාශ පළෙවලා 
තිෙබනවා අපි  දැක්කා.  ඒ ගැන රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න.  මම කියන්ෙන් නැහැ, පත්තරවල 
සඳහන් ෙවන ඒවා පිළිගන්න  කියලා. එච්චරයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

කැබිනට් සම මාධ්ය පකාශක විධියට ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිවරයාත් ඉන්නවා. එතෙකොට එතුමා කරන පකාශත් ඒ 
තත්ත්වයටම වැෙටනවාද කියන පශ්නයත් තිෙබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
කිව්වා, "ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කවුරු හරි ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ 
කවුරු හරි ෙකෙනක් ජනාධිපතිවරයා එෙහම ෙයෝජනාවක් කෙළේ 
නැහැයි කියලා කියනවා නම්,  ඒ ෙකොන්ද පණ නැති ඇමතිවරු" 
කියලා. එෙහමම කිව්වා. එතෙකොට ඒ අර්ථෙයන් ගත්ෙතොත්, 
ඔබතුමා වැෙටන්ෙන් ඒ ෙකොයි ගණයටද කියන එක ගැනත් 
පශ්නාර්ථයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමාමයි ඒක කිව්ෙව්. [බාධා 
කිරීම්] එතෙකොට අපිට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, මාධ්යවලින් පශ්න අහනෙකොට 
තමයි ෙම් එක එක ඒවා පකාශ කරන්ෙන් කියලා. දැන් මම පශ්න 

අහනෙකොට ඔබතුමාත්  ඒ විධියටම - රාජිත ඇමතිතුමා වාෙග්ම- 
උත්තර ෙදනවා. ඒ තත්ත්වයට ඔබතුමා පත් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම් 
රෙට් ජනතාවට නිශ්චිතව කියන්න, විෙශේෂ බලකායක් ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් තිවිධ හමුදාෙව් බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතියක් 
විධියට ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා ෙහෝ එවැනි කියාවලියකට 
යන්න ෙම් ඊනියා යහ පාලන ආණ්ඩුව ඉදිරිෙය් දී කියාත්මක 
ෙවනවාද, නැද්ද කියලා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මා එක කාරණයක් කියන්න 

කැමැතියි. Article 42 of the Constitution states, I quote:  

“(1)  There shall be a Cabinet of Ministers charged with the 
direction and control of the Government of the Republic. 

(2)  The Cabinet of Ministers shall be collectively responsible and 
answerable to Parliament.” 

ඇත්ත වශෙයන්ම මා පිළිතුරු ෙදන්ෙන්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 42.(2) අනුවයි.  මට ඊට වඩා ඉහළින් යන්න බැහැ. 
එෙහත් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුෙවොත්, එතුමා 
පැහැදිලි කරාවි ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව් කියලා. එතුමායි එතැන 
සිටිෙය්. එතුමා අද ෙම් සභාෙව් නැහැ. එතුමා රට ගිහින් සිටින්ෙන්. 
මට පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  42.(2) යටෙත් පිළිතුරු 
ෙදන්න පමණයි. අපිට විෙශේෂ හමුදාවක් ඇති කරන්න වුවමනාවක් 
නැහැ. අපි එවැනි ෙදයක්  ගැන කථා කරලා නැහැ. අපිට ෙම් 
ලංකාෙව් හමුදා තිෙබනවා. ඒ හමුදා දියුණු කරන්න, සංවර්ධනය 
කරන්න, රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්න විතරයි අපි 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනාම පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කරන්න තමයි ජනාධිපතිවරණෙය් දී එක 
අෙප්ක්ෂකෙයකුට සහෙයෝගය දුන්ෙන්.  

අපි කවුරුවත් එතැනින් ඈත් ෙවලා නැහැ; ඉවත් ෙවලා නැහැ.  
එදා මාධ්ය සාකච්ඡාෙව් දී පකාශ වුණු කාරණය පිළිබඳව මාධ්ය 
සාකච්ඡාවට මුහුණ දුන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාම 
ෙව්ලාවක පැහැදිලි කරයි.  එතුමා අද ලංකාෙව් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
ෙහොඳයි, ගරු අගමැතිතුමනි.  

මීළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න.  

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
උතුරු පළාෙත් විහාරසථ්ාන ආරක්ෂා කිරීම:  පියවර 

வட மாகாண விகாைரகைளப் பா காத்தல் : 
நடவ க்ைக 

PROTECTION OF TEMPLES IN NORTHERN PROVINCE: STEPS 
TAKEN 

853/’16 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශ්නය - (2): 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) උතුරු පළාෙත්, යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, 
මන්නාරම හා වවුනියාව යන දිසත්ික්කයන්හි 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු විහාරසථ්ාන 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි 
විහාරසථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම විහාරසථ්ාන නිදන් ෙහොරුන්ෙගන් හා/ෙහෝ 
සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ෙගන් ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 (v) වර්ෂ 2012 - 2014 කාලය තුළ ෙමම 
විහාරසථ්ානවලට උක්ත පුද්ගලයන්ෙගන් හානි 
සිදුවූ බවට වාර්තා වී තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම විහාරසථ්ාන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
කියාමාර්ග ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) வட மாகாணத்தில் யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, 
ல்ைலத்தீ , மன்னார், வ னியா ஆகிய 

மாவட்டங்களில் ெதால்ெபா ளியல் திைணக் 
களத் க்குாிய விகாைரகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ெபௗத்த அ வல்கள் திைணக்களத்தில்  பதி  
ெசய்யப்பட்ட  விகாைரகள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) இந்த விகாைரகைள ைதயல் தி டர்கள் 
அல்ல  திட்டமிட்  இயங்கும் குற்றவாளிகளிட 
மி ந்  பா காத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாெறனின் , அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) 2012 - 2014 வைரயிலான காலகட்டத்தி ள் 
ேமற்குறிப்பிட்ட நபர்களினால் ேசதங்கள் ஏற்பட் 

ள்ளதாக அறிய வந் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், அவர்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த விகாைரகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர்  குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the temples in the possession of the 
Department of Archaeology in the districts 
of Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Mannar 
and Vavuniya in the Northern Province; 

 (ii) the temples which have been  registered in 
the Department of Buddhist Affairs;  

 (iii) whether action has been taken to protect 
these temples from  treasure hunters  and 
from organized criminals; 

 (iv) if so, the said steps; 

 (v) whether it has been reported that these 
temples have been damaged by the above 
persons during the period from 2012-2014; 
and 

 (vi) if so, the measures that have been taken 
against them? 

(b) Will he state - 

 (i) whether measures have been taken to 
develop these temples; and 

 (ii) if so, what the aforesaid measures are? 

(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 පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (1) උතුරු පළාෙත් යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, 
මන්නාරම, වවුනියාව යන දිසත්ික්කයන්හි 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු විහාරසථ්ාන, 

  වවුනියාව දිසත්ික්කය  -    35 

  මුලතිව් දිසත්ික්කය     -     67 

  යාපනය දිසත්ික්කය    -     06 

  මන්නාරම දිසත්ික්කය  -    20 

  කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කය -   03   

   ඇමුණුම 01 බලන්න. 

 (ii) ඇමුණුම 02 බලන්න.   

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඇමුණුම 03  බලන්න. ඇමුණුම 03 සභාගත** 
කරමි.  

 (v) ඔව්. 

 (vi) පුරාවිද්යා විනාශයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත් 
අඩංගුවට ෙගන ඔවුන්ට එෙරහිව 1940 අංක 09 
දරන පුරාවසත්ු ආඥා පනත හා 1998 අංක 24 
දරන පුරාවසත්ු (සංෙශෝධන) පනෙත් විධිවිධාන 
අනුව නීතිමය පියවර ගැනීම.  ඇමුණුම 04  
බලන්න.     
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(ආ) (i) ඔව්.  

 (ii) සිදුවී ඇති හානිවල සව්භාවය අනුව 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පතිපාදන මඟින් ෙහෝ බාහිර 
පතිපාදන සපයා ගනිමින් සංරක්ෂණ ෙහෝ නඩත්තු 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට අවශ්ය පියවර ෙගන ඇත. 
ඇමුණුම 05  බලන්න. ඇමුණුම් 01, 02, 04 සහ 05 
සභාගත* කරමි.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

**සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
**சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
 **  Annex tabled: 

 පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුබද්ධව පුරාවස්තු ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසයක් ස්ථාපිත කිරීම හා පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යාල පරිශෙය් පිහිටා ඇති පුරාවස්තු 
ආරක්ෂණ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසය යටෙත් යාපනය, මුලතිව්, 
මන්නාරම, වවුනියාව, කිලිෙනොච්චි යන දිස්තික්කයන්හි කියාත්මක 
වන විෙශේෂ ෙපොලිස් ඒකක පිහිටුවීම. 

 පධාන පුරාවිද්යා වැඩබිම් සහිත ස්ථාන සඳහා මුරකරුවන් ෙයොදවා 
ඇත. (පමාණවත් ෙසේවකයින් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් ඉදිරි වර්ෂයන් 
සඳහා තවත් මුරකරුවන් බඳවා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිතය.) 

 සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසබලුන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කිරීම. 

 සුවිෙශේෂි, එෙහත් පධාන වැඩබිම් ෙලස පවත්වාෙගන ෙනොයන 
පුරාවිද්යා ස්ථාන සඳහා දීමනා රැකවල්කරුවන් ෙයොදා ගැනීම. (2017 
වර්ෂෙය් සිට ෙමම දිස්තික්කයන්හි කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා වී 
තිෙබ්.) 

 පුරාවිද්යා ස්ථාන, ආරක්ෂිත ස්මාරක හා රක්ෂිත ෙලස පකාශයට 
පත්කිරීම. 

 දිස්තික් මට්ටමින් පුරාවස්තු විනාශය සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් වැදගත්කම 
පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගැනීම පුරාවිද්යා සති 
වැඩසටහනට සමගාමීව පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීම, පජා සංවිධාන 
දැනුවත් කිරීම. 

 ලාංකීය පුරාවිද්යා උරුමය සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැදගත්කම 
පිළිබඳ දමිළ ජනමාධ්ය මඟින් පචාරණය ලබාදීම.  

  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන මම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන විහාරස්ථාන නිධන් 
ෙහොරුන්ෙගන් හා සංවිධානාත්මකව එවැනි අපරාධ සිදු කරන 
පුද්ගලයන්ෙගන් සිදු වන විනාශෙයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා  
සාමාන්යෙයන් වාර්ෂිකව වැඩි මුදලක් ෙයොදවන්ෙන් UNESCO 
වාෙග් ජාත්යන්තර සංවිධානවලින් ලැෙබන මුදලින්ද, නැත්නම් 
රජෙය් මුදල්ද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.    

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සථ්ානවල ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අපි 

මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලනුත් ආරක්ෂකයන් ෙයොදවලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව එහි ආරක්ෂක කටයුතු සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙසේවයට භාර දීලා තිෙබනවා.  

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

 ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අන්තර්ජාලෙය් - විෙශේෂෙයන් Facebook 
ෙවන්න පුළුවන් - අපි දකිනවා, අහවල් විහාරසථ්ානෙය් පුරාවිද්යා 
වටිනාකමක් ඇති ස්මාරක, පුරාවිද්යා වටිනාකමක් ඇති දාගැබ් 
වැනි තැන් විනාශ කරලා තිෙබනවා කියලා.  අදාළ ඡායාරූපත් 
එක්ක පළ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දැන් අපට හදිසි ෙදයක් 
ෙපොලීසියට කියන්න ඕනෑ නම්, 119ට කථා කරලා කියන්න 
පුළුවන් කියලා අපි දන්නවා. ඒ විධියට සෘජු දුරකථන අංකයක් 
හරහා ජනතාවට ඒ අදාළ ස්ථානයකට හානියක් වන අවස්ථාවකදී, 
නැත්නම් එෙහම ෙදයක් දැක්කාම, නැත්නම් අන්තර්ජාලෙයන් 
දැක්කාම එය සෘජුවම දැනුම් ෙදන්න පුරා විද්යාව සම්බන්ධෙයනුත් 
ෙවනමම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? තිෙබනවා නම්, එය 
කියාත්මක වන්න අමාත්යාංශයත්, ෙපොලීසියත් එවැනි ඒකාබද්ධ 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දැනට තිෙබන අවශ්යතාව අනුව පුරාවිද්යා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් සියල්ල හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම දැන් කමානුකූලව එම ස්ථාන ආරක්ෂා කරන්න, 
සංරක්ෂණය කරන්න මුදල් ෙයොදවමින් යනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පුරා විද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම සඳහාත් 
දැන් අපි වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එෙහම අංකයක් නම් නැහැ. නමුත්, ඔබතුමා කියන ෙද් 
ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් විධියට අපි දකිනවා. අපට ඕනෑ නම්, ඉදිරිෙය්දී 
ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර සාකච්ඡා කරලා ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත වන අතර, ඕනෑ නම් 

ෙනොෙවයි, අපි ඒ කරුණ ගැඹුරින් සලකා එවැනි අංකයක් එක්ක 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ යුතුයි. පරිසරය 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම ෙපොලිස් ඒකකයක් තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම පුරා විද්යාව සම්බන්ධෙයනුත් ඒ කටයුත්ත 
සිදුවන අතෙර් මා තුන්වන අතුරු පශ්නය විධියට ඔබතුමාෙගන් 
ෙමම කරුණ දැනගන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම නරක විධියට 
විනාශ වන හඳුනා ගන්නා ලද ෙමවැනි ෙපෞරාණික විහාරස්ථාන 
නඟා සිටුවන්න මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදල හරහා 2017 වර්ෂෙය් 
ෙමොන වාෙග් ශක්තියක් ලබා ෙදන්නටද අමාත්යාංශය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පසුගිය කාලෙය් මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙල් තිබුණු දූෂණ 

සහ ෙබොෙහෝ ෙද්වල්වලට අපි පිළියම් ෙසොයපු නිසා ඇත්ත 
වශෙයන්ම මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙල් ආදායම දැන් විශාල 
වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 
600කින් අපට එහි ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් 
මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් අප විසින්ම තමයි සංරක්ෂණ 
කටයුතුවලට වැඩි මුදල් පමාණයක් සපයා ගන්ෙන්. පසුගිය 
කාලෙය් විවිධාකාරයට මුදල් එකතු කරපු ස්ථාන ගණනාවක්ම 
දැන් අෙප් භාරයට ෙගන ෙම් වසෙර් අෙප් ආදායම වැඩි කර ගැනීම 
සඳහා ඒ ස්ථානවලත් අපි ඒ අවශ්ය කටයුතු කරනවා. ෙම් 
වනෙකොට ෙම් වාෙග් ස්ථාන 10ක් පමණ අපි හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. මම උදාහරණ කියන්න කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ඒ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ස්ථානවල සමහර අවස්ථාවලදී ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ටිකට් 
කඩාෙගන මුදල් එකතු කළා. එම නිසා දැන් ඒ ෙබොෙහෝ ස්ථාන අපි 
පවරා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව දඹුල්ල විහාරස්ථානෙයන් 
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 80කට ආසන්න මුදල් පමාණයක් 
විෙද්ශිකයන්ෙගන් අය කර ගත හැකිය කියලා මා හිතනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් ඔක්ෙකෝම මුදල් ෙමෙතක් ඒ පන්සල්වල 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා තමයි අය කර ෙගන තිබුෙණ්. නමුත්, අපි 
දැන් ඊට නීතිපති උපෙදස් අරෙගන පුරාවිද්යා පනතට අනුව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ ස්ථානවල සංරක්ෂණ කටයුතු 
කරලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. විශාල විනාශයක් එතැන ෙවලා තිබුණා. 
වර්නන් ස්මිත් කියන විෙද්ශීය සංරක්ෂණ විෙශේෂඥයා ෙගන්වා ඔහු 
මඟින් ෙම් වනෙකොට ඒ ස්ථාන සියල්ල අපි සංරක්ෂණය කරන්න 
කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම එතැන විනාශ 
ෙවමින් පැවතුණා. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලය පුරාම එතැනට ඇතුළු 
වීෙම්දී ඒ මුදල් අය කිරීම සිදු කෙළේ ඒ පන්සෙලන්. ළඟදීම අපි 
ටිකට් එකක් මුදණය කරලා මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදෙල් 
නිලධාරින් එතැනට ෙයොදවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ තුළින් 
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 80ක පමණ ආදායමක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. ඒවාෙයනුත් අපට ඉදිරියට 
ආදායම එනවා. එම නිසා අපට ලැෙබන ආදායම විශාල 
පමාණයකින් වැඩි කර ෙගන ගරු මන්තීතුමා කියනවා වාෙග්ම 
අභාවයට යන පුරා විද්යා ස්ථාන ෙබොෙහොමයක් සංරක්ෂණය 
කරන්න අවශ්ය මුදල් ඉදිරිෙය්දී අපට සපයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

 
 ෙසේවා  සහායකයන්ව කැටුව ගිය රාජ්ය තාන්තික 

නිලධාරින්: විසත්ර 

இராஜதந்திர உத்திேயாகத்தர்க டன் ெசன்ற ேசைவ 
உதவியாளர்கள்: விபரம் 

PERSONAL SERVICE ASSISTANTS ACCOMPANIED BY 
DIPLOMATIC OFFICERS: DETAILS  

929/’16 
2.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
   (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
    (The Hon. Bimal Rathnayake) 

  විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩල සඳහා පත්වීම් ලැබූ 
රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින්ට ෙසේවා සහකාර 
තනතුර සඳහා ශී ලංකාෙවන් පුද්ගලයන් රැෙගන 
යා හැකි බව දන්ෙන්ද;    

 (ii)  2005.01.01 සිට 2015.01.01 දක්වා කාලය තුළ 
තානාපති කාර්යාල සඳහා පත් කළ නිලධාරින් හා 
ඔවුන් කැටුව ගිය ෙසේවා සහකාරවරයන්ෙග් නම්, 
ගුවන් ගමන් බලපත අංක සහ ලිපිනයන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ රාජකාරි අවසන් වූ පසු නිලධාරින් හා ෙසේවා 
සහකාරවරයන් ශී ලංකාවට පැමිණි දින සහ එක් 
එක් ෙසේවා සහකාරවරයාෙග් ගුවන් ගමන් බලපත් 
අවලංගු වන දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) නිලධාරින් ශී ලංකාවට පැමිණීෙම්දී ඔවුන් සමඟ 
ෙනොපැමිණි ෙසේවා සහකාරවරයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 (v) ශී ලංකාවට ෙනොපැමිණි ෙසේවා සහකාරවරයන් 
සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ගත් 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக ெவளிநாட்  ப் பணிக்கு 
நியமனம் ெபற்ற இராஜதந்திர உத்திேயாகத்தர் 
க க்கு  இலங்ைகயி ந்  ேசைவ உதவி 
யாளர் பதவிக்கு ஆட்கைள அைழத் ச் ெசல்ல 

ெமன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2005.01.01 ெதாடக்கம் 2015.01.01 வைரயான 
காலப்பகுதியில் தரகங்க க்கு நியமிக்கப் 
பட்ட உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் இவர்களால் 
அைழத் ச் ெசல்லப்பட்ட ேசைவ உதவியாளர் 
களின் ெபயர்கள், ெவளிநாட் க் கட ச்சீட்  
இலக்கங்கள் மற் ம் கவாிகள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் ைடய கடைமகள் நிைறவைடந்ததன் 
பின்னர் உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் ேசைவ 
உதவியாளர்கள் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்த 
திகதிக ம் ஒவ்ெவா  ேசைவ உதவியாள 
ாின ம் ெவளிநாட் க் கட ச் சீட்  இரத்தாகும் 
திகதி ம் ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) உத்திேயாகத்தர்கள் இலங்ைகக்கு தி ம்பி 
வ கின்றேபா  இவர்க டன் வ ைகதராத 
ேசைவ உதவியாளர்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v) இலங்ைகக்கு தி ம்பாத ேசைவ உதவியாளர்கள் 
ெதாடர்பாக ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சு 
ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Foreign Affairs:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 
Diplomatic Officers who got appointments 
to Sri Lankan Missions abroad are allowed 
to take persons abroad from Sri Lanka for 
the post of Personal Service Assistant; 

 (ii) separately, the names, passport numbers 
and addresses of the Officers appointed to 
embassies and the Personal Service 
Assistants  who were accompanied by them 
within the period from 01.01.2005 to 
01.01.2015; 

 (iii) the dates on which the Officers and 
Personal Service Assistants  returned to Sri 
Lanka after the completion of relevant 
duties and the date of expiry of the passport 
of each Personal Service Assistant 
separately; 

 (iv) the names of the Personal Service 
Assistants who did not return to Sri Lanka 
when the Officers returned; and 
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 (v) the steps taken by the Ministry of Foreign 
Affairs in relation to the Personal Service 
Assistants who did not return to Sri Lanka? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i) ඔව්.  

 (ii)   ඇමුණුෙමහි V, VI සහ IX තීරු බලන්න. 

 (iii)   ඇමුණුෙමහි VII සහ VIII තීරු බලන්න. 

 (iv)   ඇමුණුෙමහි XI තීරුව බලන්න. 

 (v)   ඇමුණුෙමහි XII තීරුව බලන්න. 

 ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නයට පදනම කියන්නම්, 

අතුරු පශ්නය නඟනවාත් සමඟම. ශී ලංකා විෙද්ශ දූත මණ්ඩලවල 
තානාපති නිලධාරින්ට ෙසේවා සහායකයන් ෙගන යන්න පුළුවන්. 
එය අවශ්ය ෙදයක්ය කියා අපි පිළිගන්නවා. ෙබොෙහෝ තානාපති 
නිලධාරින් ෙසේවා සහකාරවරුන් නිසි පරිදි රැෙගන ගිහින් ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවා කාලය අවසන් වුණාට පසුව නැවත ලංකාවට රැෙගන 
එනවා. ගරු කථානායකතුමනි, තම ෙසේවා කාලය තුළදී සමහර විට 
ෙසේවා සහකාරවරුන් තුන්ෙදෙනකු විතර ඉතාම වංචනික 
ආකාරයට රටවලට පැන්නවීම ව්යාපාරයක් කරගත් 
කණ්ඩායමකුත් ෙම් අතර සිටිනවා. අන්න ඒ වංචනිකයන් 
ෙහළිදරවු කිරීම සඳහා තමයි මා ෙම් පශ්නය නඟන්ෙන්. ගරු 
ගයන්න කරුණාතිලක අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා අදාළ විෂයය භාර 
අමාත්යවරයා ෙනොවුණාට මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙමම පශ්නෙය් (අ) (iv) යටෙත් අසා තිෙබන පශ්නය ගැනයි මා 
ෙම් කියන්ෙන්. "නිලධාරින් ශී ලංකාවට පැමිණීෙම්දී ඔවුන් සමඟ 
ෙනොපැමිණි ෙසේවා සහකාරවරයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;" කියලායි මා 
අහන්ෙන්. නම් කියන්න ඔබතුමාට කාලය ගත වන නිසා එම 
සංඛ්යාව කියන්න. ඒ ෙකොච්චර සංඛ්යාවක්ද?  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම ෙමහි තිෙබනවා.    
    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු අමාත්යතුමා, රටට දැනගන්න ඒ සංඛ්යාව කියන්න. එවිට 

මටත් දැනගන්න පුළුවන්.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, ඊළඟ පශ්නෙයන් පසුව පිළිතුර ෙදන්නද? 

එෙහම නැති වුෙණොත් කාලය ගත ෙව්වි. ඒ සංඛ්යාව ෙසොයන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක විශාල පිළිතුරක්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ අවස්ථාවකදී උත්තර ෙදන්න 

ඔබතුමා එතුමාට අවසර ෙදනවා නම් කමක් නැහැ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකද, දැනටමත් ෙවලාව පහු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කාලය ඉතිරි කර ගන්න ඕනෑ නිසා මා තවත් ටික ෙව්ලාවකින් 

ඒ පිළිතුර ෙදන්නම්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, එෙහම නම් ඒ පිළිතුර පසුව දැනුම් ෙදන්න 

ඔබතුමාට පුළුවන්ද?  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අප දැන් ඉන්ෙන් ෙදවන පශ්නෙය්. ගරු කථානායකතුමනි, 

එෙහම නම්, 8වන පශ්නය අවසානෙය්දී එතුමාට ඒකට උත්තරය 
ෙදන්න කියන්න.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හුඟක් ෙවලාව යනවා නම්, ගරු මන්තීතුමා,- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔව්, ෙවලාව යනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනටමත් ෙවලාව පස් වරු 02.02යි.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් උත්තර ඔක්ෙකෝම අතරින් එය ෙසොයන්න වන නිසා ටික 

ෙව්ලාවක් යනවා. මම ඒ සංඛ්යාව ෙසොයා කියන්නම්.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇත්තටම මට විතරක් ෙනොෙවයි. එය ෙම් රටටත් දැනගන්න 

ඕනෑ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනුම් ෙදන්නම් දැන්.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන් ඇමුණුම I, XI යටෙත් 

සඳහන් සංඛ්යාව කියන්න කියලායි. මා ඉල්ලා සිටිෙය් එයයි. අප 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තවම ෙදවන පශ්නෙය්යි ඉන්ෙන්. 8වන පශ්නය අවසානෙය්දී එම 
සංඛ්යාව කියන්න ඇමතිතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ගරු 
කථානායකතුමා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පිළිතුර තිෙබන පිළිෙවළ අනුව මට ෙපොඩි කාලයක් 

යනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඒක තමයි එතුමා කියන්ෙන්. ඔය පිළිතුර බලා 8වන 

පශ්නය අවසන් වුණාට පසුව ඔබතුමාට එය කියන්න පුළුවන් 
ෙන්ද, ගරු අමාත්යතුමා?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම කරන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම කරමු.  
 

මීළඟට, පශ්න අංක 4-1014/'16-(2), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාට අද ෙමම 

පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීමට සහභාගි ෙවන්න විධියක් නැහැ කියා දන්වා 
තිෙබනවා. එතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ උත්සවයකට 
ගිහිල්ලා. පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලන්න කියා දන්වා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා කෘෂිකර්ම 
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. 
 
 
බණ්ඩාරෙවල විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය : 

අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
பண்டாரவைள பலேநாக்கு கூட் ற ச் சங்கம் : 

பணிப்பாளர் சைப 
BANDARAWELA MULTIPURPOSE COOPERATIVE SOCIETY: 

BOARD OF DIRECTORS  
1110/’16 

5.  ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
 (மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    
පශ්නය- (2): 

(අ) (i) බණ්ඩාරෙවල විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් 
වත්මන් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් හා ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට එම විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිෙය් 
පාෙද්ශික සමිති අතරින් ලාභ උපයන හා පාඩු 
ලබන පාෙද්ශික සමිති ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) පසු ගිය දා පැවති නිලවරණය සම්බන්ධෙයන් යම් 
පැමිණිල්ලක් ලැබී තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைகத்ெதழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பண்டாரவைள பலேநாக்கு கூட் ற ச் 
சங்கத்தின் தற்ேபாைதய பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  கல்வித் தைகைமகள் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கூட் ற ச் சங்கத்தின் பிரேதச சங்கங் 
களில் தற்ேபா   நட்டத்தில் இயங்குகின்ற 
மற் ம் இலாபம் ஈட் கின்ற பிரேதச சங்கங்கள் 
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) கடந்த நாட்களில் நைடெபற்ற உத்திேயாகத்தர் 
ெதாி  ெதாடர்பாக ஏேத ம் ைறப்பா  
கிைடத் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:   

(a) Will he inform this House -  

 (i) the names and addresses of the current 
Board of Directors of the Bandarawela 
Multipurpose Cooperative Society;  

 (ii) separately, their educational qualifications;  

 (iii) separately, the regional societies of the said 
Multipurpose Cooperative Society, the 
regional societies that  make profits and 
incur losses at present; 

 (iv) whether there had been any complaint in 
respect of the recent election; and 

 (v) if so, measures to be taken in that regard? 

(b)    If not, why?  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Member, there is a lengthy answer. If you want 

any specific answer, I can reply to that.  
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට සම්පූර්ණ පිළිතුර දැනගන්න 

ඕනෑද? එෙහම නැත්නම්, එහි ෙකොටසක් දැනගන්න ඕනෑද?  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
(අ) (iv) ෙකොටසට පිළිතුර කියවන්න, ගරු අමාත්යතුමා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සම්පූර්ණ පිළිතුර table කරලා (අ) (iv) ෙකොටසට පිළිතුර 

කිෙයව්වාම හරි ෙන්ද?  
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එෙහම ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I would like to table* the Answer and ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා (අ) (iv) ෙකොටස  යටෙත් අහලා 
තිෙබනවා, "Whether there had been any complaint in 
respect of the recent election," කියා.  The answer is, the 
Uva Provincial Commissioner of Cooperative 
Development has not received any complaint regarding 
the election. However, a case has been filed by a few 
members of the Board in the High Court (Case No. 
40/2016 Rit). 

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

 
(a) (i)  

 

 (ii)  
 

  

(iii)MPCS Ltd., Bandarawela - 2016 
Accumulated Profits and Losses   

Profitable   

Loss making   

 

 

 

 

Profitable   

Loss making   

 (iv)  Uva Provincial Commissioner of Cooperative 
Development has not received any complaint 
regarding the election. However, a case has been filed 
by a few members of the Board in the High Court 
(Case No. 40/2016 Rit). 

 (v)   Does not arise.  

(b) Does not arise. 
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C/N Name Designation Private Address 
01. Mr. H.M.   

Tilakaratna 
Hon. Chairman Dodamgaswatta, Ettalapitiya, 

Bandarawela. 
02. Mr. D.S.  

Sunil Gunaratna 
Hon. Vice 
Chairman 

“Saliya”, Kumbalwala, Ella 

03. Mr. S.P.B.  
Wimalaratna 

Hon. Director “Pina Sevana”, Kinigama, 
Bandarawela. 

04. Mr. W.M.  
Jayatilake 

Hon. Director “Taranga”, Heeloya,  
Bandarawela. 

05. Mr. J.M.  
Jathisinghe 

Hon. Director “Kumara Niwasa”,  Liyan-
gahawela, Bandarawela. 

06. Mr. K.A. 
Podiralahamy 

Hon. Director 59/1, 1st Lane,  Diya Bibile, 
Bandarawela. 

07. Mr. J.P.  
Dikshan Silva 

Hon. Director Heraliyagaskumbura, N/
Kebillewela,  Bandarawela. 

C/N Name Highest Educational Qualification 
01. Mr. H.M. Tilakaratna BSc (Hons) Economics,  Post 

02. Mr. D.S. Sunil Gunaratna G.C.E. (A/L) 
03. Mr. S.P.B. Wimalaratna G.C.E. (A/L) 
04. Mr. W.M. Jayatilake G.C.E. (O/L) 
05. Mr. J.M. Jathisinghe G.C.E. (O/L) 
06. Mr. K.A. Podiralahamy G.C.E. (O/L) 
07. Mr. J.P. Dikshan Silva G.C.E. (O/L) 

Co-op City 
Accumu-

lated 
Profit 

Other Units Accumulated 
Profit 

01. Community 
Service 

764,210 01. Main Store 584,715 

02.  Halpe 1 123,800 02. Silk Palace 175,175 
03.  Heel Oya 299,672 03. Pharmacy 220,509 
04.  Kinigama 36,102 04. Apsara Hotel 284,931 
05.  Diganatenna 366,480 05.  Café Elderavo 248,423 

    06.  Rasahala 210,324 

Co-op City Accumulated 
Loss Other Units Accumulated 

Loss 
01. Ballaketuwa (127,714) 01. Hardware (188,029) 

02. Ella (23,276)     
03. Amunudowa (4,542)     

Mini Co-op City Accumu-
lated Profit 

Name of the Retail 
Shop 

Accumu-
lated Profit 

01. Piyarapandowa 45,944 01. Town No. 02 164,499 
02. Nayabedda 192,754 02. Iceleb 29,026 
03. Ampitikanda 50,452 03. Nahawila 11,907 
04. Kahattewela 324,681 04. Maduwelpathana 31 
05. Gawarawela 10,963     
06. Punagala U.L.P 268,272     
07. Sumaduragama 51,800     
08. Kande Arawa 125,157     

Mini Co-op City Accumulated 
Loss 

Name of the Retail 
Shop 

Accumulated 
Loss 

01. Makul Ella (33,661) 01. Punagala Gap (108,828) 
02. Ambewela (130,753)     
03. Prisepara (252,297)     



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. දැන් එතුමා කියනවා, සාමාජිකයන්ට නඩුවක් තිෙබනවා 
කියන කාරණය. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, බදුල්ෙල් 
සමුපකාර ෙකොමසාරිස්තුමා, ඒ සභාපතිවරයා පමුඛ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් තිෙබන වංචා දූෂණ නිසා ඒ අධ්යක්ෂවරයාට සහ 
සභාපතිවරයාට නැවත ඒ නිලවරණයට ඉදිරිපත් විය ෙනොහැකියි 
කියන කාරණය ෙගොනු කරලා පශ්නයක් ෙයොමු කළ නිසා තමයි 
2016.07.18 වන දින ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න එන්නය කියා 
රැස්වීමක් සංවිධානය කරන්ෙන්. ඌව පළාත් සමුපකාර සමිති 
පඥප්තිෙයහි 18. (1) උපවගන්තිෙය් සඳහන් කරනවා, කාරක 
සභිකත්වයට නුසුදුසුකම් ගැන.  එම පඥප්තිෙය් 18.(1)(අ) සිට (උ) 
ෙඡ්දය දක්වා තිෙබන වගන්ති අනුව එවැනි පුද්ගලයන් කාරක 
සභිකත්වය සඳහා නුසුදුසු පුද්ගලයන් වනවා. ගරු අමාත්යතුමා 
කියනවා, එෙහම පැමිණිල්ලක් නැහැ කියා. නමුත් මා සතුව 
තිෙබනවා, එම පැමිණිල්ල. එම පැමිණිල්ල විභාග කරලාත් 
තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
උත්තරෙය් තිෙබන්ෙන් එතුමාට පැමිණිල්ලක් ලැබුෙණ් නැහැ 

කියලායි. නමුත් ඒ තිබුණු ඡන්දයට විරුද්ධව සාමාජිකයින් 
උසාවියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. High Court එෙක් case එකක් file 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එතුමාම -ජී.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ, සමුපකාර සංවර්ධන 

ෙකොමසාරිස්, සමිති ෙරජිස්ටාර්, ඌව පළාත- තමයි ෙම් පැමිණිල්ල 
විභාග කරන්න එන්න කියලා ලියුම දීලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඒ ලියුම ඔබතුමාට ෙයොමු කරන්නම්. ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, පැමිණිලි ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. ෙචෝදනා ෙගොඩක් තිෙබනවා. මම ඒ ෙචෝදනාවලින් 
කිහිපයක් කියන්නම්. එකක් තමයි අදාළ රාජකාරි කුමක්ද යන්න 
සඳහන් ෙනොකර, අංක 527626 හා 253/2981 දරන ෙපෞද්ගලික 
වාහනය සඳහා 2013-2014 ගිණුම් වර්ෂය සඳහා රුපියල් 
2,700,000ක මුදලක් ෙයොදවාෙගන කටයුතු කිරීම. ඒ වාෙග්ම 
සමිතියට අයත් ෙපෙර්රා මාවෙත් පිහිටි වරිපනම් අංක 22 දරන 
ෙගොඩනැඟිල්ල කුලී ෙගවීමකින් ෙතොරව සභාපතිතුමා පරිහරණය 
කිරීම. ඒ වාෙග්ම ඉහත සඳහන් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ලිපිනය ගරු 
සභාපති ඒ.එම්. තිලකරත්න මහතා ඇතුළු පවුෙල් අය මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඡන්ද නාම ෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කරෙගන, එම ෙගොඩනැඟිල්ල අයිති කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 
ෙමන්න ෙම් ෙචෝදනා ගරු කථානායකතුමනි, ඌව පළාත් 
සමුපකාර පඥප්තිෙය් 18(1) වගන්තිය අනුව තිෙබනවා නම් ඔහුට 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවන්න බැහැ. ඒ අනුව තමයි සමුපකාර 
සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්තුමාට ෙම් පැමිණිල්ල කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, is it possible for you to check on this 

and give him a reply? 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, Thirteenth Amendment to the 

Constitution අනුව පළාත් සභාව යටෙත් තමයි ඇත්තටම ෙම් 
සමිති තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොමසාරිස්තුමා, පළාත් ෙල්කම්තුමා 
අපට ලියා එවන උත්තරය තමයි අපි ෙමතැනදී කියන්ෙන්. ඒ 
ෙකොමසාරිස්තුමාට කිසිම පැමිණිල්ලක් ලැබී නැහැ කියලා තමයි 
ෙම් උත්තරෙය් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා 
ෙකොමසාරිස්තුමාට දීපු ඒ ලියුෙම් copy එකක් ෙදන්න, මම ඒ 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම ෙහොඳයිද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒක තමයි විය යුත්ෙත්. මම 

ඒක මෙග් පශ්නෙය්දී ඉදිරිපත් කළා.  

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 
ඔබතුමා කියනවා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
අනුව ඒ සඳහා ඔබතුමාට බලයක් නැහැ කියලා. ඒක හරි. 
පිළිගන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් මම හිතන විධියට 
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාට බලය තිෙබනවා. එතුමාටත් බලයක් 
නැද්ද?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
පළාත් සභා යටෙත් පාලනය වන සියලුම සමුපකාර 

සම්බන්ධෙයන් බලය තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවට. Provincial 
Public Service Commission කියලා ෙවනම එකක් තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත් තමයි ඒ පාලනය ෙවන්ෙන්. Auditing වාෙග් ෙද්වල් 
ඔක්ෙකෝම බලන්ෙන් පළාත් සභා යට ෙත්. මධ්යම ආණ්ඩුවට ඒ 
බලය නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

මධ්යම ආණ්ඩුෙව් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා ඉන්නවා. එතුමා 
යටෙත් සමිති කිහිපයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් පාෙද්ශීක සමිති 
55ක්  ලියා පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාට 
තිෙබන්ෙන්, ඒ සමිති 55 audit කරන එකයි. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා, 

සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස්තුමා සහ ඌව පළාත් සමුපකාර 
ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් 2011.01.14 සහ 2013.11.09 වන දින 
විමර්ශනයක් කර තිෙබනවා. ඒ විමර්ශනය තුළින් මතු වූ කරුණු 
අනුව  එම ෙචෝදනාවලට ෙමම සභාපතිවරයා සහ ෙමම 
අධ්යක්ෂවරු වගකිව යුතුයි කියන කාරණය පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එම ලිපිය මා ළඟ තිෙබනවා. අපරාධ විමර්ශනයට 
ෙම්ක ෙයොමු කළා. අපරාධ විමර්ශනෙයන් ෙමය සමුපකාර 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාට ෙයොමු කළා. එතුමා විසින් කමිටුවක් පත් 
කරලා මතු සඳහන් කළ දිනයන් තුළ පවත්වපු විමර්ශනයන් තුළ 
සඳහන් ෙවනවා. 
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ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් සභාපතිවරයා 
සහ ෙම් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ෙම් නිලවරණෙයහිදී එම 
තනතුරුවලට පත් වුණා. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ෙමම 
පළාත් සභාෙව් සමුපකාර පඥප්තිය තුළ තිෙබනවා නම්, ෙමවැනි 
චූදිතයන් සහ ෙමවැනි  ෙචෝදනාවන්ට ලක්වුණු පුද්ගලයන්ට ෙමම 
තනතුරු ෙදන්න බැහැයි කියලා ෙම්වා උල්ලංඝනය කරලා කටයුතු 
කළාම හරිද?  ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාටත් බලය නැත්නම්, අපි 
ඉදිරිපත් කරන සෑම පශ්නයක් සම්බන්ධවම "බලය නැහැ" කියලා 
සමහර ෙවලාවට එයින් ලිස්සලා යනවා. නමුත් ෙම් රෙට් විශාල 
වංචා සහ දූෂණ ෙසොයන්න ආ ආණ්ඩුවක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, වගකිව යුතු පසුෙපෙළේ මන්තීවරෙයකු 
හැටියට මම අවසාන වශෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙදයක් 
අහන්න කැමැතියි. ගරු අමාත්යතුමනි,  ෙම් කියන ෙචෝදනා 
සියල්ල පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලා එම කරුණු නිවැරදි කරුණු 
නම්, ඔබතුමාෙග් මට්ටෙමන්, එෙහම නැත්නම් වගකිවයුතු ගරු 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට ෙම් නවක සභාපති හා අධ්යක්ෂට ගත යුතු 
පියවර ගන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, since you are the line Minister, I think 

it would be nice if you can ask for a report, get the details 
and submit them to the House. 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Yes, after I receive the report, I can recommend and 

forward it to the relevant Minister of the Provincial 
Council. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You can do that as the line Minister. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Yes, I will do the needful.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, හරි ෙන්ද? 
පශ්න අංක 6-1146/'16-(2), ගරු එම්.එච්.එම්.සල්මාන් මහතා. 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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

මාතර දිසත්ික්කෙය් ධීවර වරායන්: විසත්ර 
மாத்தைற மாவட்ட கடற்ெறாழில் ைற கங்கள்: 

விபரம் 
FISHERY HARBOURS IN MATARA DISTRICT : DETAILS 

 
1276/’16 

7.  ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
 (The Hon. Kanchana Wijesekera) 

◌වීර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (2): 

(අ) විෙද්ශ විනිමය ඉපයීමට සහ ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ 
අවශ්යතාවයන් සපුරාලීෙමහිලා දායකත්වයක් ලබාෙදන 
ධීවර කර්මාන්තෙය් අවිච්ඡින්න පැවැත්ම පිළිගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) මාතර දිසත්ික්කෙය්, 

 (i)  ධීවර වරායන්, නැංගුරම්  ෙතොටුපල සංඛ්යාව සහ 
ඒවා පිහිටි සථ්ාන; 

 (ii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ලියා පදිංචි බහු දින හා එක් දින ධීවර යාතා 
සංඛ්යාව; 

 (iii) ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යා 
ෙල්ඛනයන්ට අනුව, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ජීවත්වන ධීවරයන් සංඛ්යාව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය්,  

 (i) ධීවර යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා වැය කරනු 
ලැබූ මුදල් පමාණය;  

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා දී ඇති බහු දින සහ 
එක් දින යාතා සංඛ්යාව; 

 (iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා දී ඇති ධීවර 
ආම්පන්න කට්ටල, පණිවුඩ හුවමාරු යන්ත සහ 
ජීවිත ආරක්ෂක කබා පමාණය එක් එක් වර්ෂය හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் க்ெகாள்வதி ம் 
மக்கள  ேபாசாக்குத் ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்வதி ம் பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற கடற் 
ெறாழி ன் இைடயறா இ ப்ைப ஏற் க் 
ெகாள்கிறாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) மாத்தைற மாவட்டத்தின், 

 (i) கடற்ெறாழில் ைற கங்கள், நங்கூரமி ம் 
தளங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் அைவ 
அைமந் ள்ள இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கைமய 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ள பலநாள் கலங்கள் 
மற் ம் ஒ நாள் மீன்பி க் கலங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) கடற்ெறாழில் மற் ம் நீாியல் வளங்கள் 
திைணக்கள ள்ளிவிபரங்களின்ப , ஒவ்ெவா  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ம் வசிக் கின்ற 
கடற்ெறாழிலாளர்களின் எண்ணிக்ைக, தனித் 
தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  வைர 

மாத்தைற மாவட்டத்தில், 
 (i) கடற்ெறாழில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 

ேமம்ப த்த ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) மானிய அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள 
பலநாள் கலங்கள் மற் ம் ஒ நாள் கலங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  வாாியாக மானிய 
அ ப்பைடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள மீன்பி  
உபகரணத் ெதாகுதிகள், ெசய்திப் பாிமாற்ற 
இயந்திரங்கள் மற் ம் உயிர் பா காப்  
அங்கிகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ேவார் ஆண் ன் 
ப  தனித்தியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House whether he recognises 
the perpetual survival of the fisheries industry 
which makes a contribution by fulfilling the 
nutritional needs of the people and earning foreign 
exchange? 

(b) Will he also inform this House in relation to 
Matara District- 

 (i) the number of fishery harbours and 
anchorages and their locations; 

 (ii) the number of multi-day and single-day 
fishing vessels registered with each 
Divisional Secretary's Division; and 

 (iii) the number of fishermen living in each 
Divisional Secretary's  Division separately, 
according to the statistics of the Department 
of Fisheries and Aquatic Resources? 

(c) Will he further inform this House in relation to 
Matara District from 2013 to 2016- 

 (i) the amount of money spent to enhance 
fisheries infrastructure facilities; 

 (ii) the number of multi-day and single-day 
fishing vessels that have been distributed on 
concessionary basis; and 

 (iii) the number of fishing gear sets, 
communication equipment and life jackets 
that has been distributed on concessionary 
basis in each Divisional Secretary's  
Division, in each year, separately? 

(d) If not, why?  

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, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) ඔව්. 

(ආ)  (i)   ධීවර වරායන් - 04 

  ධීවර නැංගුරම්පල හා ෙතොටුපල - 28 

ගරු කථානායකතුමනි, මම (ආ) (i) පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස 
සභාගත* කරනවා. 

  

(ආ) (ii), (iii)  ධීවර යාතා සහ ධීවර ජනගහනය. 

 

(ඇ) (i) *  නිල්වැල්ල ෙසෝදිසි ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ානය 
අලුත්වැඩියාව (2014) - රු. 822,215.87 

  *  කප්පරෙතොට බුදුමැදුර අසල සිට මීටර් 50ක 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (2015) - රු.  
485,304.23 

  *  දික්වැල්ල, නිල්වැල්ල පැරණි ෙවන්ෙද්සි 
ශාලාව නවීකරණය කිරීම (2015) - රු. 
880,150.58 

  *  ගන්දර, බදුවත්ත පාර ඉහළ ෙකොටස 
ෙකොන්කීට් කිරීම (2015) - රු. 575,817.34 

  *  නිල්වැල්ල ධීවර ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ානය 
අලුත්වැඩියා කිරිම (2016) - රු. 29,336.40 

 (ii) 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
සහනාධාර පදනම මත බහුදින ෙහෝ එක්දින ධීවර 
යාතා ෙබදා දී ෙනොමැත.  

 (iii) විකල්ප සහනාධාර වැඩසටහන යටෙත් දැල් 
සහනාධාර ලබා දීම පහත සඳහන් පරිදි ෙව්: 
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[ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා] 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ධීවර වරාෙය් 
නම 

පිහිටි ස්ථානය 

දික්වැල්ල නිල්වැල්ල නිල්වැල්ල, දික්වැල්ල 

දික්වැල්ල සුදුවැල්ල සුදුවැල්ල, ෙකොට්ටෙගොඩ 

ෙදවිනුවර ෙදවිනුවර ධීවර වරාය පාර, ෙදවිනුවර 

වැලිගම මිරිස්ස ධීවර වරාය පාර, මිරිස්ස 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස

ය 

ධීවරයි
න් 

සංඛ්යාව යාතා  සංඛ්යාව 

    බහුදින 
යාතා 
(IMUL) 

ඇතුළත 
එන්ජිම 
සහිත 
එක්දින 
යාතා (1 
DAY) 

පිටත 
එන්ජිම 
සහිත 
ෙබෝට්ටු  
(OFRP) 

පිටත 
එන්ජිම 
සහිත 
ඔරු  
(MTRB) 

සාම්පදා
යික ඔරු  
(NTRB) 

මා දැල් 
යාතා  
(NBSB) 

දික්වැල්ල  7,356   254   24 143   14 298  - 

ෙදවිනුවර 14,672   629   10 240   64 181  - 

මාතර  2,500     93   06 110   21   33 01 

වැලිගම 12,536   258   36 276 200 154 06 

එකතුව 37,064 1,234   76 769 299 666 07 



2017 මැයි 03 

   ලබා දී ඇති ජීවිත ආරක්ෂක කබා සංඛ්යාව - 1,764 

 

   ලබාදී ඇති GPS උපකරණ සංඛ්යාව - 43 (2011) 
           

 
 

    ලබාදී ඇති VMS උපකරණ සංඛ්යාව - 264 (2016)  
 

        

    

 විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්නන් සඳහා ලබාදී 
ඇති කිමිදුම් උපකරණ - 100 (2014) 

 

 

 

(ඈ)    පැන ෙනොනඟී. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද (ආ) (i) පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட (ஆ)(i)க்கான விைடயின் எஞ்சிய    பகுதி : 
* Rest of the Answer to (b) (i) tabled: 
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යාතා වර්ගය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය 

දික්වැල්ල ෙදවිනුවර මාතර වැලිගම එකතුව 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   
පිටත 
එන්ජිම 
සහිත ඔරු 
(MTRB) 

03 05 04 0 09 22 16 0 09 08 02 0 64 48 47 0 237 

පිටත 
එන්ජිම 
සහිත  
ෙබෝට්ටු 
(OFRP) 

20 60 29 05 30 96 86 06 10 50 33 0 30 114 66 10 645 

ඇතුළත 
එන්ජිම 
සහිත 
එක්දින 
යාතා 
(IDAY) 

0 0 0 15 0 0 0 04 0 0 0 03 0 0 0 15 37 

එකතුව 23 65 33 20 39 118 102 10 19 58 35 03 94 162 113 25 919 

යාතා වර්ගය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාශය 

දික්වැල්ල ෙදවිනුවර මාතර වැලිගම එකතුව 
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017   

පිටත එන්ජිම 
සහිත ඔරු 
(MTRB) 

06 10 08 0 18 44 32 0 18 16 04 0 128 96 94 0 474 

පිටත එන්ජිම 
සහිත  
ෙබෝට්ටු 
(OFRP) 

40 120 58 10 60 192 172 12 20 100 66 0 60 228 132 20 1290 

එකතුව 46 130 66 10 78 236 204 12 38 116 70 0 188 324 226 20 1764 

දික්වැල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 04 

ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 17 
මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 20 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 4ක ධීවර පවුල් සංඛ්යාව 37,064යි. ඒ වාෙග්ම 
බහුදින යාතා සංඛ්යාව 1,234යි. එම බහුදින යාතා 1,234 සඳහා 
මාතර දිස්තික්කය පුරාවටම තිෙබන්ෙන් ධීවර වරායන් 4යි. ඒ, 
සුදුවැල්ල, නිල්වැල්ල, පුරාණවැල්ල හා මිරිස්ස යන ධීවර වරායන්. 
බහුදින යාතා 1,234ක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් නැති නිසාම තමයි අපි 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය අවධිෙය්දී නිල්වැල්ල 
ධීවර වරායත්, ඒ වාෙග්ම සුදුවැල්ල ධීවර වරායත් නවීකරණය 
කරලා ලබා දුන්ෙන්. 2014 අවුරුද්ෙද්ත්, 2015 අවුරුද්ෙද්ත්, 2016 
අවුරුද්ෙද්ත්, ඒ අවුරුදු තුෙන්දීම එක දිගටම කියැවුණු තැනක් 
තමයි ගන්දර ධීවර වරාය. ගරු ඇමතිතුමනි, ගන්දර ධීවර වරායට 
මුදල් ෙවන්කළාය කියා කියැවුණාට, තව ෙවනකල් එහි කටයුතු 
ආරම්භ කරන වගක් අපට ෙපෙනන්නට නැහැ. අපි දන්නවා, 2014 
අවුරුද්ෙද් එහි තාක්ෂණ වාර්තා හදලා යම් කිසි ෙගවීමකුත් කළා, 
ඒ වාෙග්ම ෙතෝරා ගැනීමකුත් කළා කියලා. 2015 අවුරුද්ෙද් ඒක 
ෙවනස් වුණාය කියන එකත් කියැවුණා. නමුත්, දැන් 2017 
අවුරුද්ද ෙවනකල් ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් අවශ්යතාවන් සපුරන්න 

ගන්දර ධීවර වරාය සම්බන්ධෙයන්  ඔබතුමන්ලාෙග් සැලැස්මක් 
කියාත්මක ෙවනවාද, එය 2017 අවුරුද්ෙද් සැලැස්ම ඇතුෙළේ 
තිෙබනවාද කියන ඒ පශ්න මම ඔබතුමාට ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම වරාය ඇතුළු වරායවල් 3ක් සඳහා 

විෙද්ශ ණය ව්යාපෘතියක් unsolicited ව්යාපෘතියක් විධියට 
ෙයෝජනා ෙවලා තිබුණා. ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලා තිබුණා. ඒ 
ඇස්තෙම්න්තු පිළිගත ෙනොහැකි මට්ටෙම් ඉතා විශාල මූල්ය 
අගයක් ගන්නවා කියා තමයි අපට ඒ තාක්ෂණ අංශෙයන් සහ 
ඉංජිෙන්රු අංශෙයන් දන්වලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඒ වාර්තාව 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම විශ්වවිද්යාලෙය් ඒ 
පිළිබඳව අධ්යයනය කරන අයත් කිව්වා, "ශක්යතා අධ්යයනය 
පිළිබඳව කියාත්මක ෙවච්ච ආකාරයත් පමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා 
නැවත ෙම් කටයුතු ෙසොයා බලන්න" කියලා. ගන්දර වරාය ඉදි 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ෙම් වරාය, ඉතාම 
ගැඹුරු, විශාල පමාණෙය් වරායක්. සාමාන්යෙයන් ෙවනත් 
වරායක් හදනවාට වැඩිය ඉහළ තාක්ෂණයක් ෙම් වරාය ඉදි 
කරන්න ඕනෑ. දැනට අපි ඒ සඳහා වන ශක්යතා අධ්යයනය පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ සඳහා යම් මූල්ය පතිපාදනයක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අවශ්ය වු ෙණොත් තව මූල්ය පතිපාදන ලබා 
ෙදන්න භාණ්ඩාගාරය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව 
ලැබිලා අවශ්ය අනුමැතියන් - පාරිසරික අනුමැතිය, ෙවරළ 
සංරක්ෂණ අනුමැතිය - ලැබුණු වහාම ගන්දර වරාෙය් වැඩ පටන් 
ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා මූල්යමය බාධාවක් නැහැ. 
රජෙය් මුදල් ෙයොදවලා ඒ කටයුතු කරන්න ආණ්ඩුව තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

පළමුවැනි අතුරු පශ්නෙයන්ම පැන නඟින පශ්නයක්. ෙමතුමා 
දැන් සඳහන් කළා, "ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාවක් කැඳවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ධීවර අමාත්යාංශය ඉල්ලීමක් කරලා 
තිෙබනවා"ය කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් මම දන්න විධියට 
ගන්දර ධීවර වරාය වාෙග්ම කෙරයිනගර්, ගුරුනගර් කියන ධීවර 
වරායන් ෙවනුෙවන් ශක්යතා වාර්තා සකස් කෙළේ රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු 
කාලෙය්දීයි. ෙම් ශක්යතා වාර්තාවට ෙගවීමකුත් කරලා තිෙබනවා. 
ශක්යතා වාර්තාවට ෙගවලා තිබියදීත්, නැවත වතාවක් ඒ ශක්යතා 
වාර්තාව ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ෙගවීම් කටයුතු 
කරන්නද ෙම් සූදානම් ෙවන්ෙන්  කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
දැනට ඒ ෙගවීම් කිරීම නතර කළා. [බාධා කිරීමක්] මූලිකව 

යම් මුදලක් ෙගවලා තිෙබනවා. තව විශාල මුදලක් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. ඒ මුදල ෙගවීම අපි සම්පූර්ණෙයන් නතර කළා. 
ෙමොකද, අවශ්ය සියලු ෙතොරතුරු  - දත්ත - අපට ලබා ෙදන්න 
කියලා අපි ඒ ආයතනෙයන් ඉල්ලා හිටියා. නමුත්  අවසාන 
වාර්තාවට අදාළ සියලු විස්තර ලබා ෙදන්න ඔවුන් සමත් වුෙණ් 
නැහැ.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ඔවුන්ට කලින් ෙගවපු මුදල්? 
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[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 

ෙකොට්ඨාසය 
ධීවර ෙතොටුපෙල් නම ලිපිනය 

මාතර 11.මඩිහ ධීවර ෙතොටුපල මඩිහ, මාතර 

  12. ෙපොල්ෙහේන ධීවර 
ෙතොටුපල 

ෙපොල්ෙහේන, මාතර 

  13. ෙතොටමුණ නැංගුරම්පල ෙතොටමුණ, මාතර 
  14. ෙකොටුව ධීවර ෙතොටුපල ගිණිගස් මුල්ල, ෙකොටුව, මාතර 
ෙදවිනුවර 15. කයිසවැල්ල ධීවර 

ෙතොටුපල 
පදීපාගාර මාවත, ෙදවිනුවර 

  16. කිරලවැල්ල ධීවර 
ෙතොටුපල 

කිරලවැල්ල පාර, ෙදවිනුවර 

  17. නූන්නවැල්ල ධීවර 
ෙතොටුපල 

නූන්නවැල්ල පාර, ෙදවිනුවර 

  28. වාව්ව ධීවර ෙතොටුපල වාව්ව වැල්ල පාර, ෙදවිනුවර 
  19. නාඹරුන්න වැල්ල ධීවර 

ෙතොටුපල 
නාඹරුන්න වැල්ල, ෙතොටුපල, 
තලල්ල 

  20. ගන්දර ධීවර ෙතොටුපල ගන්දර වැල්ල ධීවර 
නැංගුරම්පල, ගන්දර 

දික්වැල්ල 21. සුදුවැල්ල ධීවර 
නැංගුරම්පල 

සුදුවැල්ල, ෙකෝට්ටෙගොඩ 

  22. ඒදණ්ඩවැල්ල ධීවර 
ෙතොටුපල 

ඒදණ්ඩවැල්ල, දික්වැල්ල 

  23. ඉකිරිතුඩුව ධීවර ෙතොටුපල ඉකිරිතුඩුව, දික්වැල්ල 

  24. කප්පරවැල්ල ධීවර 
ෙතොටුපල 

කප්පරවැල්ල, ෙකෝට්ටෙගොඩ 

  25. ෙපෙහඹිය ධීවර ෙතොටුපල ෙපෙහඹිය, දික්වැල්ල 
  26. දූගහවැල්ල ධීවර ෙතොටුපල ෙබලිකටුවැල්ල, දික්වැල්ල 
  27. හිරිකැටිය ධීවර ෙතොටුපල හිරිකැටිය, දික්වැල්ල 

  28. හංවැල්ල ධීවර ෙතොටුපල හංවැල්ල, දික්වැල්ල 
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔවුන් යම් ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඉතුරු ෙකොටස 

කරලා නැහැ. මුළු මුදලින් සුළු පමාණයක් තමයි ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන්. මුළු මුදල ෙගවලා නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් ඇස්තෙම්න්තු 
කරපු මුදලට වඩා අඩුෙවන් ඉතුරු ටික කර ගන්න දැන් 
විශ්වවිද්යාලය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ශක්යතා වාර්තාවකදී මුදල් ෙගවන්ෙන් ඒ කටයුතු අවසන් 

වුණාට පසුවයි. ඒ නිසා ශක්යතා වාර්තාවට advance එකක් 
ෙගව්ෙව් ෙමොන කමයටද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා 
පරීක්ෂණයක් කරනවාද? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙකොටසක් ෙගවන්න හැකියාව තිෙබනවා. සියයට පමාණයක් 

ෙගවන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙගවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම සවිස්තර වාර්තාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පසුව 
ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
VMS යන්ත ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමා කරුණු දැක්වූවා. 

මාතර දිස්තික්කෙය් තිෙබන ධීවර යාතා 1,234න් ඔබතුමා දීපු 
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව  සියයට 20කටත් වඩා අඩු පමාණයට තමයි 
VMS යන්ත ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. දැනට අවුරුදු තුනක 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් 
උත්තරෙය් කියවුණා, අෙප් රජය තිෙබන කාලෙය්ත් VMS යන්ත 
ගැනීම සඳහා මුදලක් අය වැය තුළින් ෙවන් කළා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම 2015 හා 2016 අය වැය තුළිනුත් -ඔබතුමන්ලාෙග් කාලය 
සඳහාත්- ෙම් සඳහා ෙවන් කිරීමක් කළා කියන එක කියවුණා. 
නමුත්, අද විශාල අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා ඉන්නවා, ධීවර 
යාතා හිමියන්. VMS යන්තය අද ෙකොටසකට සවි කරලා 
තිෙබනවා; ෙකොටසකට සවි කරලා නැහැ. අද හුඟක් ෙවලාවට 
නීතිය ඉදිරිෙය් අසීරුතාවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් VMS 
යන්ත සවිකර තිෙබන යාතා හිමියන්. ඒ වාෙග්ම බලන ෙකොට 
ඉන්දියාෙවන් විශාල ධීවරයන් සංඛ්යාවක් අෙප් මුහුදු සීමාවට 
එනවා. මැයි මාසෙය් 1වැනි දාත් ධීවරයන් පස්ෙදෙනක් නාවික 
හමුදාෙවන් අත් අඩංගුවට ගත්තා කියලා කියනවා. ෙම් විධියට 
විශාල සංඛ්යාවක් එනවා. ඉන්දියාෙව් තිෙබන යාතාවලටත් VMS 
යන්ත සවි කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරද්දී ෙම් VMS 
යන්ත ලංකාෙව් යාතාවලට සවි කර ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඉන්දියාෙව් යාතාවලට සවි කිරීම ගැනත් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ 
VMS යන්ත ඉන්දියාෙව් යාතාවලට සවි කිරීම සඳහා යම්කිසි 
කමෙව්දයක් ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවාද? අපට ආරංචියක් 
තිෙබනවා, අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා තිෙබන ඉන්දීය ධීවරයන් 
ෙමෝදි අගමැතිතුමාෙග් ආගමනයත් එක්ක නිදහස් කිරීෙම් යම් කිසි 
සැලැසම්ක් තිෙබනවා කියලා. එවැනි කමෙව්දයක් කියාත්මක 
ෙවනවාද කියලා අහන්න කැමැතියි. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
එතුමා පශ්න ෙදකක්  ඇහුවා. ගරු කථානායකතුමනි, VMS 

යන්ත සවිකිරීම  ගැන කිව්ෙවොත්, ෙම්කට ධීවරයන්ෙග් එතරම් 
උනන්දුවක් නැහැ. අපට යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනමක් පැනවුණා. ඒ 
අනුව අපට අවශ්ය වුණා, ෙම් VMS යන්ත සවි කරන්න. 
ජාත්යන්තර මුහුදට යන අයට තමයි අපි ඒ අවස්ථාව වැඩි  වශෙයන් 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් කලාපයට වඩා, ජාත්යන්තර මුහුෙද් 
ධීවර කටයුතුවල ෙයෙදනවා නම් ෙම් VMS යන්ත අවශ්යතාව 
තිෙබනවා. ඒක ධීවරයන්ටත් ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ඒවා ලබා ෙදන්න 
කියලා ධීවරයන්ෙග් ඉල්ලීමකුත් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ෙවනත් 
තහනම් මුහුදු පෙද්ශයකට ගිෙයොත් ඒ අයට දඩ ගැසීමක් කරනවා. 
විධිමත් පන්න කමයකට -නීත්යනුකූල පන්න කමයකට- ෙම් 
ධීවරයන් හුරු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් අපට තිෙබනවා. නැවත ෙම් 
වාෙග් තහනමක් ඇති කර ගන්නත් බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ 
යන්ත සවි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි යාතාවලටත් සවි කිරීම සඳහා 
අපි ගිය අවුරුද්ෙද් ෙටන්ඩර් එකක් කැ ෙඳව්වා. නමුත්, ඒ 
ෙටන්ඩර්කරුෙවක් ඒ ෙවනුෙවන් අභියාචනා කිරීම නිසා දැනට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොවුණා නම්, ෙම් ෙවන ෙකොට අපට ඒ කටයුත්ත අවසාන 
කරන්න තිබුණා.  

ඒ ෙටන්ඩරෙය්  අෙනක් කාර්යය විධියට තිබුණු, ධීවරයන්ට 
Tab එකක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ දැනටමත් අනුමත ෙවලා 
තිෙබනවා. මාසයක් ඇතුළත -ජූනි මාසය ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා- 
සියලුම ධීවරයන්ට අපි  Tab එකක් බැගින් ලබා ෙදනවා. ඒ 
මඟිනුත් ෙම් අය ඉන්නා තැන ෙසොයා ගැනීෙම් හැකියාවක් 
තිෙබනවා. ධීවරයන්ට ලබා ෙදන Tab එක සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
අය විවිධ ෙද්වල් කිව්වා. ''ෙම්ක ෙබොරුවක්'' කියලා කිව්වා. 
ධීවරයා Tab එක පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඇහුවා. 
ඉතාමත් සරල විධියට ධීවරයන්ට ඒ සඳහා අවශ්ය පුහුණුවක් ලබා 
ෙදන බව මම කියන්නට කැමැතියි. වතුර වැදුණත් විනාශ 
ෙනොෙවන, බිම වැටුණත් කැෙඩන්ෙන් නැති වර්ගෙය්  Tab එකක් 
ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ඒ සඳහා ධීවරයන්ට අවශ්ය පුහුණුව ලබා 
ෙදනවා. ඒ මඟින් ඒ අයෙග් කටයුතු සරල කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙම් සියලුම ෙදනාට VMS ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් කියාත්මක 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, උතුෙර් සිද්ධ ෙවන 
ඉන්දියානු ධීවර පශ්නය පිළිබඳව කිව්වා. ඒ පශ්නය සම්බන්ධවත් 
අපි ඉතාමත් ගැඹුෙරන් කටයුතු කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ අත් අඩංගුවට ගැනීම් 
අපි අඛණ්ඩව සිද්ධ කළා කියලා  මම කියන්නට කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම, අත් අඩංගුවට ගන්න කිසිදු යාතාවක් නිදහස් ෙනොකරන්න 
අපි තීන්දුවක් ගත්තා.  ඊට  ෙපර, ඉන්දියානු රජෙයන් බලපෑමක් 
කළාම අෙප් රජය ධීවරයන් සමඟ යාතා නිදහස් කළා. නමුත්, 
කුමන තත්ත්වයක් තුළ වුණත් මම ඒ යාතා එකක්වත් නිදහස් 
කෙළේ නැහැ. නමුත් දැන් නැවත අපට ඉල්ලීමක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, යාතා පමාණයක් නිදහස් කරන්න කියලා. ඒක දිගින් 
දිගටම ආපු ඉල්ලීමක්. හැබැයි, ෙමෝදි අගමැතිතුමාෙග් පැමිණීම 
ෙවනුෙවන් එවැනි ආකාරෙය් කිසිදු  ඉල්ලීමක් අපට ලැබිලා නැහැ.  

ෙම් ෙවන ෙකොට උතුෙර් ධීවරයන් සමඟ මම ෙවනම 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ඒ අය අපට කිව්වා, ෙම් 
ෙබොෙහොමයක් යාතා පරණ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වරාය කටයුතු 
කර ෙගන යාෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා කියලා. නාවික 
හමුදාෙවනුත් කිව්වා, දැන් අත් අඩංගුවට ගැනීම් දිගින් දිගටම 
කරන නිසා යාතා ටික නිදහස ්කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ අය අපට 
අවසරයක් ලබා දීලා තිෙබනවා, අවශ්ය නම් පැරණි යාතා ටික, -
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුල්ම ෙව්ලාෙව් අත් අඩංගුවට ගත්ත ඒවා- නිදහස් කරන්න කියලා. 
නමුත් තවම ඉන්දියාෙවන් ඒකට පතිචාරයක් නැහැ. ඒ යාතා 
පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වෙය් යාතා කියන එකත් වාර්තා 
ෙවනවා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි ඒ පිළිබඳව අවසාන තීන්දුවක් 
ෙගන නැහැ. අපි තීන්දු ගන්ෙන් උතුෙර් ධීවරයන්ෙග් කැමැත්ත 
අනුව මිස, ෙවනත් කිසිදු බලපෑමකට ෙනොෙවයි කියන එක මම 
ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-1373'/16-(2), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் ) 
(The Hon. Risad Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 

සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. Please give me one week's  
time.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින පශ්න අංක 2 යටෙත් ගරු 

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා අසන ලද අතුරු පශ්නයට පිළිතුර 
ෙසොයා ගත්තා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ඇසුෙව් ෙකොපමණ පිරිසක් ආපසු පැමිණ නැද්ද කියලා ෙන්. සිය 
ෙදෙනකු පැමිණ නැහැ. හරියටම සියයක් කියලා තමයි සටහන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් නම්, ගම් සහ සියලු විස්තර ෙදවන 
පශ්නයට පිළිතුරු දීෙම්දී සභාගත කළා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ file එක මට ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම  ගරු කථානායකතුමාෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා, එහි පිටපතක් ඔබතුමා ඉල්ලා ෙගන එය ඔබතුමා හරහා 
ෙහෝ සභානායක කාර්යාලය හරහා ෙහෝ ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාට යැවීමට කටයුතු කරන්න කියලා. එෙසේ යවා මීට 
අදාළ නිලධාරින් සම්බන්ධව ගන්නා ලද පියවර පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න කියලා දැනුම් ෙදන්න. ෙමොකද,  
අදාළ අමාත්යවරයා නැති නිසා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, වැඩ බලන ඇමතිතුමාට ඒ ගැන දැනුවත් 

කරන්න පුළුවන් ෙන්.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනට එතුමා දැනුම්දීලා තිෙබන විධියට අදාළ තානාපති 

කාර්යාලවලට දන්වලා තිෙබනවා. සමහරුන්ෙග් විෙද්ශ ගමන් 
බලපත අවලංගු කරන ෙලසත් දන්වා තිෙබනවා. තවත් සමහර අය 
සම්බන්ධව ෙපොලීසියට දන්වා තිෙබනවා. එක් එක් අය සම්බන්ධව 
ගත් තීරණ දන්වා නැහැ.  

        
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි ෙසේවා සහකාරවරයාට දඬුවම් 

දීම ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් ෙසේවා සහකාරවරයා 
තමන්ෙග් භාරෙයන් පැනලා ගියාට පස්ෙසේ එය දැනුවත් කිරීම 
තානාපති නිලධාරියාෙග් වගකීම වනවා. ඔහුට විරුද්ධවයි විනය 
පරීක්ෂණ ෙහෝ ෙකෙරන ෙමොනයම් කටයුත්තක් ෙහෝ ෙකෙරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා හැටියට ෙහෝ කරුණාකර ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්න, 
අදාළ තානාපති නිලධාරින්ට විරුද්ධව ගත් පියවර සඳහන් 
කරන්න කියලා.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ඒ කාරණය දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ෙදවන වටය. පශ්න අංක 3 - 991/'16 (2), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාස තුනක 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) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
නීති විෙරෝධී ෙලස වැලි ෙගොඩ දැමීම වැළැක්වීම 

சட்டவிேராத மணல் அகழ்ைவத் த த்தல் 
PREVENTION OF ILLEGAL SAND MINING 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள! மகாவ  அபிவி த்தி 

மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் மாண் மிகு அ ராத 
ஜயரத்ன அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

யாழ். மாவட்டத்தில் வடமராட்சி கிழக்கி ள்ள 
ம தங்ேகணிப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள J/425 கிராம 
ேசைவயாளர் பிாிவான குடாரப்  வடக்குக் கிராமத்ைத 
ைமயமாகக்ெகாண்   ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற மணல் 
அகழ்  நடவ க்ைககள், அம்மக்கள  பல்ேவ  
எதிர்ப் க க்கு மத்தியி ம் சட்டத்திற்குப் றம்பான வைகயில் 
இடம்ெப வதாக ம் இதனால் அப்பகுதிக ட்பட அங்குள்ள 
மக்க ம் பாாிய பாதிப் க்க க்கு உட்பட்  வ கின்றனர் 
என் ம் அந்தக் கிராமத்தவர்களால் ெதாடர்ந்  

ைறயிடப்பட்  வ கின்ற .  

ேம ம், கனரக இயந்திரங்கைளப் பாவித் ச் சுற் ச் 
சூழ க்குப் பாாிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் ம் வைகயில் 
காடழிப்  நடவ க்ைககளில் ஈ பட்  மரங்கைள அழித் ம் 
மணல் அகழ்  நடவ க்ைககளில் ஈ பட்  வ வதாக ம் 
கூறப்ப கிற . மணல் அகழ் ப் பிரேதசங்கைளத் ப் ர  
ெசய் , மரங்கைள எாித் த் தடயங்கைள அழித் ம் 

விச்சாிதவியல் சுரங்கங்கள் பணியகத்திற்குத் ெதாியாம ம் 
சுற் ச்சூழல் மத்திய நிைலயத்தின் ஆரம்பச் சூழல் 
பாிேசாதைன மதிப்பீட்  அறிக்ைக - IEEA மற் ம் 
சுற் ச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்  அறிக்ைக - EIA ேபான்ற 
எ ம் ெபறப்படாம ம் மாதத்திற்குச் சுமார் 2,500 
'கி ப்'க க்கும் அதிகளவிலான மணல் சட்டவிேராதமான 

ைறயில் அகழப்பட்  வ வதாக ம் கூறப்ப கின்ற .  

அேதேநரம், சட்டத் க்குப் றம்பான விதி ைறகைள 
வகுத்  மணல் அகழ் க்கான அ மதிைய வழங்குேவார் 
தங்க க்கு ெந க்கமான ஒ சில ஒப்பந்தக்காரர்க க்கு 
மாத்திரம் ேமற்ப  அ மதிைய வழங்குவதாக ம் இத டாக 
மண க்கு யாழ். குடாநாட் ல் ெசயற்ைகயான ஒ  
தட் ப்பாட்ைட  ஏற்ப த்தி,  அதன  விைலைய அதிகாித் , 
அள களில் குைறபா கைளக் ெகாண்  அதிக இலாபமீட்  
வ வதாக ம் ெதாியவ கின்ற .  

தற்ேபாைதய நிைலயில் குறிப்பாக, யாழ்ப்பாணத்தில் 
மண க்கான அ மதிப்பத்திரம் ஒன்  சுமார் 15,000 

பாய்க்கு விற்கப்ப வதாக ம் இதைனப் ெப கின்றவர் 
களால் மணல் அகழ் க்குச் சட்டாீதியாக அ மதி வழங்கப் 
படாத, இயற்ைகக்குப் பாாிய அழி கைளக் ெகாண் வரக் 
கூ ய இடங்களில் எல்லாம் மணல் அகழப்ப வதாக ம் 
அறியவ கிற . அத் டன், பயனாளிக க்கு வழங்கப்ப ம் 
மணல் இர ேவைளகளில் ஏற்றி இறக்கப்ப வதால், மண ல் 
அடங்கியி க்கும் களிமண் மற் ம் கணிமண் கட் களால் 
மண ன் தர ம் மிக ம் குைறந்  காணப்ப கிற . 

இதைனக்ெகாண்  கட் டங்கள் அைமக்கப்ப மாயின், அைவ 
மிக ம் தரமற்ற கட் டங்களாகேவ காணப்ப ம்.  

தற்ேபாைதக்கு அங்கு ன்  'கி ப்' மணல் 45,000 - 
55,000 பாய் வைரயில் விற்கப்ப வதாக ம் ஒ  ' ரக்டர்' 
மணல் 15,000 பாய்க்கு விற்கப்ப வதாக ம் அறிய 

கின்ற .  

இதன் காரணமாக யாழ். குடாநாட் ல் மண க்கான 
தட் ப்பா  ஏற்பட் , க்கியமான கட் டங்களின் 
கட் மானப் பணிகள் இைடநி த்தப்பட்டதனால் பல 
தரப்பின ம் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என ம் ெதாிய 
வ கின்ற . 

ேமற்ப  மணல் அகழ்  ெதாடர்பில் உாிய 
ெபாறி ைறெயான்ைற வகுத் , பயனாளிகள் நியாய 
விைலயி ம் இலகுவாக ம் தரமானதாக ம் அதைனப் 
ெபறக்கூ ய வைகயில் விச்சாிதவியல் அளைவ மற் ம் 
சுரங்கப்  பணியகத்தின் ேநர க் கண்காணிப்பாளர்களின் கீழ் 
அதைனக் ெகாண் வர யாதா? 

இ வைரயில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள காடழிப்  உட்பட 
சட்டவிேராத சூழல் பாதிப்  நடவ க்ைககளினால் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள அப்பகுதியில் எத்தைகய மீளீட்டல் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்?  

யாழ். குடாநாட் ல் பரவலாக ன்ென க்கப்பட்  
வ கின்ற ேமற்ப  சட்டவிேராத மணல் அகழ்  
நடவ க்ைககைளத் த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ய 
நடவ க்ைககள் யாைவ? 

என  ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதிைல ெகௗரவ பிரதி 
அைமச்சர் அவர்களிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

 
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, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

කාරණා තුනක් මුල් කරෙගන ෙම් ගැටලුව ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. මම එයට අදාළ පිළිතුර කියවන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

1. ෙමම පෙද්ශය වර්තමානෙය් වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් කලාපයක් බවට පත් කර ඇති 
බැවින් බලපත නිකුත් කර ෙනොමැත. කාර්යාංශය විසින් 
අදාළ අෙනකුත් ආයතනවල නිර්ෙද්ශ ලැබීෙමන් අනතුරුව 
අදාළ කැණීම් බලපත නිකුත් කරනු ලබන අතර, කැණීම් 
කටයුතු කැණීම් ඉංජිෙන්රුවන් හා ක්ෙෂේත නිලධාරින් 
විසින් ඍජු අධීක්ෂණය කරනු ලැෙබ්.  

2.  දැනට කියාත්මක වන තත්ත්වෙය් බලපතයක් ලබා දී 
ෙනොමැත.  එෙහත් නීත්යනුකූල බලපත නිකුත් කරන්ෙන් 
නම් එවැනි සථ්ාන බලපතලාභීන් විසින් පුනරුත්ථාපනය 
කළ යුතු අතර, එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව 
නීත්යනුකූලව කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

3.  බලපතලාභීන් විසින් නීති විෙරෝධී කටයුතු කිරීම හා 
බලපත ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරන්ෙන්ද යන්න 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා කාර්යාංශය විසින් නිරන්තර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධීක්ෂණය සිදු කරන අතර, බලපත ෙනොමැති, නීති 
විෙරෝධී කටයුතු මැඩ පැවැත්වීම සඳහා  විෙශේෂ කාර්ය 
බලකාෙය් ෙපොලිස ්නිලධාරින් කණ්ඩායමක් කාර්යාංශයට 
අනුයුක්ත කර   ඔවුන්ෙග් ෙසේවය නිරතුරුව ලබා ගනී. තවද 
පනෙත් ඇති බලතල අනුව ෙපොලිස ් නිලධාරින්ට නීති 
විෙරෝධී කටයුතු මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය බලය ලබා දී 
ඇත. ෙම් අනුව නීති විෙරෝධී කටයුතු අවම මට්ටමක 
පවත්වාෙගන යෑමට හැකි වනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
මන්තීතුමා සඳහන් කළ මරදන්කර්නි පෙද්ශෙය් ෙකොටසක්   දැනට 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා වනජීවී සංරක්ෂණ කලාපයට අයත් 
ෙනොවන පෙද්ශයක් හැටියට. ෙම් වන විට අපි ඒ පෙද්ශයට 
පමණක් 210 බලපත 6ක් ලබාදීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව අපි ෙම් 
වන විට වනජීවී සංරක්ෂණ කලාපයට අයත් පෙද්ශවලට අදාළව  
එකම බලපතයක්වත් නිකුත් කරලා නැහැ.  

ඊළඟ කාරණාව ෙම්කයි. ගරු මන්තීතුමාත් ෙයෝජනා කළ 
ආකාරයට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් තිෙබන සුවිෙශේෂ ස්ථානවල 
පාරිසරික හානි අවම වන මට්ටමින්  GSMB Technical Services 
(Pvt) Limited හරහා,  ඒ කියන්ෙන්භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශෙය් ෙපෞද්ගලික ආයතනය හරහා රජය මැදිහත්ව වැලි 
ඉවත් කිරීම සඳහා වන කමෙව්දය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්  
අනුදැනුම මත හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.  ඒකට උදාහරණයක් තමයි 
මනම්පිටිෙය්  වැලි ඉවත් කිරීෙම් ස්ථානය.  ෙම් සඳහන් කරන  
ස්ථානත් සුවිෙශේෂ ස්ථාන හැටියට හඳුනා ගත්ෙතොත්, ගරු 
මන්තීතුමා ෙයෝජනා කරන ආකාරයට ඒ වැලි ඉවත් කිරීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க ைடய பதி க்கு நன்றி. அவ்வாறான ைறையக் 

கைடப்பி க்குமா  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ேத நர்கைளப் பதி ெசய்தல் (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்ட லம் 
REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL 

 

"1980 අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් ඇතැම් 
නියමවලින් අභ්යන්තර වශෙයන් අවතැන් වූ තැනැත්තන් නිදහස් කිරීම 
සඳහා විෙශේෂ විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද; ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ 
ආනුෂංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 මැයි 23 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவர் சார்பில் 
மாண் மிகு  கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 
பட்ட . 

2017 ேம 23, ெ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 

Hon. Minister of Justice and  Minister of Buddhasasana; to be read a 
Second time upon   Tuesday, 23rd May, 2017 and to be printed; and to 
be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

පිළිකා සරණ භාරය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ற் ேநாய் பராமாிப்  நம்பிக்ைக நிதியம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

CANCER CARE TRUST (INCORPORATION) BILL  
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරකනවා: 

  
“පිළිකා සරණ භාරය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය.” 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட்  

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  சுகாதாரம், 
ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Health,  Nutrition  and Indigenous Medicine  for report. 
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විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත: නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் 

சட்டம்: கட்டைள  
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

 
[අ.භා. 2.40] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1994/20 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන 
ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) " 

ගරු කථානායකතුමනි, මම අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 
සිට 17 දක්වා වූ නියම සහ ෙයෝජනා අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි. මට ෙමවැනි විෙශේෂ දවසක කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඊට පථම ඔබතුමාෙග් දැනුවත්භාවය සඳහා සහ 
ඉදිරි කටයුතු සඳහා මට එක අදහසක් කියන්න  අවශ්යයි.  
සාමාන්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු පැවැත්ෙවන දිනවල අපි පවත්වන 
අෙනකුත් රැස්වීම් සියල්ලම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැවැත්වීමට ෙයොදා  
ගන්නවා. ඒ රැසව්ීම්  පස් වරු 2.15 සිට පැවැත්වීමට ෙයොදා ගන්නා 
නිසා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න සඳහා යම් කාල 
සීමාවක් නියම කිරීමට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ෙම් ෙවලාෙව් පශ්නය 
නිසා අද අගමැතිතුමාත් සමඟ පස් වරු 2.15ට ෙයොදාෙගන තිබුණු 
රැසව්ීමට සහභාගිවීමට මට අපහසු වුණා. 

අපට කටයුතු කීපයකට සහභාගි ෙවන්න තිෙබන නිසා 
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. එම නිසා මම කාරුණිකව ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන්, පශ්න අසන කාලය  සීමා කරන්න, නැත්නම් ඒ  
කාලය දික් කරන්න පශ්න අසා අවසාන ෙවන්ෙන්  පස් වරු  
2.30ට කියලා. එතෙකොට අපට පුළුවන් ෙපර සූදානමින් කටයුතු 
කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් කීප වතාවක්ම 

සාකච්ඡා කළා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී. ෙමතැනදී අපට අවශ්ය 
වන්ෙන් පශ්න අසන මන්තීතුමන්ලාෙග් වාෙග් ම පිළිතුරු ෙදන 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගයයි. මීට ෙපරත් අපි තීරණයක් 
ගත්තා නියමිත ෙවලාවට පශ්න අසා ඉවර කරන්න බැරි වුෙණොත්, 
ඊළඟ පශ්න ඉදිරියට ෙගන යමු කියලා.  ඒ වුණත්, ඒ ගැන  මම 
නැවත වරක් සාකච්ඡා කරන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි ඔබතුමාට මතක ඇති, එදා ඔබතුමාත් 

අපිත් ගහණයට ලක් වුණ බව. පස්වරු 1.00 සිට 2.00 දක්වා 

තිබුණු පශ්න ඇසීෙම් කාලය තවත් වැඩි කෙළේ  නැහැ.  ෙමොන 
පශ්නය ඇසුවත්, නැතත්  පස් වරු 2.00ට පශ්න ඇසීම නවතිනවා.  
එදා අපට පශ්න ඇසීමට අවහිර කරමින් අපට  කාලය ලබා ෙනොදී,  
දැන් දිගින් දිගටම   පශ්න ඇසීෙමන්  සභාෙව්  වැඩ කටයුතුවලට 
බාධා කිරීමක් විතරයි කරන්ෙන්. ෙම් රැස්වීම සජීවිව විකාශය වන 
නිසා  හුඟක් පශ්නවලදී රඟපෑම් කරන්න හදනවා. ඒෙකන් 
ෙවන්ෙන් අද අෙප් රාජකාරිය මිනිත්තු 45න් පරක්කු වුණ එක. එම 
නිසා ඔබතුමාට ෙගෞරවෙයන් අදහසක් වශෙයන් මා  ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කර  කටයුතු කරන ෙලසයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
අදහස් කරන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව තුළින් ඉදිරිපත් වුණු  අය වැෙයන්  
සහ  පනත් කීපයක් ය ටෙත් අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත්  කර තිෙබන 
නියම, නිෙයෝග  හා ෙයෝජනා  ගැනයි. ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නියම අතර ආර්ථික ෙසේවා  ගාස්තු දශම 25 සිට දශම 5කට නියම 
කර තිෙබනවා. ෙමය බද්දක් ෙනොෙවයි. ෙමය ඉදිරි අවුරුද්ෙද් 
ආදායම්  බදුවලට සම්බන්ධ ෙපර ෙගවීමක්. ෙමය අඩු  කරන්න 
පුළුවන් හැකියාව ති ෙබනවා.  ෙම් නිසා  කිසිෙසේත්ම බදු වැඩි වීමක් 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.   

ඊළඟට, වැඩිෙයන්ම කෘෂිකර්මය  සම්බන්ධ නිෂ්පාදන කටයුතු 
කරන අවස්ථාවල  විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ පනත උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා ෙද්ශීය  නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගන්න.  

 ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්  යම් වරපසාද ලබාෙදන්න අවශ්ය 
ෙයෝජනා අනුමතිය සඳහා අප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමය යම්  
මතෙභ්ද තත්ත්වයක තමයි තිබුෙණ්. නමුත් ඒ ගැන සමඟිෙයන් 
කථා කළා.  ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා යම් අදහස් වගයක් 
ඉදිරිපත් කර තිබුණා ඇයි ෙම් වාෙග් ඒවා ෙදන ්ෙන් කියලා. යම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන්  විෙශේෂ ඉල්ලීම් කර තිබුණා.  ෙමයින් 
ලැෙබන්න තිෙබන බදු පමාණය අඩු කෙළේ නැහැ. නමුත් 
විසිහයකට විෙශේෂ වරපසාදයක් ලබා දී තිෙබනවාය කියන එකයි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  සම්පූර්ණෙයන්ම 
ජනාධිපතිතුමාෙග් දැනුවත්කම තුළින් සහ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමතියත් සමඟයි ෙමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  මීට ෙපර 
කිසිම දැනුවත්කමකින් ෙතොරව  කිසිම customs entry  එකක්   fill  
කරන්ෙන් නැතිව ෙම්වා ෙකලින්ම ෙර්ගුෙවන්  එළියට ෙගන ගිය 
යුගය අවසන් ෙවලා තිෙබනවාය කියන  එකත්  මම වගකීෙමන් 
කියන්න කැමතියි.  ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
සිටියා නම් වඩා ෙහොඳයි.  එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් නැති වුණත්, 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහසට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කර  ඇති 
නිසා අපි ෙම් කියන කාරණය පිළිගන්න කියලා එතුමාට කියනවා.  
ඊට පසු නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් අනුමතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නියම  අනුව, අපි යම් අදහස්  වගයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

අෙනක් එක  වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපළ  සංවර්ධන බදු  පනත 
යටෙත් ඇති  නිෙයෝගෙයන් අපි යම් භාණ්ඩ වගයක් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එෙසේ කරන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කරෙගන 
ආදායම යම් මට්ටමකට තබා ගන්නයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
කාරණා ඉදිරිපත් කරන අතර, අෙප් වැඩ කරන ජනතාවට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වැඩිෙයන්ම අෙප්  ස්තුතිය පකාශ කරන්න අවශ්යයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහන්සිෙයන් වැඩ කරන ජනතාව 
කැම්බල් පිටියට ලක්ෂ ගණනින් ඇවිත් ෙලෝකයට ෙපන්නුවා, අද 
රට පාලනය කරන්ෙන් කවුද, ජනතාව කා සමඟද සිටින්ෙන් කියන 
එක.  ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි  ඒ ජනතාවට අෙප් අවංක ස්තුතිය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්නට කැමතියි. එෙසේ සත්ුතිය පුද කරන 
අතරම මතක් කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්]  ෙමොකක්ද 
ති ෙබන පශ්නය? ඔබතුමන්ලා ගණන් ගත්ෙත් අඟලකට අක්කර 
ෙදකහමාරක්ද, නැත්නම් හැතැප්මකට හැතැප්ම දහයක්ද කියන 
පශ්නය ජනතාව තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා  ඒ  ගැන 
කියන්න ඕනෑ නැහැ.   
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මැයි දිනය දැන් ෙද්ශපාලන අරමුණකට පවිශ්ට ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි  වැඩ කරන සැබෑ ජනතාවත් සමඟ  මැයි 
දිනය සමරා තිෙබනවාය කියන එක  මතක් කරන්න කැමතියි.  

ඒ වාෙග්ම අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම් කරුණ මතක් 
කරන්න අවශ්යයි.  රෙට්  ජනතාව  2015 ජනවාරි මාසෙය් 8 වන දා  
ෙවනසක්  ඕනෑය කියලා ආණ්ඩුව  ෙවනස් කළා. ඒ ෙවනස තුළින් 
තමයි, ජනාධිපති වශෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
අගමැති වශෙයන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පත් ෙවන්ෙන්. 

එෙසේ  එතුමන්ලා පත්වීමත් සමඟ අපි ඉදිරිපත් කරන ලද 
අදහස් කියාත්මක කිරීමට අපට වරම ලැබුණා.  ෙමෙසේ  ආණ්ඩු 
ෙවනස් වුණත් හිටපු රාජ්ය නිලධාරින් ඒ ආකාරෙයන්ම සිටිනවා. 
එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. යම් තැන්වල කාලාන්තරයකට පසුව 
ෙවනස්වීම් සිදු ෙවලා යම් යම් තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා,  
ආණ්ඩුවට බාධා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා.  ඒ අනුව  උදවු 
කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත්  පශන් ඇති කරමින්, 
බාධා කරමින්  ෙම් යන ගමන ඉබිගමනින් ෙගන යන්න හදන 
තවත් සීමිත පිරිසක් ඉන්නවා.  

 
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 වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ 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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you may continue.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් 

සිටින අවස්ථාවක කථා කරන්නට  ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබොෙහොම 
සතුටු වනවා. මා මතක් කරමින් සිටිෙය්,  රජය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළට රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් දායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳවයි. රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙගන් අපි කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා,  නිසියාකාරව 
වැඩ කරන්න කියලා.  එෙහම බැරි නම් ඉවත් ෙවන්න.  ෙමොකද, 
ආණ්ඩුව ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ.  ජනතාවෙගන් ලැබී තිෙබන 
වරම ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපි කියාත්මක කරනවා කියන එක මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඉතින් ෙමොන පශ්න ඇති කරන්න හැදුවත් එක 
කාරණයක් මතක තියා ගන්න අවශ්යයි. ඒ තමයි අපි තරු පෙහේ 
පජාතන්තවාදය ෙගන ගියත්  අපි දුර්වල ආණ්ඩුවක් ෙනොවන බව. 
අපි නම්යශීලි ආණ්ඩුවක්. නමුත් ඕනෑම අවස්ථාවක අපි බය නැතුව  
විනයානුකූලව කටයුතු කරන්න කියාත්මක ෙවනවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අපි  

ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව සියලු ෙද්  කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා. මම මතක් කරන්න කැමැතියි,  රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප්  
වැඩි කිරීම පිළිබඳ කාරණය.  පසුගිය අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ  වන 
වනා, කෑලි කෑලි  වැටුපට එකතු කළා.  නමුත් අෙප් රජය පත් 
ෙවලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දුන්  රුපියල් 10,000ක දීමනාව 
ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි  අපි වැටුපට එකතු කිරීම තුළින් අපි දුන් 
ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කරන බව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. විශාම 
වැටුප් විෂමතාව නිවැරදි කරලා, අපි හිඟ වැටුප් ෙගව්වා.  
ලංගමෙය් අර්ථ සාධක අරමුදල් -  ගරු කුමාර ෙවල්ගම හිටපු 
ඇමතිතුමා මහන්සි ෙවලා වැඩ කළ ෙකෙනක්.  නමුත් ඊට ෙපර 
සිදු වූ කියාවලියක් පිළිබඳව මතක් කරන්න අවශ්යයි.  අවුරුදු 11ක් 
හදපු  අර්ථ සාධක අරමුදල - EPF එක - ෙගවන්න බැරි වුණා. 
නමුත් අද ඒ සියල්ලම ෙගවලා තිෙබනවා. අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඒ කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ මහන්සි ෙවලා වැඩ කළ බව. අපි එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරලා අද ඒ සියලු හිඟ මුදල් ෙගවා අවසන් බව  
අපි ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් දී සතුටින් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එතුමා ඇමති ෙවලා හිටපු 
කාලෙය්  ෙම්ක ෙකොෙහොම හරි කරන්න කියලා එතුමා ලියලා 
තිබුණා. නමුත් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලැබුෙණ් නැති එක තමයි 
තිබුණු පශ්නය. ඒ වාෙග් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. පසුගිය 
ආණ්ඩුෙවන් ෙගව්ෙව් නැති නිසා, දැන් අපට ෙගවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන ඒවා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් වන්දි මුදල් ගැන කථා කරනවා. එවකට හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙලොකුවට ශබ්ද කරනවා. එක්ෙකෙනක් පපුවට 
ගසා ගන්නවා. නමුත් තඹ ශතයක්වත් ෙගවලා නැහැ. අන්තිමට 
ඒක ෙගවන්න වුෙණ් කාටද?  ජනාධිපතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව, 
අගමැතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ අනුව, අෙප් රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය 
ඇමතිතුමා ඒ මුදල් ෙගවා අවසන් කළා.  

 එදා රුපියල් 170ට තිබුණු ෙපටල් ලීටරය අද රුපියල් 110 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එදා රුපියල් 120ට තිබුණු ඩීසල් 
ලීටරය අද රුපියල් 80 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 80ට 
තිබුණු භූමිෙතල් ලීටරය අද රුපියල් 45 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඩීසල් රුපියල් 132ට තිබුෙණ්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමනි.  ඩීසල් රුපියල් 132ට තිබුෙණ්.  

මිරිස් රුපියල් 100කින් වැඩි වුණා කියා ඔබතුමන්ලා අද සද්ද 
කරනවා. නමුත්, රුපියල් 2,635කට තිබුණු ගෑස් සිලින්ඩරය 
රුපියල් 1,300ට අඩු වුණු එක ගැන ඔබතුමන්ලාට ගානක් නැහැ.  
රුපියල් 420ට තිබුණු කිරි පැකට් එක අද රුපියල් 290 දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. මාළු ටින් එක රුපියල් 135 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙබෙහත්වල මිල සියයට 50කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
අප ෙම්වා ගැන කියන ෙකොට තමයි ඒ අයට කැක්කුමක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  අපි යමක් කිව්ෙවොත් එය කරන ආණ්ඩුවක් 
බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

වී සඳහා සහතික මිලක් ෙදනවා කිව්වා නම් අප එය දීලා 
තිෙබනවා. ඒවා තුළින් තමයි අප රෙට් ආර්ථික පතිපත්ති අපි  
කියාත්මක කරමින් යන්ෙන්. ආර්ථික පතිපත්තියක් කියාත්මක 
කරෙගන යන ෙකොට ෙනොෙයක් ආණ්ඩුවල මත තිෙබනවා. 
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 රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
කරනවාය කියා අපට ලැබුණු labour GSP  එක ජාත්යන්තරය 
අපට අහිමි කළා. අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු ෙවලා 
ඉල්ලීමක් කිරීෙමන් පසුව, ගිය සුමානෙය් අපට ඒ වරම නැවත 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ තුළින් අපනයනය කිරීෙම් හැකියාව නැවත 
අප රටට ලැබී තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි අපට අහිමි වුෙණ්.  එදා 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ පී.බී. ජයසුන්දර කියපු හැටි මට මතකයි. 
"ෙමොකක්ද, ෙම් GSP එක? වැඩක් නැහැ, අපට තඹ සතයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ" කියලා කිව්වා.  ඒ අයට අවශ්ය වුෙණ් යම් 
රටවල් පස්ෙසේ ගිහින්, වාණිජ මට්ටමට තිෙබන ණය ලබාෙගන, 
ඒකට ලැෙබන සන්ෙතෝසමක් තුළ කටයුතු කිරීම මිසක්, ෙවනත් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. නමුත්, GSP කියන්ෙන්,  අපනයනය කරන 
එකට අපට සියයට 11.2ක බදු සහනයක් ලැෙබන එකයි. එහි 
වටිනාකම අවම වශෙයන් යූඑස් ෙඩොලර් බිලියන 1.7යි. අද අෙප් 
අපනයන ෙවනුෙවන් ඒ සහනය ලැෙබනවා. රුපියල්වලින් 
ගත්ෙතොත්, බිලියන 252ක්; ෙකෝටි 25,200ක්. එය කිසිෙසේත්ම 
ණයක් වශෙයන් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ලැෙබන්ෙන්. 
ආෙයෝජකයන්ට නැවත තීව තරගයක් ඇති කරන්න පුළුවන් 
මාර්ගයක් ෙම් labour GSP එක තුළින් ලැබී තිෙබනවා.  

අෙප් ආෙයෝජකයන් අද එක රටකට සීමා ෙවලා නැහැ. අද 
ෙම්ක හැම තැනටම විවෘත ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවන් 
චීනයට; චීනෙයන් ජපානයට; ජපානෙයන් ෙකොරියාවට; 
ෙකොරියාෙවන් මැෙල්සියාවට; මැෙල්සියාෙවන් යුෙරෝපයට ආදී 
වශෙයන් සියලු රටවල් අද ලංකාවට එකතු ෙවලා, 
විවිධාංගීකරණයක් තුළින් අප රෙට් ආෙයෝජන වැඩි කර 
තිෙබනවා. ඇයි? අප ෙම් සඳහා  ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කර - 
market access - තිෙබනවා. ඒක ලංකා ඉන්දීය ෙවෙළඳ ගිවිසුම 
ෙවන්න පුළුවන්; පාකිස්තාන ෙවෙළඳ ගිවිසුම ෙවන්න පුළුවන්; 
සිංගප්පූරුව චීනයත් සමඟ එකතු ෙවන ගිවිසුම ෙවන්න පුළුවන්; 
ජපානෙය් ෙව ෙළඳ ගිවිසුම ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්ක මිලියන 23ක 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් ෙනොෙවයි, මිලියන 2,000ක ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිසා ෙම්ෙක් නිෂ්පාදන කරන්න වටිනාකමක් තිෙබනවාය කියලා 
ඒ අයට දැනිලා තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ඒ පසු බිම ගැන 
කිව්ෙව් ෙම් නිසායි. යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ බංෙකොෙලොත් ෙවලා, 
තමන්ෙග් ආත්මය නැති කරෙගන, ණය ගැන දැන් අෙපන් පශ්න 
කරනවා. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇඟ ට දැෙනන ෙලස ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි කියා මා 
හිතුවා.  

අප 2015 ජනවාරි 8වැනි දා රට භාර ගන්න ෙකොට කඩා 
වට්ටලා, දණ ගසස්ලා, බංෙකොෙලොත් කළ ආර්ථිකයක් තමයි අපට 
භාර දුන්ෙන්. ඒ භාර ෙදන ෙකොට විවෘතව, ෙප්න්න තිබුණු ණය 
පමාණය බිලියන 7,400යි. ඒ බිලියන 7,400 ගන්න ෙකොට  ඒ 
මුදලට එකතු ෙවලා නැති තව බිලියන 1,110ක් තිබුණා. එම  
බිලියන 1,100ත් ෙගවන්න තිෙබනවා. එම බිලියන 1,100 අෙප් 
ගිණුම්වලට එකතු කර නැහැ. ඊට පසුව අර බිලියන 7,400ට 2015 
වර්ෂෙය් අපි රජය භාර ගන්න ඉස්සර ෙවලා කර තිබුණු ගිවිසුම්වල 
තිෙබන ණය පමාණයත් එකතු ෙවනවා. ඒවා  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙලට, 
හම්බන්ෙතොට පාර හදන්න, නැත්නම් සූරියවැව කීඩාංගණයට 
ගත්ත ණය ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා කිසිම ආර්ථික පතිලාභයක් 
ලැබුෙණ් නැති ණයයි. මම ෙම් කියන ෙද්වල් බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා අහෙගන ඉන්න එක ෙහොඳයි.  

ෙමොකද, එතුමා එක පාරටම නින්ෙදන් නැඟිටලා මාධ්ය 
ඉස්සරහ කථා කරනවා වාෙග් ස්වරූපයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
දැන් අවදිෙවලා ඉන්න අවස්ථාෙව් ෙම්වා හිතට ගන්න පුළුවන් 
විධියට කියලා ෙදන එක ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. මම එතුමාට 
ටියුෂන් ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් එතුමා ටියුෂන් දීලා අනාථ වුණු 
ජනතාවට, ඒ අහිංසක දරුවන්ට නැවත දැනුවත්කමක් ලබා ගන්න 
පුළුවන් මාර්ගයයි මම ෙම් කියා ෙදන්න හදන්ෙන්.  

ඒ විධියට 2015 වර්ෂ ෙය් අපට බිලියන 880ක් එකතු ෙවනවා. 
ඒක  බිලියන 7400ට එකතු වුණාම බිලියන 8280ක් ෙවනවා. 
බිලියන 8200ට 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදාට කලින් ගත්ත 
ණය බිලියන 760ක් තිෙබනවා. ඒ බිලියන 760ත්  එකතු ෙවනවා. 
ඉතින් බන්දුල ගුණවර්ධන  මන්තීතුමනි,  සරල අංක ගණිතය 
දන්නවා වාෙග්ම ඔබතුමා ආර්ථික න්යායත් දන්නවා. ඒ අනුව එක 
ආණ්ඩුවක කාලය අවසන් වුණාට  පසුව  ඊට ෙපර කළ අපරාධත්,  
ෙහොඳ වැඩත් ෙදකම  ගැන බලන්න අවශ්යයි. ඔබතුමන්ලා අපරාධ 
වැඩ තමයි වැඩිෙයන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙහොඳ වැඩත් කරලා 
තිෙබනවා. නමුත් කළ ෙහොඳ වැඩ සියයට 10ක් ෙවන ෙකොට, 
සියයට 90ක් අපරාධ තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ ණය ගැන 
බලන ෙකොට, බිලියන 10,400න් බිලියන 9380ක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රාජපක්ෂ ෙපෝෂණය සඳහා කළ වියදම්. 
නමුත් ඒ හැම ෙද්ම නරක ෙද්වල් ෙනොෙවයි කියලා මම 
වගකීමකින් කියනවා. සියයට 90ක් නරකයි. ෙහොඳ ඒවා සියයට 
10යි. ඒවා ගැන අෙපන් පශ්න කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? 
එතුමන්ලා කිසිම ෙටන්ඩර් එකක් නැතිව හිතූමතයට වැඩ කරමින්, 
"ෙමන්න උඹලා ගනිල්ලා" කියලා අත්සන් කර තිෙබන 
ගිවිසුම්වලට ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් අපියි. ෙගව්ෙව් නැති වුෙණොත් 
ලංකාවට සල්ලි ලැෙබන්ෙන් නැහැ. රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් 
ලැබුෙණ් නැත්නම් පශ්නයක් නැහැ. ෙමන්න ෙම්ක තමයි සැබෑ 
තත්ත්වය.   

හිටපු මුදල් ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂට ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න 
කියලා මම නැවතත් අභිෙයෝග කරනවා. මට අවශ්ය වන්ෙන් 
එතුමාෙගන් උත්තරයක් මිසක් ෙහංචයියලාෙගන් උත්තරයක් 
ෙනොෙවයි. මම දහතුන් වතාවක් අභිෙයෝග කර තිෙබනවා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති, හිටපු මුදල් ඇමති ඇවිල්ලා අපට 
කියන්න, ෙකොෙහේද ෙම් ෙවනස තිෙබන්ෙන් කියලා. අද හන්දි 
ගාෙන්, පන්සල් ගාෙන් ගිහිල්ලා, මැයි දින රැලියට ගිහිල්ලා අසත්ය  
කථා කරමින් කියනවා, ෙම් රෙට් බිලියන 10,400ක ණයක් 
තිෙබනවා, ඒ ණය ෙගවන්න ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියලා. මතක තියා ගන්න, 2005 ආණ්ඩුව භාර ෙදන 
ෙකොට තිබුණු ණය පමාණය බිලියන 1784යි. අපි නැවත භාර 
ගන්න ෙකොට ඒ පමාණය බිලියන 7400 + 1100යි. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ කළ අපරාධ ගැන අපට උත්තර ෙදන්න 
අවශ්යයි. ඒවාට හවුල්කරුවන් වන විපක්ෂෙය්  පළමුවැනි ෙප්ළිෙය් 
ඉන්න ඔබ සියලු ෙදනාම ඒවාට වගකියන්න අවශ්යයි. පශ්න කරන 
එක ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න ෙද්ශපාලනය 
කරන ෙකොට යම් කිසි සම්පදායක් අනුව කරන්න අවශ්යයි කියන 
එක. ඒක කර කර හිටියා. නමුත් ඔබතුමන්ලාට ඒක අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 2,500කින් කන්න හැදුවා. ෙමතැන "රවි 
කරුණානායගම්" කියලා, මිනිත්තු පෙහන් ඒක ඉල්ලා අස් කර 
ගත්තා. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙකොමිසම 
ඉදිරියට  ගිහිල්ලා කියනවා, "කනගාටුයි, මම ෙබොරු කිව්ෙව්" 
කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙකෙනකු තමයි ෙලෝකයට පකාශ 
කරන්න හදන්ෙන් ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම්ෙක් 
සැබෑ තත්ත්වය තමයි අපි ඇති කරන්න හදන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙලොකුම දුර්වලතාව ෙම්කයි. අපි කරන්ෙන් තරු හෙත් 
පජාතන්තවාදය  මිසක්, තරු පෙහේ පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි. ඒක 
අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා යමක් වුණාම ඒකට අද ෙනොෙවයි ෙහට 
උත්තර ෙදන්නම් කියලා අපි කියනවා. ඒ අය ෙහට ෙදන්න 
තිෙබන උත්තරය අද ෙදන්න හදනවා. ෙමන්න ෙම් ෙදක අතර 
කියාශීලීභාවෙයන් කටයුතු කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක් 
ෙවනවා. නමුත් දැන් අපි සූදානම්, ඒ ෙබොරුවල සැබෑ තත්ත්වය 
ෙපන්වන්න. අෙප් මන්තීවරු සියලු ෙදනාම, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කරන හැම ෙබොරුවකම සැබෑ තත්ත්වය ෙපන්වා ෙදනවා කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව් වගකීෙමන් මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්  ෙකොෙහේ හරි - 
හම්බන්ෙතොට එන්න ඕනෑ නම්, අපි එන්නම්-  ෙම්ෙකන් පැනලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යන්න එපා, පැනලා ගිහිල්ලා මින් පසුව ෙබොරු කියන්න කට 
අරින්න එපා කියලායි. මම එක අභිෙයෝගාත්මකව  ෙමතැන මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිලියන 10,400 ගැන ෙනොෙවයි කථා 
කරන්ෙන්. ආර්ථික පතිලාභයක් නැති ව්යාපෘති කීයක් කළාද 
කියලා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. බලන්න, ශී ලන්කන්එයාර් 
ලංකා සමාගම සහ මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම. 2005 
තමුන්නාන්ෙසේලා භාර ගන්න ෙකොට ඒවාෙය් ෙශේෂ පතෙය් රුපියල් 
මිලියන 9000ක ධනාත්මක ස්වරූපයක් තිබුණා. අපි භාර ගන්න 
ෙකොට එහි ඍණ ස්වරූපයක් තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 16,400ක; 
රුපියල් බිලියන 164ක. ෙම්වා නැහැයි කියනවාද?    

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

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I would graciously appreciate if you can give me ten 

minutes more; otherwise there is no meaningfulness to go 
forward. I am sure, the Chief Government Whip will 
basically give you the provision to give me additional 
time.      

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does any Member from his Party agree to give him 

more time? 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලෙයන් 

මිනිත්තු 10ක් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Hon. Member, for graciously giving me 

ten minutes of the time allotted to you and I would 
appreciatively go ahead with that.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කිසිම ආර්ථික 
පතිලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැති හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න 
රුපියල් ෙකෝටි 19,700ක් වියදම් කරනවා. ඒ වරාෙයන් ආර්ථික 
ලාභයක් ලැෙබනවා නම්, ෙකෝටි 19,700ක් වියදම් කළා ට 
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, වරාය හදන්න ෙකෝටි 19,700ක් වියදම් 
කළාට අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 200ක ආදායමක් තමයි 
උපයන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දකට රුපියල් 
මිලියන 200ක් උපයලා, ෙකෝටි 19,700ක ණයක් ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ විධියට බැලුෙවොත් ෙම් ණය අවුරුදු 400ක් විතර 
ෙගවන්න ෙවයි. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණය ඇති කරපු 
තැනට පාග්ධනය එකතු කිරීමක් තමයි අපි කරන්න හදන්ෙන්. ඒක 
කරන එකත් ෙම් අයට හිසරදයක් ෙවලා. හම්බන්ෙතොට වරාය 

එතැන හදන්න කලින් ෙමතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "දවසකට 
නැව් 600ක් අෙප් මුහුදු සීමාෙවන් යනවා. වරායක් හදලා අපි අත 
වැනුෙවොත් ඒ නැව් ෙමහාට එනවා." කියලායි ඔබතුමන්ලා 
කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා කියපු විධියට දැන් නැව් කීයක් 
හම්බන්ෙතොට වරායට එනවා ද? අන්තිමට ෙකොළඹ වරායට එන්න 
තිෙබන කාර් නැව් තමයි හම්බන්ෙතොට වරායට යන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය කියාශීලී කරන්න කියලා ඒ විධියට කළාට, 
ඇත්තටම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ වරායට ලැෙබන්න තිෙබන 
රුපියල් මිලියන 200ක් අඩු ෙවලා, ඒ මුදල හම්බන්ෙතොට 
වරාෙයන් ලබා ගැනීමයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලින් තමයි 
අෙප් හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙකෝටි 19,700ක් හිර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ දිහා බලන්න. ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න රුපියල් 
ෙකෝටි 3,900ක් වියදම් කරනවා. ෙකෝටි 3,900ක් වියදම් කළාට 
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොනවද ෙම් කරන්ෙන්? කාටද ෙම් වාෙග් ආෙයෝජනයක් 
කරන්ෙන්? කාෙග් ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවටද ෙම්වා කරන්ෙන්? 
දැන් ෙම්වා ඔක්ෙකෝම සුදු අලි බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් ෙකොළ අලි ටික එකතු ෙවලා ෙම් සුදු අලි ටිෙකන් 
සැබෑවටම ආර්ථික වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට මාරු 
කරන එක තමයි දැන් කරෙගන යන්ෙන්. මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළට රුපියල් ෙකෝටි 3,900ක් හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙහජින් සූදුෙවන් ෙකෝටි 7,500ක් නැති ෙවනවා. ඒ ගැන 
වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැම ෙදයක් ගැනම කථා කරලා 
විවෘතව විවාද කරන්න හදන අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙගන් මම 
අහනවා, ෙමොනවාද Greek Bond එක සම්බන්ධෙයන් වුෙණ් 
කියලා. මම Greek Bonds ෙගනාෙව් නැහැ. එතුමාෙග් යටෙත් 
හිටපු, අද මහ බැංකුෙව් ඉන්න නිෙයෝජ්ය අධිපතිවරු හරහා ඒ 
කරපු අපරාධවලට ෙකෝටි 7,500ක් ෙගවනවා. ඔවුන් වචනයක් 
ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා ද? ඒ වාෙග්ම, සූරියවැව 
ජාත්යන්තර කීඩාංගණයට, ෙනළුම් කුලුන ෙම්වාට ෙකෝටි 1,500ක් 
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ෙහොල්මනක් වාෙග් ෙනළුම් ෙපොකුණ තිෙබනවා. සූරියවැව කිකට් 
කීඩාංගණය කිසිම ආර්ථික පතිලාභයක් ලැෙබන්ෙන් නැතිව 
මිලියන 4,500ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතු 
කළාම ෙකෝටි 50,500 ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. අද සියයට 
11ක Treasury Bill rate එක ගත්ෙතොත්, ඒෙකන් අපට තිෙබන 
opportunity cost එක, - අවශ්යතාව අනුව ඒ තිෙබන වියදම - 
ෙකෝටි 5,500යි. ෙම් ෙකෝටි 5,500න් අපට ෙගවල් 125,000ක් 
හදන්න පුළුවන් ෙන්ද, අපට රැකීරක්ෂා 100,000ක් අලුතින් ඇති 
කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? නමුත්  ඔබතුමන්ලා ෙම් අපරාධයක් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් අපරාධය ෙනොකළා නම්, කිරි පිටි පැකට් එක රුපියල් 
75කින් අඩු කරන්න තිබුණා. එෙහම නැත්නම්, ෙපටල් ලීටරයක් 
මිල රුපියල් 70කින් අඩු කරන්න තිබුණා. නමුත් ෙම් වාෙග් 
අපරාධයක් කරලා තිබියදී තමයි ඔබතුමන්ලා අපට ෙම් රට බාර 
ෙදන්ෙන්. අපට රට බාර දීලා දැන් චන්ඩි වාෙග් කෑ ගහනවා. අඩුම 
ගණෙන් එහි සැබෑ තත්ත්වය ගැනවත් ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒක මෙග් වගකීමක්. පසුගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
විනාශ කෙළේ ආර්ථිකය විතරක් ෙනොෙවයි. මානව අයිතිවාසිකම් 
විනාශ කරලා ෙලෝකෙයන් අෙප් රට හුෙදකලා කළා. මතක තියා 
ගන්න, අපට යුෙරෝපා සංගමෙයන් GSP සහනය නැති වුෙණ් ඒ 
නිසා බව. අෙප් රටට සම්බාධක දාන්න ඔන්න ෙමන්න 
තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, රෙට් හැම ෙකොනකම 
මිනිස්සු අතුරුදන් වුණා. White van සංස්කෘතිය අමතක ෙවන්ෙන් 
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නැහැ, ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට ඒක තවම මතක තිෙබනවා. ෙකෝ, 
අෙප් මිත ලසන්ත විකමතුංග? එක්නැලිෙගොඩ ෙකෝ? තාජුඩීන් 
ෙකොෙහේද? ෙම්වා ගැන අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් මරණ 
ස්වරූපය එදා ඉඳන්ම ඒ විධියට ෙගනිච්චා. අදත් ඒ මරණ 
කරෙගන යනවා. පසු ගිය මැයි දිනෙය්දීත් අහිංසක මිනිස්සු 
ෙදෙදෙනක් මැරුණා. ඒ අයෙග් දරුවන් එක්ක කථා කරන ෙකොට 
ඔවුන් බනිනවා, "ෙමන්න මුන් සල්ලි ෙගනැල්ලා දීලා අපිව මරා 
දැම්මා." කියලා. හිටපු ආණ්ඩුව ඒ මරණ ස්වරූපෙයන් තවම 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි 
කරෙගන යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] පසන්න රණවීර මන්තීතුමා, 
ඔබතුමා තමයි කැලණියට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. ෙම් වාෙග් 
අය තමයි අද සුදෙනෝ වාෙග් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න 
හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් ආර්ථික හිඟන්ෙනක් බවට පත් කරපු අය, 
ආර්ථික ඝාතකයන් බවට පරිවර්තනය කරපු අය අද ආර්ථිකය 
ෙබ්රා ගත්ත අය වාෙග් කථා කරන්න හදනවා.  

අපට දර්ශනයක් තිෙබනවා. අපට ඉදිරි දැක්මක් තිෙබනවා. 
අෙප් අගමැතිතුමා ලක්ෂ 10ක රැකීරක්ෂා පමාණයක් අලුතින් බිහි 
කරන්න සැලසුම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. යහ පාලනය 
පජාතන්තවාදය නැවත ෙම් රෙට් ඇති කරලා අලුත් ගමනක් 
යන්නයි අපි සැලසුම් සකස් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, නව නිවාස 
ලක්ෂ 5ක් ලබාදීමටත් අපි සැලසුම් සකස් කර තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව ඉඩම් පවරාදීම සම්බන්ධවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙගවල්වල අයිතිය දැන් අවුරුදු ගණනක් 
තිස්ෙසේ තිබුණා ෙන්. ඒ ෙගවල් සින්නක්කරව ලබාදීම ෙකෙරහිත් 
අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල හරහා 
ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙලෝක ආර්ථිකයට එකතු කරන්න අපට 
පුළුවන් ෙවනවා. 

ෙමන්න ෙම් වාෙග් අලුත් දර්ශනයක් එකතු කරනෙකොට, 
එවකට රට පාලනය කරපු අය -එදා හිටපු අය- ෙවවුලනවා. ඒ නිසා 
ෙනොෙයක්, ෙනොෙයක් ෙද්වල් කථා කරනවා. ඒ නිසා අපට 
කියන්න පුළුවන්, "ශබ්ද කිරීම ෙනොව වැඩ කිරීම තමයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්." කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු 11ක්  වැඩ කරලා, 
ජනතාවෙග් සාක්කුවල තිෙබන සල්ලි ටික අරෙගන එක පවුලකට 
දමලා ඒෙකන් රිදිලා තිෙබනෙකොට දැන් අෙපන් අහනවා, 
"ආර්ථිකයට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ඒ නැති වුණු, 
දණගස්සපු ආර්ථිකය දැන් හදාෙගන යනෙකොට ඒ ගැන කැක්කුම  
තමයි ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය වන්ෙන්.  ෙම්ක 
බලයට තිෙබන කැක්කුම මිස ජනතාව ෙකෙරහි තිෙබන 
කැක්කුමක් ෙනොෙවයි.  ඒක තමයි අපි දැන් පරිවර්තනය කර ෙගන 
යන්ෙන්.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් 
රට සංවර්ධනය කරලා, ජයගහණය කරලා ඒ පතිලාභය ජනතාවට 
ලබා ෙදනවා කියන එක අපි ෙම් අවස්ථා ෙව්දී සතුටින් මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා අලුතින් සිතා බැලිය යුතු ෙව්ලාවක් -
යුගයක්- ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.   අලුතින් සිතා බැලිය යුතු යුගෙය් 
අපට ෙකොෙහොමද ෙම්ක ෙගනයන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ෙමොකද, 
අපි ලබා ගත්ත ආර්ථිකය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ, ඒ 
ෙහොරු හතළිෙහේ කල්ලිය ෙගන ගිෙය් ස්වාසිලන්තය, උගන්ඩාව, 
උතුරු ෙකොරියාව, ලිබියාව, එරිටියාව වාෙග් රටවලට.  අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ලංකාව ෙගන 
යන්ෙන්  සිංගප්පූරුව, ෙකොරියාව, ජපානය, චීනය, ඉන්දියාව, 
යුෙරෝපය, මැෙල්සියාව, ඉන්දුනිසියාව, වියට්නාමය වාෙග් 
රටවලට.  ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවනස.  ඉතින්, ෙම් ෙදක අතර 
තිෙබන පරිවර්තනය සුදුයි, කළුයි වාෙග් නිසා, ෙම් අයට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  ෙත්ෙරන්ෙන් නැති නිසා ෙම් යන ගමන 
ෙලෙහසි ගමනක් ෙනොෙවයි. ෙම් අයට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
තමයි - ණය අරෙගන ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න බැහැ.  ෙම් 

රටට ආෙයෝජන ෙගනැත්; ආෙයෝජන තුළින් ෙවෙළඳාම වැඩි 
කරලා ඒෙකන් ලැෙබන පතිලාභෙයන් තමයි රට සංවර්ධනය 
කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් අය හිඟන්නාෙග් තුවාලය වාෙග් 
ණය එකතු කරෙගන යන එක තමයි කෙළේ. නමුත්  පත්තරයක 
ෙමෙහම තිෙබනවා මට මතකයි. මා ඒ පත්තරය ෙගනාවා. මෙග් 
මිත ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක ගරු අනුර දිසානායක 
මහතා කියනවා "අෙප් රෙට් පාලකයන් ටයි-ෙකෝට් දමාෙගන 
ඉංගීසිෙයන් හිඟා කනවාලු." කියලා.  මම දන්ෙන් නැහැ එතුමාට 
ෙපෙනනවාද, ෙත්ෙරනවාද, ෙමොකක්ද ඒෙකන් කියන්න හදන්ෙන් 
කියලා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආරිය සිංහල ඇඳුම ඇඳලා 
සිංහල-ඉංගීසි භාෂා ෙදෙකන් කථා කරලා, කටයුතු කරනවා. අෙප් 
ගරු අගමැතිතුමා ටයි-ෙකෝට්  ඇඳලා, ඒ අනුව වැඩ කරනවා. මම 
ෙදකම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 
එන්න හදන්ෙන් අමුඩය ඇඳෙගන ගිහින් ණය ගන්නද? ෙමොනවාද 
ෙම් කථා කරන්න හදන්ෙන්? මම දන්ෙන් නැහැ මෙග් මිතයා  
BRC ground  එෙක්දී ෙමොනවා කිව්වාද කියන එක. ෙම් ෙකොටස 
විතරයි පළ කරලා තිෙබන්ෙන්.  අෙප් පාලකයන් ටයි-ෙකෝට් 
ඇඳෙගන ඉංගීසිෙයන් හිඟා කනවා කියලා කියනවා.  ෙමොනවාද 
හිඟා කන්ෙන්? ඒ අය හන්දි ගණෙන් කැට අරෙගන සල්ලි එකතු 
කරනෙකොට, අපි පසුගිය රජය ලබා ගත්ත ණය ෙගවන්න පිට 
රටවලට ගිහින් කථා කරලා, සියයට 8ට, 9ට තිෙබන ෙපොලිය, 
සියයට 4 අඩු කරලා ණය ගන්නෙකොට, මම දන්ෙන් නැහැ මෙග් 
මිතයාට ෙමොනවා ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක. නමුත් එතුමා ටයි
-ෙකෝට් අඳින්ෙන්ත් නැහැ, ආරිය සිංහල ඇඳුම අඳින්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙදකට මැද එකක් තමයි එතුමා කරන්ෙන්. ඉතින්, ෙම් වාෙග් කථා 
කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් පශ්නයක් ඇති 
කරන එක තමයි කරන්ෙන් කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අපි අලුතින් හිතනවා 
කියලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. දැන් බලන්න, අද සුපිම් උසාවිෙයන් 
ලබා දී තිෙබන නඩු තීන්දුව ෙමොකක්ද කියලා. ඔබතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙම්ක කරන්න එපා කියලා. මම 
දන්ෙන් නැහැ ෙමොන ස්වරූපෙයන්ද ඔබතුමා ගිෙය් කියලා. 
ලංකාෙව් ඉන්න ආෙයෝජකයින් සහ තැන්පත්කරුවන් ලංකාව 
ගැන විශ්වාසයක් නැති නිසා විෙද්ශ රටවල සල්ලි තැන්පත් 
කරනවා.  ෙම් සල්ලි ටික නැවත ලංකාවට ෙගෙනන්න අපි 
උපකමශීලිව වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළා.  ෙම්ෙකන් කියන්ෙන් 
නැහැ, ලංකාෙවන් ෙහොරකම් කරපු මුදල් ටික කියලා. 
මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා උපයා ගත්තත් ලංකාව ගැන 
විශ්වාසයක් නැති නිසා විෙද්ශ රටවල තැන්පත් කරපු සල්ලි.  අපි 
සුද්දන් පස්ෙසේ ගිහින් හරි, කා පස්ෙසේ ගිහින් හරි ණය අරෙගන 
ෙපොලිය ෙගවනවාට වැඩිය, අෙප්ම රෙට් ජනතාවෙග් විෙද්ශ 
රටවල තිෙබන සල්ලි ලංකාවට ෙගනැල්ලා කිසිම ෙපොලියක් 
ෙගවන්ෙන් නැතිව  ෙම් රෙට් තබා ගන්න තමයි අපි ෙම් පනත 
ෙගනාෙව් කියලා අපි කියලා තිබුණා. ඔබතුමා ඒ ෙවනුෙවන් 
උසාවිය ඉදිරියට  ගිහින් විරුද්ධත්වය පකාශ කළා. ෙමොකක්ද 
අන්තිමට ලබා දීලා තිෙබන තීන්දුව? ෙම් ෙවනස් ෙවන ෙලෝකෙය් 
අපිත් ෙවනස් ෙවන්න අවශ්යයි; අලුතින් හිතන්න අවශ්යයි. 
ඔබතුමාට ඒ දැනුවත්කම නැති වුණාට, අලුතින් හිතලා ලංකාව 
ෙලෝකයට එක්සත් කිරීමට පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කිරීම ගැන 
සුපිම් උසාවිෙය් තිපුද්ගල  ෙකොමිටියට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මම හිතන විධියට ඒ ෙගොල්ලන් දන්නවා අපි අමාරුෙවන්, 
මහන්සිෙයන් ෙම් රට ණය ගුෙලන් එළියට අරෙගන, ෙම් රට 
සංවර්ධනය කරන්න හදනවා කියන එක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  සුපිම් උසාවිෙය් නඩු තීන්දුෙව් 5වැනි 
පිටුෙවන් ෙහොඳ පණිවිඩයක් දීලා තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා:  

"The Central Bank is not an autonomous institution."  
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මම හැම දවෙසේම කියන්ෙන් ඕකමයි. It further goes on to 
state, I quote:   

"It is an agent of the government which would be accountable to the 
Executive, the Parliament. The government will regulate the 
activities of the agent through directions by the Minister who is a 
member of the government. The Minister cannot give directions at 
his whims as alleged but only for the implementation of the 
provisions of the Act. The link between the government and the 
Central Bank was very much explained in the report of John Exter 
at the time the Monetary Law Act was going to be established, on 
"the Establishment of a Central Bank of Ceylon".      

The Central Bank is only an agent of the Government 
which is accountable to the Government, and it is not able to 
act on its own.     

ෙමන්න, ෙම් වාෙග් ෙදයක් තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා හිතුවා, ගිහිල්ලා මහ 
බැංකුවත් එක්ක කථා කරලා යම් යම් ෙද්වල් සඳහා ස්වාධීනත්වය 
ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා. ෙමන්න, සැබෑ තත්ත්වය. ආණ්ඩුව 
තිෙබනෙකොට වලිගෙයන් ඔළුව නටවනවා නම්, ආණ්ඩුවක් 
ෙමොකටද? ඔබතුමන්ලා කථා කරනවා, ඇමතිතුමාට බලය ෙදන්න 
ෙහොඳ නැහැ කියලා. ජනාධිපතිට මුදල් ඇමතිකම තිබුණාම 
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඔබතුමන්ලා සද්ද නැතිව; හා 
හූවක් නැතිව; කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කථා කරන්ෙන් නැතිව 
අනුමත කරලා තිෙබන ඒවාට තමයි අපට පව් ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින පසුගිය ආණ්ඩුෙව් 
සිටි කැබිනට් ඇමතිවරු හැම ෙදනාම ඒ පිළිබඳව කියාවි. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් රැස්වීම් පවත්වා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
කියන ෙකොට ඒවා අහන්නත් අපට ලජ්ජයි. අපි ඇහුවාම, "ෙම්ෙක් 
documents ෙකෝ?" කියලා  "නැහැ, ඒවා දීලා නැහැ." කියනවා. ඒ 
ඇයි? "කථාවක් තිබුෙණ් නැහැ." කියනවා. පශ්න ඇති වුණාම ඒ 
ඇමතිවරු නිශ්ශබ්දව සිටියා. ෙමන්න, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඔය විධියට ෙකොන්දක් නැතිව සිටි ඇමතිවරු තමයි අද 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙපණය පුම්බා ෙගන කථා කර කර අෙපන් 
අහන්ෙන්, "ආර්ථිකයට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 
ඔය නිශ්ශබ්දතාව තමයි ෙලොකුම අපරාධය. ඒකට වග කියන්න 
ඕනෑ ඔබතුමන්ලාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම වග කීමකින් 
කියන්න කැමැතියි. සුපිම් උසාවියට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා ලංකාව ෙලෝකයට එකතු 
කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට කියන්න පුළුවන් තවත් කරුණක් 
තිෙබනවා. අලුෙතන් හිතන ෙකොට අපි ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට 
ෙගන්වා ගන්න අවශ්යයි. ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලා "ආෙයෝජකෙයෝ 
පලයව්." නැත්නම්, "ධනපතිෙයෝ නැති ෙව්වා! බංග ෙව්වා!", අපට 
ෙම්ක ෙදන්න, අරක ෙදන්න, "අපට ෙගදර ඉඳන් පඩි ෙගවව්" 
කියන ෙම් මතය ඇති කෙළොත් ලංකාව හැම ෙවලාෙව්ම හිඟන 
තත්ත්වයට වැෙටනවා. දැන් අපට අලුෙතන් හිතන්න අවශ්යයි.  

ෙම් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මට රටවල් තුනක නායකයන් 
මතක් වනවා. ඔවුන් විෙශේෂ ගණෙය් නායකත්වයක් ෙදමින් 
කටයුතු කරන අය. එක් ෙකෙනක් තමයි, ඉන්දියාෙව් අගමැති 
නෙර්න්ද ෙමෝදි මහතා. එතුමා විෙශේෂ ගණෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගන යනවා. එතුමා අගමැති ධුරය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ යම් යම් 
ෙවනස් කිරීම් ඇති කළා. භය නැතිව ජනතාවට කිව්වා, "ෙහට මම 
ආෙයෝජනයට පතිලාභ ලබා ෙදනවා." කියලා. එතුමා ඒ ගමන 
ඉදිරියට ෙගන ගියා. හැම තැනකම රජෙය් රක්ෂා ඇති කරලා 
දුන්ෙනොත් ෙම් රට බංෙකොෙලොත් ෙවනවා, අපට තිෙබන්ෙන් 

ෙපෞද්ගලික අංශයට පුළුවන් තරම් දිරිගැන්වීම් දීලා ඒ තුළින් 
ලැෙබන ආර්ථික පතිලාභය ජනතාවට ලබා දීම තමයි මෙග් 
තිෙබන සංකල්පය කියලා එතුමා මැතිවරණවලට යනවා. 
එතෙකොට වැඩි ඡන්ද සියයට 60කින් දිනන මැතිවරණය වැඩි ඡන්ද 
සියයට 85කින් දිනනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මහතා. 
එතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපති වුණා. "රැකී 
රක්ෂා ඇති කරන එක තමයි මට අවශ්ය වන්ෙන්." කියලායි එතුමා 
කිව්ෙව්. "ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයට දිරි ගැන්වීම් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ"ය කියලා එතුමා කිව්වා. "අපි බදු අඩු කරමු. අපි තිෙබන 
පශ්න නැති කරමු. අපි ඇෙමරිකාෙවන් පිට තිෙබන රක්ෂා ටික 
නැවත ඇෙමරිකාවට ෙගෙනමු." කියලා එතුමා කිව්වා. ෙම් ෙද්වල් 
තුළින් රක්ෂා ඇති කරන එක, ෙපෞද්ගලික අංශයට භාර ෙදන එක 
පිළිබඳවයි එතුමා කිව්ෙව්.  

සංවෘත ආර්ථිකයක් ෙගන ගිය චීනය ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
"ධනපතිෙයෝ එපා. ෙපෞද්ගලික අංශය කිසිෙසේත්ම වැඩක් නැහැ." 
කියන චීන ජනාධිපති ෙසන් මහතා අද ෙමොනවාද කියන්ෙන්? 
චීනයට ෙලෝකය තරණය කරන්න අවශ්ය නම්, තරගකාරී 
තත්ත්වයක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති 
කරනවා කියන්ෙන් පාඩු ලබන ආයතන ඔක්ෙකෝම වහන්න ඕනෑ. 
පාඩු ලබන ආයතන වහලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නායකත්වය 
තුළින්; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මැදිහත්වීම තුළින්; ඒ තරගකාරී 
තත්ත්වය තුළින් ඉදිරිෙය්දී අපනයනය කරන ස්වරූපෙය් රැකී 
රක්ෂා චීනය ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා එතුමා කිව්වා. ෙම් 
නායකෙයෝ තුන්ෙදනා කියපු එක අෙප් නායක රනිල් විකමසිංහ 
මහතා අවුරුදු 10කට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා. ඒ තුළින් තමයි අද ලක්ෂ 
10ක රැකී රක්ෂා පමාණයක් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ස්වරූපය ඇති කරන ෙකොට තමයි 
විපක්ෂෙය් සිටින ෙපොඩි කල්ලියක් භය ෙවලා දඟලන්ෙන්. ඒ 
දැඟලිල්ල තුළින් ඔවුන් ෙනොෙයක් පකාශ කරනවා. ඒ පකාශ 
කිරීම තුළින් ආෙයෝජකෙයෝ ඒම වළක්වා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හිර 
කරන්න තමයි ඒ ෙගොල්ලන් සිහින මව මවා සිටින්ෙන්. ඕක 
සිහිනයක් පමණයි. ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්න කවදාවත් ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඉතාමත් 
ඕනෑකමින් මතක් කරන්න කැමැතියි. එම නිසා අපට ෙම් රෙට් 
ආෙයෝජකෙයෝ දිරිගන්වන්න අවශ්යයි. රැකී රක්ෂා ඇති කරන්න 
අවශ්යයි. අෙප් මන්තීවරු බලාෙගන සිටින්ෙන් රැකී රක්ෂා ඇති 
කරලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ඇමතිවරු පස්ෙසේ 
හිඟමෙන් ගිහිල්ලා රැකී රක්ෂා ලබා ගන්නා  වාතාවරණය නැති 
කරලා දුන්නාම අෙප් අහිංසක තරුණ තරුණියන්ට එක රක්ෂාවක් 
ෙනොව     රක්ෂා 10ක් ඒ තරගකාරී තත්ත්වය තුළින් ලබා ගන්නා 
ස්වරූපය ඇති කිරීම තමයි අෙප් ඉදිරි වගකීම කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ෙතල් ටැංකි ෙදන්න හදන ෙකොට මට මතක් වන්ෙන් ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහතා 1977දී ඇෙමරිකාවට ෙතල් ටැංකි ෙදන්න හැදූ 
අවස්ථාවයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙබෝඩ් ලෑලි අල්ලා "යෙකෝ, ෙමොකද 
ඇෙමරිකාවට ෙදන්ෙන්? ඉන්දියාවට ෙදන්න." කිව්වා. ෙම්ක 
දැකලා අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් හිතුවා, "හරි, එෙහම 
නම් ෙම්කට ෙහොඳම ෙද් තමයි ඉන්දියාවට ෙදන එක" කියලා.  

ඉන්දියාවට ෙදන ෙකොට ඔන්න ෙබොෙල් කෑ ගහනවා, "යෙකෝ, 
ෙමොකද ඒවා ඉන්දියාවට ෙදන්ෙන්?" කියා. ඒවා ඉන්දියාවට 
ෙදන්ෙන් නැතිව උතුරු ෙකොරියාවට ෙදන්නද? කාටද ෙම් ෙදන්න 
හදන්ෙන්? අපට එයින් ආර්ථික වාසියක් ලබාගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, please give me two more minutes.  

1940 ගණන්වල -ෙදවන ෙලෝක යුද්ධයට පසුව- හදපු ඒ ටැංකි 
ඔෙහේ වල් වැෙදමින් තිබුණා, 2003 අවුරුද්ද වන කල්. පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැතිව තිබුණු ඒ ටැංකි 2003 වර්ෂෙය්දී වාර්ෂිකව US 
Dollars 100,000 බැගින් වන ෙගවීමක් යටෙත් දුන්නා. නමුත් දැන් 
තමයි ඒ ගැන රුදාවක් ඇති වන්ෙන්. එමඟින් සල්ලි උපයන්න 
පුළුවන් වන ෙකොට, රැකී රක්ෂා බිහි කරන්න පුළුවන් වන ෙකොට, 
නැවත ජාත්යන්තර මට්ටෙම් නැව්ගත කිරීම් කරන්න ලංකාවට 
පුළුවන් වන ෙකොට තමයි පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්. අලුතින් 
සිතන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. අලුතින් 
සිතනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? කිසියම් විධියක අලුත් ගමනක්, 
අලුත් පණිවුඩයක්, අලුත් දර්ශනයක්, ජනතාව ජයගහණය කරවන 
ස්වරූපයක් තමයි අපි ඇති කරන්න හදන්ෙන්. ෙමන්න ෙමයට 
නායකත්වය ෙදන්න තමයි අපි අද ෙම් ආර්ථිකය තුළින් ඉදිරියට 
ෙගන යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙකොතරම් බාධක ආවත් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින අෙප් 
සෙහෝදර අමාත්යවරු ඇතුළු සියලුෙදනා ඒක රාශි ෙවලා,  තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය මඟින් රෙට් ජනතාව ජයගහණය කරවා තමයි පස්ස 
බලන්ෙන් කියන එක මම මතක් කරනවා. අපි ෙම් බදු බර අඩු 
කරනවා. අපි කියා තිෙබන ෙද් ඒ ආකාරෙයන්ම කරනවා. නමුත් 
ඒවා කරන්න ඉස්සර ෙවලා රෙට් සවිමත්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
හදන එක තමයි අවශ්ය වන්ෙන් කියන එක සතුටින් මතක් 
කරමින්, කථා කිරීමට අවසර දීම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිය පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

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

 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක මුදල් 

අමාත්යතුමා, අය වැය ෙයෝජනා ෙවනුෙවන් අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නියමයන්, ෙයෝජනා  හා නිෙයෝග පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාවට දැනුම් ෙදනවා ෙවනුවට, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අර සුපුරුදු 
ආකාරයටම රාජපක්ෂ ෙරජිමයට, මහින්ද රාජපක්ෂට, ෙපර 
පැවැති අෙප් ආණ්ඩුවට දිගින්දිගට පහාර එල්ල කළා. එතුමන්ලා 
පටන්ගත්ෙත්ත් ෛවරෙයන්; පවත්වාෙගන යන්ෙන්ත් 
ෛවරෙයන්; අවසන් කරන්ෙන්ත් ෛවරෙයන්. ෙම් ෛවරය 
තිෙබන තාක් ඊට වඩා වැඩි ෙදයක් එතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්න බැහැ.  

ෙම් රෙට් සමස්තෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන, ඇත්තටම සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් පිළිබඳ වාර්තාවක් 1949 මුදල් නීති පනත අනුව 
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සකස් කරනු ලබනවා. එය, ශී ලංකා 
මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාවයි. ඒ වාර්තාව එතුමාට ගිය සතිෙය් 
පිළිගැන්වූවා. එෙසේ පිළිගැන්වීෙමන් පසුව එතුමා එය කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව ෙම් ගරු 
සභාවට ෙදන්න ඕනෑ. ඊෙය් මම ඉල්ලීමක් කර සිටියා. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මහ ෙල්කම් මහින්ද අමරවීර 
අමාත්යතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ වාර්තාව පිළිබඳව, ආර්ථිකය 
පිළිබඳව, දින හතරක සම්පූර්ණ පබුද්ධ සාකච්ඡාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන්න  අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නම් කියා. එයට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ලංකා ඉතිහාසෙය් සමස්ත ආර්ථික කියාවලිය 
ගත්තාම,  නිදහසින් පසුව රෙට් නිමැවුම වැඩි වීෙම් ෙව්ගය සියයට 

4.4 දක්වා අඩු ෙවලා ඒක පුද්ගල ආදායම පහළට ගිය වර්ෂය ෙලස 
සටහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2016 වර්ෂයයි. නිදහසින් පසුව ලංකා 
ඉතිහාසෙය් එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු ෙදකකයි. එකක්, 
2001 වර්ෂය.  

චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් පළමුවන 
වතාවට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය පස්සට ගිහින් ඍණ එකයි දශම 
හතරක් (-1.4ක්) වුණා. එදා ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුණා. ඊට 
පසුව 2016 ඉදිරිපත් කරන ෙම් වාර්තාෙව් තමයි සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු 15කට පසුව රෙට් එක පුද්ගලයකු ලැබූ 
ආදායම -ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්වලින් තමයි සඳහන් කරන්ෙන්.-  
පහළ වැටුණා කියා. කෘෂි කාර්මික අංශය සියයට 4.2කින් 
ආපස්සට ගමන් කළා කියා කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය ගැන නිශ්චිත 
වශෙයන් වාර්තා කර තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් ෙගවුම් ෙශේෂෙය් 
අර්බුදයක් ඇති වුණාම එක් වර්ෂයකදී සමස්ත  ෙශේෂෙය් අවාසියක් 
ඇති වුණත්, ඊළඟ වර්ෂෙය්දී වාසියක් ඇති ෙවනවා. පිට පිට වර්ෂ 
ෙදකක් ෙගවුම් ෙශේෂෙය් සමස්ත ෙශේෂය අවාසි ෙවලා තිෙබන වර්ෂ 
ෙදක 2015 සහ 2016 බව එහි සටහන් කර තිෙබනවා. ෙමය, අප 
කාටවත් හංගන්න ෙදයක් ෙහෝ රණ්ඩු සරුවල් කරගන්න ෙදයක් 
ෙහෝ ෙනොෙවයි.       

රටක් වශෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් -පබුද්ධ 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් නම්- ෙද්ශපාලන කතන්දර හා 
මතිමතාන්තරවලින් ෙතොරව, ෙපර ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය 
කළ පබුද්ධ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මඟ ගනිමින්, ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට කුමක්ද සිදුවූෙය් කියන එක පිළිබඳව, මුදල් නීති පනත 
අනුව ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන වාර්තාව ගැන දින 
හතරක විවාදයක් කළාම ෙම් එක් එක් කරුණ ගැන -කෘෂිකර්මයට 
කුමක්ද වුෙණ්, කර්මාන්තවලට කුමක්ද වුෙණ්, ෙසේවාවලට කුමක්ද 
වුෙණ්, රට ඇයි පස්සට ගිෙය්, ඒකට බලපෑ ෙහේතු ෙමොනවාද, ගත්ත 
තීරණ ෙමොනවාද කියන ඒවා පිළිබඳව- අපට ෙහොඳ සාකච්ඡාවක් 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් ඒක රට පැත්ෙතන් වාසියක් 
ෙවනවා.  

රට කඩන්ෙන් නැතුව, රට ෙබදන්ෙන් නැතුව, සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට හුස්ම ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා, 
ජාතික යුතුකමක් හා වගකීමක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ රජය ඉෂ්ට 
කරලා තිෙබන්ෙන්. තස්තවාදය ෙම් රටින් මුලිනුපුටා දැමීම කියන 
කාරණෙයන් පස්ෙසේ තමයි ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත් 
පිළිගන්නවා, පුරා අවුරුදු තිහක් -දශක තුනක්- අපට රෙට් පාලනය 
කරන්න තිබුෙණ් එක ෙකොටසක් බව. මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් 
ෙදකක්, මහ ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් අපට අයිතිව තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙර්ල් පාරක්, යාල් ෙද්වියට යන්න දුම්රිය මාර්ගයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. A9 මාර්ගයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බදු අය කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ආදී රාජ්ය බැංකු කිසි එකක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ගුවන් හමුදාවක්, නාවික හමුදාවක් හා පාබල 
හමුදාවක් එල්ටීටීඊයට තිබුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න බැරි නිසා ඉන්දියාවට භාර දුන්නා. ඉන්දියානු 
හමුදාව ලංකාවට ෙගනැල්ලාත් තස්තවාදය නිම කරන්න බැරි 
වුණා. පභාකරන් ගිහිල්ලා රජිව් ගාන්ධි කුඩු කරලා මරා දැම්මා. 
ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට එනවා තියා බලන්නවත් ආෙව් නැහැ. 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පහාර එල්ල කරනෙකොට, ගුවන් යානා ගිනි 
ගන්නෙකොට ෙඩොලර් 25කටවත් ෙකොළඹ සංචාරක ෙහෝටලයක 
කාමරයක් ෙදන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් හැම 
ආණ්ඩුවකටම අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු පධාන පශ්නය.  

තස්තවාදය පිටු දැක්කාට පස්ෙසේ අලුත් ආර්ථික 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති වුණා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව යටෙත් 
ආර්ථිකෙය් නිමැවුම් වැඩි වුණා; ආදායම වැඩි වුණා; ෙසේවා 
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නියුක්තිය වැඩි වුණා; විරැකියාව අඩු වුණා; රට ෙවනස් වුණා. 
යුද්ධය කාලෙය්දී ඒ යුද්ධයට ආවඩපු ෙකෙනකුට මිස යුද්ධය නිම 
කරන්න උදව් කරපු ෙකෙනකුට කියන්න බැහැ, ඒක රටට කරපු 
අපරාධයක් කියලා. ඒක තමයි අපි ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගත යුතු 
සත්යය. එදා සමහර අය යුද්ධයට ඔච්චම් කළා. අෙප් ආණ්ඩුව 
යුද්ධය නිම කිරීම සඳහා ණය ගන්නෙකොට -ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්නවා 
ඇති. තස්තවාදීන්ට විරුද්ධව පමණයි ඒ අරගළය කෙළේ- HSBC 
එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ණය දුන්ෙනොත් ඒ ණය ෙගවන්ෙන් නැහැ 
කියා කිව්වා. ණය කන්දරාවක් අරෙගන තමයි ආයුධ ෙගනැල්ලා 
ෙම් රෙට් නිරායුධ අසරණ මිනිසුන්ෙග් ජීවිත හා ෙද්පළ ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා කටයුතු කෙළේ. ඕනෑම ආණ්ඩුවකට තිෙබන පළමුවන 
යුතුකම වන රාජ්ය ආරක්ෂාව ඉෂ්ට කිරීම සඳහායි එෙසේ කටයුතු 
කෙළේ.  

අද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන- 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු මන්තීතුමනි, යුද කාලෙය් පශන් තිබුණා කියලා 

ඔබතුමා කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ඊට පස්ෙසේ 2009 වසෙර්දී යුද්ධය 
අවසන් වුණා. ඔබතුමන්ලාට ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු ගණනක් 
තිබුණා ෙන්. රැකියා දුන්නා, රට දියුණු -සංවර්ධනය- වුණා 
කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 2012 වසෙර්දී ෙම් රෙට් බදු 
ෙගවන්නන්ෙග් files 918,000ක් තිබුණා. 2013 වසෙර්දී ඒක 
577,000කට අඩු වුණා; බදු ෙගවන්නන් අඩු වුණා. ඒ 
කියන්ෙන් මිනිසුන් දුප්පත් වුණා කියන එක ෙන්. නැත්නම් 
ෙහොරු අඩු වුණාද? ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම්වා කියන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කන පැෙළන ෙබොරු ෙන් කියන්ෙන්. ෙම් 
කාලා තිෙබන හැටි- [බාධා කිරීමක්] ෙම් බලන්න ෙකෝ, යුද්ධය  
ඉවර ෙවලා -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ෙමොන පිස්සු කතන්දරයක්ද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද, බදු filesවලින් ආර්ථිකයක් විගහ 
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ පුදුම ආර්ථික විද්යාඥෙයක් ෙන්! රටක 
නිමැවුම් තිෙබනවා; ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය තිෙබනවා.- [බාධා 
කිරීම්] අවුරුදු 15කට පස්ෙසේ ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුණාට 
පස්ෙසේ බදු filesවලින් ෙකොෙහොමද, ආර්ථික වර්ධනය මනින්ෙන්? 
පුදුම ආර්ථික විද්යාඥෙයක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] බදු ලිපිෙගොනු 
පමාණය අඩු වුණාය කියලා ආර්ථික වර්ධනය මනින්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා, ඒක පුද්ගල 
ආදායමක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] සිරිෙකොෙත් files ඇරලා 
බැලුවාම හරි යනවාද? [බාධා කිරීම්] වැදගත් විධියට වාඩි ෙවලා 
ඉන්න. වැදගත් මහත්මෙයක් විධියට වාඩි ෙවලා ඉන්න. 
ඇමතිවරෙයක් විධියට වාඩි ෙවලා ඉන්න. පක්ෂයක ෙල්කම් 
ෙකෙනක් ෙන්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙල්කම් ෙන්ද? [බාධා 
කිරීම්] ඒ නිසා මට කථා කරන්න ෙදන්න. ෙම් ඔක්ෙකෝටම 
බණිනෙකොට, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බණිනෙකොට, ෙම් රට ෙබ්රා 
ගත්ත නායකයින්ට බණිනෙකොට අපි අහෙගන හිටියා. [බාධා 
කිරීම්] අපි කථා කරන්න ඉඩ දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ර ට කාලා, 
රට ඉවර කරලා, ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුණාම -[බාධා කිරීම්]  

ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අරෙගන එන්න. ශී ලංකා මහ 
බැංකු වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? මුදල් නීති පනෙත් තිෙබනවා, ශී  ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉදිරිපත් කරන්න 
ලජ්ජයි. ඇයි? අවුරුදු 15කට පස්ෙසේ ඒක පුද්ගල ආදායම 
අඩුෙවලා. ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුෙණ් ෙමොකද කියලා ෙහේතුව 
කියන්න එපායැ. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 4.4 දක්වා අඩු 
වුෙණ් ඇයි? කෘෂි කාර්මික අංශෙය් වර්ධනය සියයට ඍණ 4.2ක් 
බවට පත් වුෙණ් ඇයි? ෙගවුම්  ෙශේෂෙය් සමස්ත ෙශේෂය ෙදවරක් 
ඍණ වුෙණ් ඇයි? ඒ පශ්නවලට ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ. ආදායම් බදු ලිපි ෙගොනුවක් තමයි අරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා තමයි අපි කිව්ෙව්, කරුණාකරලා ශී ලංකා 
මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාවට භය ෙවලා, මැයි දිනයට භය ෙවලා, ෙගෝල්ෙෆේස් පිටිය 
පිරුණාම - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Kabir Hashim?  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim ) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම මත ආර්ථික 

වර්ධන ෙව්ගය මැන්නා ෙන්ද? ෙම් රෙට් සියයට 40ක් දවසකට 
ෙඩොලර් 2ක් උපයනවාය කියලා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් මෙග් ෙවලාවයි. [බාධා කිරීම්] මීමුෙර් ඉඩම් දුන්නාද? 

මීමුෙර් ඉඩම් දුන්නාද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහගන්න එපා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
භය ෙවලා. ෙමොකද? අවුරුදු 15කට පස්ෙසේ තමන්ෙග් කාලෙය් 

ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුණාම, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 
4.4 දක්වා අඩු වුණාම ආණ්ඩුවක් විධියට ඒකට මුහුණ ෙදන්න. ශී 
ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් 
කරන්න. ෙමොකක්ද ෙම්? තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක වහන්න 
පුළුවන්ද? වහන්න බැහැ. ෙම් රට ආපස්සට ගියාය කියලා ෙහට 
අනිද්දා වනවිට ලංකාෙව් සමස්ත මාධ්යවලින් ලිඛිතව ඔප්පු කරන 
දවසට තමුන්නාන්ෙසේලා කාටවත් කථා කරන්න ෙදන එකක් 
නැහැ ෙන්. මඟදි -පාෙර්දි- මන්තීවරුන්ට ගහයි ෙන්. ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත්යතුමා පත්කරලා කරනවාය කිව්ෙව් ඒක ෙන්. ෙම්ෙකන් 
අයින් ෙවලා ෙහෝ ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා පත්කරලා, මර්දනය 
ෙගනැවිත්, pickets - වැඩ වර්ජන සියල්ල නතර කරනෙකොට  -
[බාධා කිරීමක්] 

පුළුවන් නම් 05වන දා පැවැත්වීමට නියමිත ෛවද්යවරුන්ෙග් 
වැඩ වර්ජනය නතර කරන්න. මිනිසුන්ට කන් ෙදන්න. මිනිසුන්ට 
තමන්ෙග් අදහස පකාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එෙහම නැති 
වනෙකොට එයට විරුද්ධව ලක්ෂ ගණන් ජනයා ඇවිල්ලා වටලපු 
දවසට තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්, ජනතා විෙරෝධයට තමන්ෙග් 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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පම්ෙපෝරිය ගැලවී යනවාය කියන එක. එම නිසා අද ෙම් ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම්වා වහන්න තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන්. ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පධාන පශ්නය වන්ෙන්, අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
අතීතයට බලපාන ෙලස සම්මත කරන එකයි. ෙමය 2017 අය වැය 
ෙයෝජනාවක්. මීට අවුරුද්දකට ෙපර 2016 අෙපේල් මාසයට තමයි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න යන්ෙන්. ෙම් රෙට් ලක්ෂ 
ගණන් ව්යාපාරික ක්ෙෂේතයට වැරැදිම වැරැදි ආදර්ශයක් ෙදමින්, 
අතීතයට බලපාන ෙලස නැවතත් බද්දක් පනවන අවස්ථාවක් 
ෙලසයි ෙම් අවස්ථාව ඉතිහාසයට එකතු වන්ෙන්. එෙහම සිරිතක් 
නැහැ.  

ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන කිසිම ආෙයෝජකෙයක් ෙම් 
පතිපත්තියට කැමැති වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ වැරැද්ද එක වරක් 
කළා. සුපිරි වාසි බද්ද - Super Gain Tax - කියා බද්දක් 
පැෙනව්වා, අතීතයට බලපාන ෙලස. එම නිසා ලංකාෙව් සමස්ත 
ව්යාපාරික අංශය අෛධර්යවත් වුණා. ඒෙක් ෙදවන අදියර තමයි 
අද ෙම් කරන්ෙන්. වගන්තියක් කියවා ගන්න දන්ෙන් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක දන්ෙන් නැහැ. 
ඒක දන්ෙන් නැතුව ඇවිල්ලා, කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම් 
ගරු සභාෙව් කියනවා, "ෙම්ක නීතිමය පශ්නයක්"ය කියලා. නීතිය 
ඉදිරියට ගිෙයොත්, 2017 අය වැය  ෙයෝජනාව අනුව ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ඕනෑ, බදු අය කරන්න. 2016 අෙපේල් සිට බදු අයකරන ෙකොට 
ඕනෑම පුද්ගලයකුට නීතිය ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. කබීර් හාෂිම් 
ඇමතිතුමා රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධනය පිළිබඳ වගකීම දරන 
ඇමතිතුමා නිසා එතුමාට අහගන්න මා ෙම් වගන්ති කියවනවා.  

ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත්, 2 වන 
වගන්තිෙය් පැති සටහෙන්  "2006 අංක 13 දරන පනෙත් 2 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම" යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා.  එම 
පනත් ෙකටුම්පෙත් 2. (1) (ආ) උපවගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

 

"(i) 2016 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන්පසුව 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ 
ෙව ළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් විධිවිධාන යටෙත් විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්දට 
යටත් වන සෑම ආනයන භාණ්ඩ ෙතොගයක් සම්බන්ධෙයන්; 

(ii) 2016 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන දින ෙහෝ ඉන්පසුව රත්රන් ෙහෝ 
ෙවනත් වටිනා ෙලෝහ ෙතොග ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන්; ෙහෝ  

(iii) 2017 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන් පසුව ෙමෝටර් වාහන ෙතොග 
ආනයනය කිරිම සම්බන්ධෙයන්, ...... " 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන ෙතොග ආනයනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් 2017 අෙපේල් 1වන දා කියන එක හරි. ඒක ෙම් 
වර්ෂයට. රත්රන් සහ අෙනක් ෙද්වල්වලට ෙසේවා ගාස්තුව අය 
කරන්න තිෙබන්ෙන් 2016 වර්ෂෙය් සිට. අතීතයට බලපාන ෙලස 
බද්දක් පැෙනව්වාම මුළු ව්යාපාරික ක්ෙෂේතයටම ඒක බලපානවා. 
ෙම් සම්බන්ධව ගණකාධිකාරි ක්ෙෂේතෙයන් ගිහින් අහන්න; audit 
firm එකකින් ගිහින් අහන්න. අෙප් පාථමික කර්මාන්ත විෂය භාර 
ගරු දයා ගමෙග් අමාත්යතුමාට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. ව්යාපාරිකයන් 
ගණන් හදලා ඉවරයි; වර්ෂෙය් ලාභ ලබලා ඉවරයි; ලාභාංශ මත 
බදු ෙගවලා ඉවරයි. ඉවර වුණාට පස්ෙසේ, පසු ගිය අවුරුද්දට බද්දක් 
පැෙනව්වාම ඒක ෙකොෙහොමද ගණන් හදලා ෙගවන්ෙන්? 
ෙගවන්න බැරි නම් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට අයිතිය තිෙබනවා, නඩු 
යන්න. ෙමොකද, VAT එක සංෙශෝධනයට එෙරහිව ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සෙම්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් කල්යාණි 

මැතිනියට "චකෙල්ඛන මඟින් බදු අය කරන්න බැහැ" කියලා. 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එෙහම චකෙල්ඛ ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි උත්තරීතර. 
පාර්ලිෙම්න්තුව නීතිය සම්මත කරන ෙතක් එෙහම බදු අය 
කරන්න බැහැ. එතැන කියන්ෙන්, චකෙල්ඛ මඟින් ආර්ථික ෙසේවා 
ගාස්තු අය කළාට ෙම්ක අය කරන්න බැහැ කියන එකයි. ෙම්ක 
නීති විෙරෝධියි. අතීතයට බලපාන ෙලස බද්දක් පනවන එක 
වහන්න තමයි ෙම් නෙඩ් එක්ක අද දවස තිස්ෙසේම දැඟලුෙව්. ෙම්ක 
ලංකාෙව් සියලුම ව්යාපාරික ක්ෙෂේතවලට බලපානවා.  

ෙම් ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව වැඩි කරන්ෙන් ෙපොඩි ගණනකින් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. සියයට 2.5 බද්ද 
සියයට 5 දක්වා වැඩි වනවා. ඔබතුමන්ලාට බලපානවා. සියයට 
2.5 බද්ද සියයට 5 දක්වා වැඩි වනවා කියන්ෙන්, ෙම් බද්ද වැඩි 
කරන්ෙන් සියයට 100කින්; ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව සියයට 
100කින් වැඩි කරන්ෙන්. සියලුම අපනයනකරුවන්, ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් ව්යවසායකයින් ෙම් බද්දට යටත්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හදන අවස්ථාෙව් නිෙයෝජ්ය ආදායම් 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් වන වීරසිංහ මහතා ෙම් ගැන මාත් එක්ක 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙම් ගැන දන්නවා. 2004 
අංක 11 දරන මුදල් පනත යටෙත් තමයි ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුවක් 
පැෙනව්ෙව්. මම 2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් පිටපතක් 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 

ෙමහි අෙනක් පශ්නය ෙම්කයි. 2004 අෙපේල් මාසෙය් ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තුවක් පැනවීම අපි හඳුන්වා ෙදන ෙකොට පධාන 
පරමාර්ථ තුනක් අරමුණු කර ගත්තා. ෙමය බද්දක් ෙනොෙවයි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපනයනකරුවා, ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් අය ආදායම් බදු පිළිබඳ සහන ලබනවා. සහන 
ලැබුවාට ඔවුන් මං මාවත්, විදුලිය, ජලබස්නා, ජලාපවහන කම 
ආදී ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි, රජයට 
බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. රජයට බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව යටිතල 
පහසුකම් පාවිච්චි කරන නිසා සමාජ සංරක්ෂණ දායක මුදලක් 
ෙලස සියයට 1ක් ගන්න තමයි එදා ෙමම ගාස්තුව පැෙනව්ෙව්. ඊට 
පස්ෙසේ චන්දිකා කුමාරතුංග යුගෙය්දී -2006දී- ෙම්ක පනතක් බවට 
පත් කරලා, ෙම්ක බද්දක් බවට පත් කළා. ඒ බද්ද අද සියයට 5ක් 
කරලා තිෙබනවා. ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව ෙගව්වාම බදු ෙදවරක් 
ෙගවන්න සිදු වන එක නතර කරන්න, ඒක ආදායම් බද්ෙදන් අඩු 
කරන්න ෙදනවා. දැන් ෙමතැන ඉන්න අයෙගන් ෙම්ක ෙත්ෙරනවා 
ඇති අෙප් දයා ගමෙග් ගරු ඇමතිතුමාට.  

ෙකෙනක් ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 
ෙගව්වා නම්, රුපියල් ලක්ෂ 6ක් ආදායම් බදු ෙගවන්න තිබුණා 
නම්, රුපියල් ලක්ෂ 5 අඩු කරලා ආදායම් බදු වශෙයන් ෙගවන්න 
ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි.  

අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙයන් එෙහම කිරීෙම් කාල සීමාව 
අවුරුදු 5ක් දක්වා ලබා දීලා තිබුණා. ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ඒක අඩු 
කරනවා අවුරුදු 3ට. අවුරුදු 3යි එෙහම අඩු කරන්න ලැෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට ඒ ආෙයෝජන සම්පූර්ණෙයන් අෛධර්යමත් වනවා. ෙම් 
පනත හඳුන්වා දීෙම්දී එදා තිබුණු පරමාර්ථ තුන තමයි, සාමූහික බදු 
ෙනො වන සමාගම් බදු පදනමට යටත් කිරීම, ආදායම් බදු නිදහස ්
කිරීම තාර්කීකරණය, රඳවා තබා ගැනීෙම් බදු හා ආදායම් බදු 
පදනම පුළුල් කිරීම. ඒ පරමාර්ථ මතයි ෙම් පනත හඳුන්වා දුන්ෙන්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ සියලු පරමාර්ථවලට පටහැනිව බදු ෙගවන අයටත් ෙම් ආර්ථික 
ෙසේවා ගාස්තුව දැන් පැටෙවනවා. ෙමොකද, අවුරුදු තුනක් ඇතුළතදී 
ඒක පියවන්න බැරි නම් ආදායම් බදුත් ෙගවනවා; ආර්ථික ෙසේවා 
ගාස්තුවත් ෙගවනවා. ෙම් වාෙග් බදු අය කරන විට රටට විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයෝ එයිද?  රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න. ෙම් 
වාෙග් බදු අය කරන රටකට ෙකොෙහොමද විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ෙගන්වන්ෙන්? ෙම් වාෙග් ෙපොලී අනුපාතය  තිෙබන රටකට 
ෙකොෙහොමද විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගන්වන්ෙන්? ඒවා ෙන්ද ෙම් ගරු 
සභාව තුළ සාකච්ඡා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes,  Hon. Daya Gamage. 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම 

කියපු නිසා කරුණු පැහැදිලි  කරන්න මට විනාඩි ෙදකක් අවශ්ය 
කරනවා.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් කථාෙවන් පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා ඒක පුද්ගල ආදායම වසර 
ගණනකට පස්ෙසේ අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ආර්ථික විද්යාව ෙහොඳට දන්නවා. මම ඔබතුමාට ඒක 
අමුතුෙවන් කියලා ෙදන්න වුවමනාවක් නැහැ. එදා මහින්ද 
රාජපක්ෂ රජය රුපියල් 110ට ෙඩොලරය තියා ෙගන අෙප්  
අපනයන ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන් කාලා දැම්මා. සියයට 37ක් 
හැටියට තිබුණු අපනයන ආර්ථිකය සියයට 14ක් දක්වා පහළට 
ෙගනාෙව් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. කිසිෙසේත්ම පිළිගන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඒක සාමාන්ය ෙදයක් ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 

කරපු වැරදි අද අපි නිවැරදි කරමින් යනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි 
දැන ගන්න ඕනෑ- [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි  ඔබතුමන්ලා 

වැරදි කළා. ඔබතුමාත් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා. ඔබතුමා ආර්ථික 
විෙශේෂඥයකු වුණත් මහින්ද රාජපක්ෂට ඕනෑ විධියට ඒ වැරදි 
කරන්න දුන්නා.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒක ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී විගහ කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙමෙහම බදු ගහනෙකොට ආෙයෝජකෙයෝ එයිද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මුළු රෙට්ම 

අපනයනකරුවන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට, ෙද්ශීය වශෙයන් BOI 
කලාප තුළ ඉන්න සමස්ත ව්යාපාරික පජාවට තිෙබන ෙලොකුම 
පශ්නය තමයි අද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වහන්න හදන්ෙන්.  
ෙමොකද, සියයට 2.5ට තිබුණු බද්ද සියයට 5 දක්වා වැඩි කරනවා 
කියන්ෙන්  සියයට සියයකින් වැඩි කිරීමක්. ඒ සියයට සියය වැඩි 
කරන්ෙන් ෙම් අවුරුද්දට විතරක් ෙනොෙවයි, අතීතයටත් බලපාන 
ෙලසයි. 2016 අෙපේල් මාසෙය් සිට අතීතයට බලපාන ෙලස ෙම් 
බද්ද ගහනවා. ෙමයින් පසුව මුළු නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපය තුළම 
ඉන්න භාණ්ඩ අපනයනය කරන සියලු ව්යාපාරික පජාව ෙමම 
පනෙත් ඇත්ත ෙත්රුම දැනගත්තාම ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
කැරලි ගහනවා. ෙමොකද, භාණ්ඩ මිල- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙම් පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා 
බලන්න.  

"මහ බැංකුව අයිති රෙට් මහජනතාවටයි. එය බංෙකොෙළොත් 
වුෙණොත් රටට විශාල හානියක් ෙවනවා. මුදල් ආෙයෝජනය 
කිරීමට ජනතාවෙග් විශ්වාසය නැති ෙවනවා.  විෙද්ශ ආෙයෝජන 
නතර ෙවනවා. බදු මුදල් ඉහළ යනවා.''  

විශාමික නිෙයෝජ්ය මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය  ඩබ්ලිව්. ඒ. 
විෙජ්වර්ධන විෙශේෂඥයා සාක්ෂි ෙදමින් පවසයි. විෙශේෂඥෙයෝ 
තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ඒ අය ෙම් ෙදස  බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් 
රෙට් විද්වතුන්, විවිධ ක්ෙෂේතවල බුද්ධිමතුන් ෙම් ෙදස  බලාෙගන 
ඉන්නවා. රටක අපනයන පවර්ධනය කරන්න, ආෙයෝජනය වැඩි 
කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ආණ්ඩුවක්, සියයට එකක් 
වශෙයන් පනවා තිබුණු බද්ද, සියයට 5ට වැඩි කරලා, ආදායම් 
බද්ෙදන් අඩු කරන්න තිෙබන අවුරුදු 5 සීමාව අවුරුදු 3 දක්වා අඩු 
කරලා. ඒ මදිවට අතීතයටත් බලපාන ෙලස ෙම් බද්ද දමනවා. ඒ 
නිසා ෙම් බද්ද ගැන ආණ්ඩුෙව් මතය රටට කියන්න කියන එකයි 
අපි කියන්ෙන්. ඒ  මතය කියනවා ෙවනුවට මහින්ද රාජපක්ෂ 
යුගෙය් ණය අරෙගන රට කෑවා, විනාශ කළා කියමින් ෙම් රටට 
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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එල්ල කරන පහාරය, සම්පූර්ණ සත්ය සැඟවීමට දරන පයත්නය 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අපි ෙහළා දකිනවා. ඉතාම වැරදි ෙලස 
ෙම් රෙට් අනාගත ආෙයෝජනෙය් සුරක්ෂිතභාවය අඩු කරලා, රෙට් 
වර්ධන ෙව්ගය අඩු කරලා, ඒකපුද්ගල ආදායම අඩු කරලා, 
උද්ධමනය වැඩි කරලා, සංචිත අඩු කරලා, රුපියෙල් අගය පිරිහිලා 
ඇති අවස්ථාවක ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගත ෙනොහැකිව 
අවලාද නැගීම තුළින් ෙමම පශ්නය විසඳන්න බැහැ. අපි කියනවා, 
ෙම් ගැන කථා කරන්න දවස් හතරක විවාදයක් ෙදන්න කියලා. 
ඊළඟ සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙය්දී ආර්ථිකයට අදාළ කරුණු 
එකින් එක සඳහන් කරමින් ෙම් රජය යටෙත් සිදු වුණු විනාශය 
රටට හා ෙලෝකයට ෙහළිදරවු කිරීෙම් කටයුත්ත කරනවාය කියන 
එක සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
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 දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
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. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් මිත බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් පසුව කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
සතුටු වනවා.   

ආදායම් බදු ලිපි ෙගොනු පමාණය 2012 සිට අඩු වුණු කාරණාව 
මම ෙපන්නුම් කරලා ෙදන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රටක් 
සංවර්ධනය ෙවන්න  ඕනෑ. රටක් සංවර්ධනය ෙවනවා නම්,  ඒ 
රෙට්  ආදායම් මට්ටම වැඩි ෙවනවා නම්,  ඒ ආදායම් මට්ටම වැඩි 

ෙවනවාත් එක්කම වැඩි පිරිසක් ආදායම් බදු ෙගවීමට ඇතුළත් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් තිෙබන ආදායම් බදු ෙල්ඛන 
පමාණය ඒ පමාණෙයන්ම දිගටම පවතින්න  ඕනෑ.  නමුත් රෙට් 
යුද්ධය ඉවර වුණත් ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට බදු ෙගවන 
පමාණය අඩු ෙවනවා. ඒක බරපතළ පශ්නයක්.   

 ඔබතුමන්ලා දිගටම ෙම් රෙට් දියුණුව, සංවර්ධනය මැන්ෙන් 
ඒකපුද්ගල ආදායෙමන්. ඒකපුද්ගල කියන්ෙන්  ''ඒ අයෙග්'' 
පුද්ගලික ආදායෙමන්. ඒ අයෙග් පුද්ගලික ආදායෙමන් තමයි 
ඒකපුද්ගල ආදායම මැන්ෙන්. ආණ්ඩු පාලකයන්ෙග් පුද්ගලික 
ආදායෙමන් තමයි රෙට්  තත්ත්වය මැන්ෙන්. ඒ දවස්වල ඒ අයෙග් 
පවුල්වලට තිෙබන ආදායම  බලලා  රට ෙහොඳට දියුණුයි කිව්වා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ආදායම වැඩි වුණා. ඒ කාලෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම 
කියන්ෙන්, "ඒකාෙග් පුද්ගලික ආදායම" කියන එක.  මිනිසුන්ෙග් 
පුද්ගලික ආදායම වැඩි වුෙණ් නැහැ ඒ කාලෙය්. ඒ කාලෙය් ෙම් 
රෙට් බරපතළ ආදායම් විෂමතාවක් තිබුණා.  ඒ අයෙග් පාලන 
කාලෙය් දවසකට ෙඩොලර් ෙදකකට අඩු පමාණයක් උපයන දුප්පත් 
ජනතාව සියයට 40ක් ෙම් රෙට් ජීවත්  වුණ. ඒක තමයි පධානම 
ගැටලුව. ෙම් රෙට් තිබුණු මුළු ධනෙයන් සියයට 60ක් ෙම් රෙට් 
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 අයිති කරෙගන තිබුණා. ෙම් රෙට් 
දුප්පත්ම සියයට 20 අයිති කර ෙගන තිබුෙණ් ෙම් රෙට් මුළු 
ධනෙයන් සියයට 4ක් පමණයි. ඒක තමයි තිබුණු ආදායම 
විෂමතාව. ඉතින් ෙකොෙහොමද යුද්ධයකින් පස්ෙසේ  ෙම් රට හැදුවාය 
කියන්ෙන්? මෙග් මිත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තිතුමා ට 
ආර්ථිකය මනින්න විවිධ මිණුම් දඬු තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඕනෑ 
විධියට කරුණු ෙපන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාලෙය් තිබුණු 
ඇත්ත  තත්ත්වය ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, ණය සංචිතය ගැන මම කථා 
කරන්න කැමතියි.  2014  වර්ෂය  ෙවනෙකොට  ෙම් රෙට්   මුළු 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය රුපියල් බිලියන හාරසිය ගණනකට 
තිබුණු අතර, 2015 වර්ෂෙය්දී ඒ පමාණය  වැඩිවීම ගැන ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ෙම් ණය පමාණය අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ගත්තාද, 
නැත්නම් ඊට කලින් ගත්තාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. අෙප් 
ආණ්ඩුවත් ණය අරෙගන තිෙබනවා.  අපිත් ණය ගත්ෙත් නැතිවා 
ෙනොෙවයි. ණය ගන්ෙන් ෙමොකටද, ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ෙමොකටද කියන එක ඉතා වැදගත්. 2015 වර්ෂ ය ෙවනෙකොට 
රුපියල් බිලියන 7400ට තිබුණු ණය පමාණය  රුපියල් බිලියන  
8503ට  වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් බිලියන 
1000න් පමණ ණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් කාල සීමාව 
ඇතුළත.  නමුත් ෙම් ණය මුදල් අෙප් ආණ්ඩුව ගත්  ඒවා ෙනොෙවයි 
කියන එක ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් හිත ෙහොඳටම 
දන්නවා ඇති. ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
අත්සන් කළ ණය ගිවිසුම් අනුව, 2015 වර්ෂෙය්දී -2014 ෙදසැම්බර් 
මාසෙයන්  පසුව- ඒ ණය ෙගවන්න  ඕනෑ.  ණය ගන්න ෙකොට 
විවිධ උපකම තිෙබනවා. Sri Lanka Development Bonds, 
විෙද්ශ වාණිජ ණය ආදි වශෙයන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගත් ණය 
ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් 2015 වර්ෂෙය් සිටයි. ඒ ණය අවලංගු 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අපට ණය ගන්න ෙවනවා. ඒ ණය අපි 
පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2014 - 2015 අතර කාලෙය් 
රුපියල්  බිලියන 1000න් ණය සංචිතය වැඩි ෙවලා  තිෙබනවාය 
කියලා ෙපන්නුම් කළාට, එයින් රුපියල් බිලියන 600ක්ම  මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ගත් ණය ෙගවීමට  ෙයොදවන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිබුණා.  එම නිසා ෙම් ණය අපි  අර ෙගන පාවිච්චි කළ  ඒවා 
ෙනොෙවයි; අපි ගත්ත ණය ෙනොෙවයි. ඒ ණය මුදල් ෙම් රටට 
පාවිච්චි කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ, ආපසු  ෙගවන්න  සිද්ධ  වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව බලයට ආවාට 
පසුව අෙප් වියදම් වැඩි කළා. අෙප් වියදම් වැඩි කෙළේ  ෙකොෙහොමද?  
ජනතාව ට සහන දීම සඳහා, ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 250ක්  ෙවන් කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. අපි මත්තල 
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ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, සූරියවැව වාෙග්  ඕනෑ නැති තැන්වල කිකට් 
කීඩාංගන,  සම්මන් තණ ශාලා  හදලා ෙකොමිස් ගහන්න වැඩ කෙළේ 
නැහැ. අෙප් වියදම රුපියල් බිලියන 250ක් වසරකට වැඩි වුණා. ඒ 
ෙකොෙහොමද? අපි සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200කින් වැඩි කළාම, ඒ 
සඳහා අවුරුද්දකට ෙවන් කළ රුපියල් බිලියන 13, රුපියල් 
බිලියන 44ට වැඩි වුණා. ඊට අමතරව අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
රුපියල් 10,000න් පඩි වැඩි කළා.  ඒ සඳහා වසරකට රුපියල් 
බිලියන 160ක් ෙවන් කරනවා.  

ඊළඟට, විශාම වැටුප් ෙගවීමට රුපියල් බිලියන 30ක් වැඩි 
කරනවා. ෙම් මුදල් කාටද යන්ෙන්?  ෙම් හැම මුදලක්ම  යන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයාෙග් සාක්කුවට. අපි ෙම් වැඩි කිරීම් 
හැමෙදයක්ම කරන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් සාක්කුවලට මුදල් 
වැෙටන්නයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒක තමයි 
ෙවනස. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ මුදල් 
වැඩිෙයන් වැය වුෙණ් ෙලොකු ව්යාපෘති හදලා, 
ෙකොන්තාත්කාරයාෙග්, ජාවාරම්කාරයා ෙග් සාක්කුවට යන්නයි. අද 
මහ ෙලොකුවට මිනිස්සු ගැන කථා කළාට, ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

ඊළඟට, අපි කළ වැඩිකිරීම් නිසා ඉතිරි වුණු මුදල්වලින් අලුත් 
ව්යාපෘති 43ක් රට වෙට්ම ඇති කරන්න අපි අද කටයුතු කරනවා. 
ෙමොරගහකන්ද, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට වෙග් පෙද්ශවල 
ව්යාපෘති සඳහා අපි මුදල් ෙවන්කරලා තිෙබනවා.  එක සතයක්වත් 
අපි නාස්ති කරලා නැහැ. අපට ගණන් හදලා කියන්න පුළුවන්, 
ණය වැඩිවීම සිදු වුෙණ් අපි භාවිතා කරපු ෙද්වල් නිසා ෙනොෙවයි, 
ඒ කාලෙය් පටන් ගත් ෙදයක් බව.  ෙම් සඳහා ඇති විසඳුම 
ෙමොකක්ද? විසඳුම කියන්ෙන්, ණය අරෙගන තිෙබනවා,  දැන් අපි 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා බලාෙගන ඉන්න එකද? නැහැ. පසු 
ගිය කාලෙය් ආදායම් බදු ෙගවන පිරිස අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
පුදුමයි. ඇයි? ඒ දවස්වල එතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට එදා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා.   2013 දී එතුමා 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, බදු ෙනොෙගවපු සුපිරි පන්තිෙය් 
ෙකෝටිපතියන්ට බදු ෙගවීම සඳහා සහන ෙපොලියට ණය මුදලක් 
ලබාෙදන්න. පමාද වී බදු මුදල් ෙගවන්න ඔවුන්ට සහන ෙපොලියට 
ණයකුත් ෙදන්න ෙයෝජනා කළා.  ගෙම් ෙගොෙඩ් මිනිෙහක් ණය 
ෙගව්ෙව් නැත්නම් මිනිහාෙග් ෙද්ෙපොළ ටික ඒ දවස්වල 
අල්ලාගත්තා, නැත්නම් බැංකුවට පවරාගත්තා. නමුත්, බදු ෙගව්ෙව් 
නැති තමන්ෙග් ජාවාරම්කරුවන්ට,  ෙකොන්තාත්කරුවන්ට සහන 
ෙපොලියට ණය මුදලක් ලබා ෙදන්න තීරණය කරපු ආණ්ඩුවක අය 
තමයි දැන් මිනිස්සු ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ දවස්වල සහන 
දුන්ෙන් බිස්නස්කාරයන්ටයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ට සහන දුන්ෙන් 
නැහැ. 

අපි ලබාෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. සමාජයීය වග කීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  එම නිසා  
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,  හැකි පමාණයකින් ඍජු බදු  වැඩි 
කිරීමයි. ඒක අපට එක අවුරුද්දකින් කරන්න බැහැ. ඍජු බදු සහ 
වක බදුවල තිෙබන පරතරය විශාලයි. ෙම් රෙට් අය කරන 
බදුවලින් වක බදු සියයට 80ක පතිශතයක් වන අතර, ඍජු බදු 
පතිශතය සියයට 20ක් ෙවනවා. ඒක ෙවනස් කරන්න අපි කටයුතු 
කරනවා. නමුත්, අපට ඒ සඳහා කාලය ඕනෑ. බදු ෙගවන පිරිස වැඩි 
කිරීම තමයි අපි කරන්ෙන්. 

විශාල වශෙයන් මුදල් හම්බ කරන ෙකෝටිපතිෙයෝ ඉන්නවා, 
ඔවුන් සතයක්වත් බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. බදු ෙගවන්ෙන් නැති 

වෘත්තියෙව්දීන් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙලොකු ෙදොස්තර මහත්වරු 
ඉන්නවා, සතයක්වත් බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. රෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා නිවැරදිව බදු ෙගවන්න ඔවුන්ට සමාජ වග කීමක් 
තිෙබනවා.  2014 ෙම් රෙට් බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,195යි. 
2015 ෙවනෙකොට අපි එය රුපියල් බිලියන 1,455 දක්වා වැඩි 
කළා. ඒ කියන්ෙන් බදු files ගණන වැඩි කිරීම තුළින් රුපියල් 
බිලියන 260කින් අපි බදු ආදායම වැඩි කරලා තිෙබනවා. 2016 
ෙවනෙකොට එය රුපියල් බිලියන 1,686 දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. බදු ෙනොෙගවා හිටපු ෙකෝටිපති ව්යාපාරිකයන්, 
ජාවාරම්කරුවන් අල්ලාෙගන බදු අය කරෙගන තිෙබනවා.  දැන් 
බදු ෙගවන පිරිස වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒක වැරදිද? ඔවුන් බදු 
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ මුදල් ටික අරෙගන විශාම වැටුප් වැඩි කරනවා; 
රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් වැඩි කරනවා; සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි 
කරනවා; මහෙපොළ දීමනා වැඩි කරනවා. ඒ විධියට මුදල් 
මිනිස්සුන් අතර ෙබදලා ෙදනවා. එතෙකොට ආදායම් විෂමතාව 
නැති ෙවනවා. එදා ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන තමයි හැමදාම කථා 
කෙළේ.  "ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩිෙවලා, ඒ නිසා රට දියුණුයි" 
කියලා කිව්වා. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කළා කියලා ඔවුන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික ආදායම වැඩිකර ගත්තා. ඒක තමයි කෙළේ. අපි එෙහම 
හිතන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා අපි 
අලුතින් හිතලා, අලුත් කමයක් ෙගෙනන්න කල්පනා කළා. 

2015 ෙවනෙකොට ආදායම් බදු files පමාණය  තිබුෙණ් ලක්ෂ 
5යි. අද එම පමාණය ලක්ෂ 12 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එක් 
වසරක් තුළ files ලක්ෂ 7ක් වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
පවණතාව. අපි ෙම්වා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවනුයි. 
ඇති මිනිසුන්ෙගන් හැකි පමාණයක් අරෙගන නැති මිනිසුන්ට 
ෙබදා දීමයි අපි  කරන්ෙන්. එහි වරදක් තිෙබනවා කියලා කාටවත් 
කියන්න පුළුවන්ද? අපි ෙමය නිවැරදි කමයට කරන්න හදන 
ෙකොට අභිෙයෝග ඇති ෙවනවා;  පශ්න ඇති ෙවනවා. නමුත්, 
විපක්ෂය හරියට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒවාටත් ඇහුම් 
කන් දීලා  ෙවනස්කම් කරන්න අපි කැමැතියි. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කිව්වා, පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් නීතිමය 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. අපි ඒකට ඇහුම් කන් ෙදන්න ඕනෑ. 
නමුත්, සාධාරණ ෙලස අවුරුද්දක්, අවුරුදු එකහමාරක් වැඩ 
කරලා  මුළු පද්ධතියම ෙවනස් කරන්න යන ආණ්ඩුවකට ඇඟිල්ල 
දිගු කරලා "ෙම්ක වැරැදියි" කියලා නිකම් කිව්වාට, අපි ඒවා නිකම් 
අහෙගන ඉන්න සූදානම් නැහැ. 

මම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න කැමැතියි. සමහර අය 
කියනවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අෙප් පධාන පතිවාදියා කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන්ෙග් මැයි දින රැස්වීම Galle 
Face එෙක් තියන්න ඕනෑ කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කළා. අපි ඒක කැමැත්ෙතන් ලබාදුන්නා. ඔවුන්ෙග් 
රැස්වීම Galle Face එෙක් පැවැත්වුවා. ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් රැස්වීම 
Galle Face එෙක්ම පවත්වන්න පධාන කාරණාවක් තිබුණා. ඒක 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. එක කාරණයක් තමයි, මාධ්ය සන්දර්ශනයක් 
කරනවා මිස කම්කරුවන්ෙග් දිනය ගැන, කම්කරුවන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අයිතියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙමොකද, සතියකට කලින් - 24 වැනි සඳුදා - බස්නාහිර 
පළාෙත් හිටපු පබල ඇමතිවරෙයක් වූ උදය ගම්මන්පිල මහතා 
පවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී කිව්වා, "වත්මන් ආණ්ඩුව කරපු ෙමෝඩම 
වැෙඩ් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් රුපියල් දහදාහකින් වැඩි 
කිරීම" කියලා. කම්කරුවන්ෙග් දිනයට සතියකට කලින්  
විපක්ෂෙය් සිටින,  බස්නාහිර පළාෙත් හිටපු පධාන ඇමතිවරෙයක්  
කිව්වා, "පඩි වැඩි කිරීම ෙමෝඩ වැඩක්" කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
ආණ්ඩුවක් දුන්නා නම් ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලා ඒෙකන්ම ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙන්.  
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මැයි දින ෙව්දිකාෙව් දී ජනතාවෙග් අයිතීන් ගැන මහ 
ෙලොකුවට කථා කරනවා. නමුත් මැයි දිනය කට ළඟ තියාෙගන 
පවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී කියනවා, "පඩි වැඩි කරපු එක ෙමෝඩ 
වැඩක්" කියලා. පුදුම විපක්ෂයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා Galle Face එකට ගිහිල්ලා ෙව්දිකාෙව් හිටෙගන 
කරපු කථාව ෙමොකක්ද? "ෙම් රෙට් ෙපොෙළොව විකුණන්න මම 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙපොෙළොෙව් අඟලක්වත් විකුණන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ"  කියලා එතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා. ෙබොෙහොම 
ෙහොඳයි. ඒ නිසාම තමයි Galle Face එෙක් රැස්වීම පවත්වන්න 
දුන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමාට වම් පැත්ත බලනෙකොට Port City එක 
ෙපෙනනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
දකුණු පැත්ත බලනෙකොට හමුදා කඳවුර ෙපෙනනවා. 

ෙදපැත්ත බලනෙකොට එතුමාට ෙනොෙයක් ෙද්වල් ෙපෙනනවා 
ෙන්. එතෙකොට ලතා වල්ෙපොල මහත්මිය ගායනා කරපු පරණ 
සින්දුවක් තමයි මතක් ෙවන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒ සින්දුව තමයි, "රැජින මමයි - රැජින මමයි -  රැජින මමයි අෙප් 
රාජ්ෙජ්" කියන සින්දුව. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට අපූරුව 
ඔතැන හිටෙගන කියන්න තිබුණා, "රජුන් මමයි - රජුන් මමයි - 
අෙප් රාජ්ෙජ් - අර මුහුදත් මම වික්ෙක් - ෙම් ෙපොෙළොවත් මම 
වික්ෙක්" කියලා. Port City එක ෙපන්වලා, අක්කර 50ක් චීනුන්ට 
සින්නක්කරව විකුණපු එක එතුමාට ෙපන්වන්න තිබුණා. අර 
පැත්ෙතන් හමුදා කඳවුර ෙපන්වන්න තිබුණා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.  
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් පිළිරුව පිටු පස තිෙබන හමුදා 
කඳවුර වික්ෙක් ෂැංගි - ලා කියන චීන ෙහෝටලයකට. ලජ්ජා නැතිව 
එතැන හිටෙගන කියනවා, "ෙම් රෙට් ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. ඔවුන් ෙමෝඩ චූන් එකක් ගත්තා, මැයි දිනෙය් දී. ෙම් 
මිනිසුන්ට හැම දාමත් ෙමෙහම ෙම් රෙට් මිනිසුන් මුළා කරන්න 
ඉඩ ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති ඒබහම් ලින්කන් මහතා කියා 
තිෙබනවා, "සියලු ජනයා සමහර අවස්ථාවල මුළා කළ හැක. 
සමහර ජනයා සියලු අවස්ථාවල මුළා කළ හැක. නමුත් සියලු 
ජනයා සියලු අවස්ථාවල මුලා කළ ෙනොහැක" කියලා. ඒ නිසා 
තමයි 2015ට  කලින් ඡන්දය පවත්වන්න ගිහිල්ලා ඉල්ලන් කෑෙව්.  
ෙමොකද, ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙකොණ්ඩය බැඳපු චීනුන් ෙනොෙවයි, 
තමන්ෙග් ෙමෝඩ චූන් එක ගන්න. නමුත් Galle Face එකට 
ගිහිල්ලා කරපු කථාෙවන් ඒ අය තමන්ෙග් ෙහලුව - නිරුවත - 
ෙහොඳට ෙපන්නුවාය කියන එක පකාශ කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

The Hon. S. Viyalanderan. You have eight minutes.  
 
[பி.ப. 3.52] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

காலனித் வத்தி ந்  வி தைல ெபற்ற பின்  இந்த 
நாட்ைட மாறிமாறி ஆட்சி ெசய் வந்த அரசாங்கங்கள் 

கைடப்பி த்  வந்த ெபா ளாதார ாீதியான ெகாள்ைகைய 
எ த் ப்பார்த்தால், பலைர அழித் ச் சிலைர வாழ ைவப்ப  
மாதிாியான ெகாள்ைகைய அைவ கூ தலாகக் கைடப்பி த்  
வந்தி ப்பைதக் காணலாம். அந்தவைகயில் அைவ 
அரசாங்கத்திற்குச் சார்பான ஒ சில நி வனங்கைள, 
அரசாங்கத்ேதா  ேசாந்்  இயங்குகின்ற தலீட்டாளர்கைள 
அல்ல  தலாளித் வ வர்க்கத்தினைர வளப்ப த்தி 
வந்தி ப்பைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கிற . இந்த 
நாட் ன் ெப ம்பான்ைமயான மக்கள் சாதாரண நிைலயில் 
வாழ்கின்ற குறிப்பாக, வ ைமக் ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
மக்களாக ம் மத்திய தர வர்க்கத்தினரா ம் இ க்கின்றார்கள். 
எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தா ம் அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைகயில் எந்தவிதமான ன்ேனற்றேமா, 
ம மலர்ச்சிேயா ஏற்ப வதாக இல்ைல.  

ன்ைனய அரசாங்க காலத்தில் அவ்வரசாங்கத்திற்குச் 
சார்பான வசதி பைடத்தவர்கள், தலாளிமார் எத்தைனேயா 
ேபா் வாி ெச த்தவில்ைல; எத்தைனேயா தனியார் 
நி வனங்கள் வாி ெச த்தவில்ைலெயன்  இந்த அரசாங்கம் 
ெசால்வைத ம் இந்த அரசாங்கத்திற்குச் சார்பான தலீட் த் 

ைறயில் இ க்கின்ற எத்தைனேயா தலாளிமா ம் 
நி வனங்க ம் வாி ெச த்தவில்ைலெயன்  கூட்  எதிர்க் 
கட்சியில் இ ப்பவர்கள் ெசால்வைத ம் நாங்கள் ேகட் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். வாிப்பணத்ைத ெச த்தேவண் ய 

தலாளிமார் மற் ம் நி வனங்கள் அைதச் சாியான 
ைறயிேல ெச த்தாமல் இ ப்பதனால் உண்ைமயில் 

பாதிப் க்குள்ளாவ  இந்த நாட் ைடய சாதாரண 
மக்கெளன்பைத நாங்கள் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

கடந்த அரைச மாற்றி, இந்த நாட் ேல ஒ   
நல்லாட்சிையக் ெகாண் வந்த மக்கள், விைலவாசி, 
ெபா ளாதாரம் உட்படப் பல்ேவ  விடயங்களிேல நல்ல 
மாற்றம் ஏற்ப ெமன எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், இப்ெபா  
ெபா ட்களில் விைல நா க்குநாள் அதிகாித் க்ெகாண்  
ெசல்கின்ற . அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல நாங்கள் 
இறக்குமதிையத்தான் அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
இறக்குமதிையவிட ஏற் மதிைய அதிகாிக்க ேவண் ம் 
அல்ல  இறக்குமதிக்கு நிகராகவாவ  நாங்கள் ஏற் மதிைய 
அதிகாிக்க ேவண் ம். குறிப்பாக ெதன்னாசியாவில் 
இ க்கின்ற வங்காளேதசம் ேபான்ற நா கள் இறக்குமதிையக் 
குைறத்  அவற்றின் உற்பத்திகைள மிகச் சிறப்பாக, 
விைனத்திறன் மிக்கதாக ஏற் மதி ெசய்வதிேல கூ தலான 
கவனம் ெச த் வைத நாம் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
எம  நா  எல்லா வளங்க ள்ள மிகச் சிறந்த ஒ  நா . 
ஆகேவ, இந்த நாட் ள்ள உள் ர் வளங்கைளச் சாியாக 
இனங்கண் , அவற்ைறப் பயன்ப த்தி எங்கள் உள் ர் 
உற்பத்திகைள நாங்கள் அதிகாிக்க ேவண் ம். அந்த உள் ர் 
உற்பத்திப் ெபா ட்க க்குக் கூ தலான ம ைச -  
ெப மதிைய நாங்கள் உள் ாிேல வழங்க ேவண் ம். அதன் 
பின்  அவற்ைற ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்ய 
ேவண் ம். அவ்வா  நாங்கள் ஏற் மதியில் கூ தலான 
கவனத்ைதச் ெச த்தினால்தான் இந்த நாட்ைட நிச்சயமாக ஓர் 
அபிவி த்திப் பாைதயில் ெகாண் ெசல்லலாம்.  

அ  மாத்திரமல்லாமல், இந்த நாட் ல் வ ைமக் 
ேகாட் க்குக் கீழ் வா கின்ற ெப மளவான மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ம். மாறாக, 
நாங்கள் ஏற் மதிகைளக் குைறத் , உள் ர் உற்பத்திகைளக் 
குைறத் , அவற் க்குப் பதிலாக ெவளிநா களி ந்  
அதிகளவான ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய் ெகாண் ப் 
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ேபாமானால் நிச்சயமாக இந்த நாட் ைடய உள் ர் 
வளங்க ம் பயன்ப த்தப்படப்ேபாவதில்ைல, உள் ர் 
உற்பத்திக ம் அதிகாிக்கப்படப்ேபாவதில்ைல. இந்த நாட்  
மக்க ைடய வாழ்க்ைக நிைல மிக ம் கீழ்ேநாக்கிேய 
ேபாய்க்ெகாண் க்கும். எனேவ, நாங்கள் ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ள்ள உள் ர் வளங்கைள இனங்கண் , 
உள் ர் உற்பத்திகைளச் சாியாக அைடயாளப்ப த்தி, 
அவற்ைறச் சாியான ைறயில் ேமற்ெகாள் ம்ேபா  எம  
ஏற் மதிகைள அதிகாிக்க வ டன், எங்க ைடய மனித 
வளத்ைத ம் நாட் க்குப் பய ள்ளதாகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ள ம்.  

இன்  பலர் இந்த நாட்ைடவிட்  மத்திய கிழக்கு நா கள் 
உட்படப் பல நா க க்கு ேவைலவாய்ப் த் ேத ச் ெசல்கின்ற 
நிைலைமைய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். எல்லா வளங்க ம் 
இ க்கின்ற இந்த நாட்ைடவிட்  இடம்ெபயர்ந்   இவ்வா  
ேவைல வாய்ப் க்காக  ெவளிநா  ேபாகின்ற ர்ப்பாக்கிய 
நிைல மிக ம் ேவதைனக்குாிய . இதனால் பல்ேவ பட்ட 
ச கப் பிரச்சிைனகள், சிக்கல்கைள நாங்கள் இன்  
எதிர்ேநாக்குகின்ேறாம். குறிப்பாக இன்  நாங்கள் 
ெபா ளாதார ாீதியாக மற் ம் எங்க ைடய உற்பத்திகள் 
ெதாடர்பான ெகாள்ைககைளச் சாியான ைறயிேல 
கைடப்பி க்கத் தவ கின்றைமயினால் இன்  நாட் ல் 
ேவைலயற்ற நிைலைம உ வாகியி க்கின்ற . இலங்ைக 
யிேல குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கிேல ேவைலயற்ற பட்டதாாி 
கைள நாங்கள் அதிகளவிேல பார்க்கின்ேறாம்; ேவைலயற்ற 
இைளஞர், வதிகைளப் பார்க்கின்ேறாம். வடக்கு, கிழக்கிேல 
இன்  அதிகளவான ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 

திேயாரங்களில் நின்  ேவைலக்காகப் ேபாரா கின்றனர். 
இவ்வாறானவர்களின் ேபாராட்டம் இரண்  மாதங்கள் கடந்  

ன்றாவ  மாதத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற . எனேவ, 
இவர்களின் நிைலைமையக் க த்திற்ெகாண் , இந்த அரசின் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம்  
ஒ  சாியான ெகாள்ைகைய - க த்ைத ன்ைவத் , 
அவர்க க்குத் தகுந்த ஒ  தீர்ைவக் ெகா ப்பதற்கான 
வாக்கு திைய வழங்க ேவண் ம். இன்ைறக்கு அவர்க ைடய 
நிைல மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாக எம  நாட் ேல 
ெதாடர்வ  எல்ேலா க்கும் கவைலக்குாியதாகும்.   

அ த்ததாக, ெதாழிற்சாைலகள் ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட 
ேவண் ம். இந்த நாட் ேல  ன்  தசாப்த காலமாக த்தம் 
நைடெபற்றதால் இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல அதிகளவான 
ெதாழிற்சாைலகள் ெசய ழந்  ேபாயி க்கின்றன. அதாவ , 
அதிகளவான ெதாழிற்சாைலகள் னரைமக்கப்பட ேவண் ய 
நிைலயில் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணத்திேல 
கிட்டத்தட்ட 20 ெதாழிற்சாைலகள் னரைமக்கப்படாமல் 
ெசய ழந்  காணப்ப கின்றன.  இத்தைகய ெதாழிற்சாைல 
கைள இனங்கண்  சாியான ைறயிேல அவற்ைறப் 

னரைமப்பத டாக பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், 
வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் கைள வழங்க ம். இன்  

கிழக்கு மாகாணத்திேல 4,500 - 5,000 வைரயிலான 
பட்டதாாிகேள ேவைலயற்  இ க்கிறார்கள். இவ்வாறான 
ெசய ழந்த ெதாழிற்சாைலகைளப் னரைமப் ச் ெசய்  
சாியான ைறயிேல ெசயற்ப த் வத டாக ம் அங்கு  அரச 

ைறயி ம் தனியார் ைறயி ம் நில கின்ற 
ெவற்றிடங்க க்கு அவர்கைள நியமிப்பதன் ல ம் 
அங்கி க்கின்ற பட்டதாாிகளின் ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைனைய மிக இலகுவாகத் தீர்த் க்ெகாள்ளலாம் 

என்பைத நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
உதாரணமாக, கிழக்கிேல இ க்கின்ற காகித ஆைலயில் 3,500 
- 4,000 ேபர் வைர ேவைல ெசய்தார்கள். எனேவ, அதைன 
ந ன ெதாழில் ட்பத்ேதா  னரைமத்  இயங்கச் ெசய்தால், 
நிச்சயமாகப் ெப மளவாேனா க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைளக் 
ெகா க்கக்கூ ய வாய்ப்பி க்கின்ற .  

மாறாக, இன்  அங்கு எதேனால் factory - எாிசாராய 
உற்பத்திச்சாைலையத் திறப்பதிேல கவனம் 
ெச த்தப்ப வைதப் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  
அங்குள்ள மக்களின் எத்தைனேயா ேபாராட்டங்கள், 
எதிர்ப் கள் மத்தியி ம் அந்த எதேனால் - எாிசாராயத் 
ெதாழிற்சாைல இன்ன ம் கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . 
இந்த நல்லாட்சியில் அ  ெதாடர்வைத நாங்கள் ஒ நா ம் 
அ மதிக்க யா . ஆகேவ, அைதவி த் , 

டப்பட் க்கின்ற இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகைளத் 
திறக்க நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். இன்  வடக்கு, 
கிழக்கிேல 40,000க்கும் ேமற்பட்ட மாற் த் திறனாளிகள் 
இ க்கிறார்கள்; 1,26,000க்கு ேமற்பட்ட விதைவத் தாய்மார் 
இ க்கிறார்கள். இந்நிைலயில், இவ்வாறான எாிசாராய 
factory கைள நி வதன் லம் இவர்க ைடய வாழ்க்ைக 
யிேல எந்தவிதமான மாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த்த யா . 
ஆகேவ, அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயி ம் மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயில் எங்க ைடய இயற்ைக 
வளத்திற்குப் பாதிப்பில்லாத, எங்க ைடய மண் வளத்ைதச் 
சுரண்டாத, எல்ேலா க்கும் ஓர் ஆேராக்கியமான நிைலைய 
ஏற்ப த்தக்கூ யதான ெதாழிற்சாைலகைள இந்த அரசாங்கம் 
ஸ்தாபிக்க ேவண் ம். அத டாக அங்கி க்கின்ற 
பாாியளவிலான ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up 

now.    
 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Okay. Thank you. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. මීළඟ ට, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් - nine minutes - 
තිෙබනවා.  

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
විනාඩි එෙකොළහක කාලයක් ෙන්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. කාලය අඩු කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

87 88 

[ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා] 



2017 මැයි 03 

[பி.ப. 4.00] 
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச் சட்டத்தின் கீழான 
கட்டைள சம்பந்தமான  விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  
நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  குறிப்பாக, எம  திய 
அரசாங்கம் எம  நாட் ன் ெபா ளாதார நிைலைமையச் 
சீராக்குவதற்காக இன்  திய வாிக்ெகாள்ைகயிைன 
அ ல்ப த்த இ க்கின்ற .  அதற்காக குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் 
பல கட்டைளகள் இன்  பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப் 
ப கின்றன. நாட் ல் வாி ெச த் ேவாாின் ெதாைக 
அதிகாிக்கப்ப கின்ற ெபா தான் நாட் ன் ெபா ளாதாரம், 
நாணயத்தின் ெப மதி என்பன ஒ  ஸ்திரமான நிைலயில் 
இ க்கும். அந்த அ ப்பைடயில் 5 இலட்சமாக இ ந்த வாி 
ெச த் ேவா ைடய எண்ணிக்ைக திய அரசு ஆட்சிக்கு 
வந்தபின்  இன்  12 இலட்சமாக அதிகாித்தி க்கின்ற .  
நிதியைமச்சும் உள்நாட்  இைறவாித் திைணக்கள ம் 
இைணந்  திறம்படச் ெசயற்பட்டதன் பலனாக ஒ  
வ டத்திற்குள் நாட் ன் ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயான  
நல்லெதா  நிைலைமக்கு வந்தி ப்பதாக இன்  எல்ேலா ம் 
கூ கின்றார்கள்.   

ேம ம், இன்ைறய நிைலைமயில் நிதியைமச்சுடன் 
ெதாடர் ைடய க்கிய விடயமாக ேவைல வாய்ப் ப் 
பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . இைளஞர்கள் இன்  ேவைல 
வாய்ப்  சம்பந்தமாகப் ெப ம் எதிர்பார்ப்ேபா  
இ க்கின்றார்கள். பல்கைலக்கழகப் பட்டப்ப ப்ைப த்  
ெவளிேயறிய பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டதாாிகள் இன்  
ேவைல வாய்ப்பின்றி இ க்கின்ற ஒ  சூழ்நிைல 
காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கி ள்ள சகல 
மாவட்டங்களி ம் கடந்த 3 மாத காலமாக ேவைலயற்ற 
பட்டதாாிகள் ெதாடர் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி 
வ கின்றார்கள். குறிப்பாக, பிள்ைளகைளத் க்கிக்ெகாண்  
தாய்மார்கூட உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க் 
கின்றார்கள். இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வ வதற்கு ன்னர் 
"இந்த நாட் ல் 10 இலட்சம் ேவைல வாய்ப் க்கைள 
உ வாக்குேவாம்" என்ெறா  வாக்கு திைய வழங்கிய . 
அந்த அ ப்பைடயில் இந்த விடயம் சம்பந்தமாகப் பிரதமர் 
அவர்கள் தைலயிட் க்கின்றார்; அேதேபான்  ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் தைலயிட் க்கின்றார். இ  சம்பந்தமாக 
விைரவில் நடவ க்ைக எ ப்பதாக அவர்கள் வாக்கு தியளித் 
தி க்கின்றார்கள். இ ந் ம், இவர்க ைடய இந்தக் 
ேகாாிக்ைகக்குச் ெசவிசாய்த் , ேம ம் காலம் தாழ்த்தாமல் 
உடன யாக அவர்க க்குாிய ேவைல வாய்ப்பிைன வழங்க 
ேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அ த் , கடந்த வாரம் மியன்மார் அகதிகள் 28 ேபர் 
காங்ேகசன் ைறக் கட ல் தத்தளித் க்ெகாண் ந்தேபா  
இலங்ைகக் கடற்பைடயினரால் காப்பாற்றப்பட் , அவர்கள் 
இப்ேபா  மீாிகம த ப்  காமில் த த்  ைவக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள். அவர்கைள மீண் ம் மியன்மார் நாட் க்கு 
அ ப் வைத அரசு தவிர்க்கேவண் ெமன்  நாங்கள் 
ேவண் க்ெகாள்கிேறாம். ஏெனன்றால், இன்  மியன்மாாில் 
இ க்கின்ற ஸ் ம் ச கத்திற்ெகதிராக யாரா ம் ஜீரணிக்க 

யாத ெகா ைமகள் நடக்கின்றன. அதனால் அங்கி ந்  
தப்பிவந்த இந்த அகதிகைள மீண் ம் அந்த நாட் க்கு 
அ ப்பாமல், இலங்ைகயில் அவர்க க்கு அகதி அந்தஸ்  
ெகா க்க ேவண் ம் அல்ல  அகதி அந்தஸ்  ெகா க்கின்ற, 

அகதிகைள வரேவற்கின்ற நா க க்கு அவர்கைள 
அ ப்பேவண் ெமன்  இந்தச் சைபயில் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன். 

இன்  அம்பாைற மாவட்டத்தின் கைரேயாரப் 
பிரேதசங்க க்குத் தைலநகரமாக விளங்குகின்ற 
கல் ைனயில் அைமந்தி க்கின்ற பல மாவட்டக் 
காாியாலயங்கைள ம் மாகாணக் காாியாலயங்கைள ம் 
அம்பாைறப் பிரேதசத்திற்கு மாற் கின்ற ஒ  நடவ க்ைக 

ம் ரமாக நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் கடந்த சில மாதங்க க்கு ன்  இலங்ைக 
ேவைலவாய்ப் ப் பணியகத்தின் மாவட்டக் காாியாலயம் 
கல் ைனயி ந்  அடாத்தாக மாற்றப்பட்ட . தமிழ் ேபசும் 
சி பான்ைம மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த நகரத்தி ந்  அந்தக் 
காாியாலயத்ைத ஒ  காரண மில்லாமல் மாற்ற ேவண் மா? 
என்  அப்ெபா  இந்தச் சைபயி ம் இந்த விடயத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சாிட ம் நாங்கள் பல ைற 
காரசாரமாகக் கூறி, அதைனத் த ப்பதற்காகப் 
ேபாரா வந்ேதாம். ஆனால், அந்தச் சூ  ஆ வதற்கு ன்பாக 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்களின்கீழ் வ ம் இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்தின் மாகாணக் காாியாலயம் கல் ைன, 
சாய்ந்தம ப் பிரேதசத்தி ந்  மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
கடந்த 'ெயா ன் ர' நிகழ்ைவெயாட்  அங்கி ந்த ெபா ட்கள் 
தி ேகாணமைலக்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட்டன. பின்னர் 
அைவ சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி அங்கி ந்  ேநர யாக 
அம்பாைற நகரத்திற்கு எ த் ச்ெசல்லப்பட்டன. இன்  அதன் 
மாகாணப் பணிப்பாளர் அந்தக் காாியாலயத்ைத யா க்கும் 
ெதாியாமல் இரேவா ரவாக அம்பாைறக்குக் ெகாண்  
ெசன்றி க்கின்றார். நான் அந்த மாவட்டத்தின் பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதி என்ற அ ப்பைடயில் இந்த விடயத்திற்குப் 
ெபா ப்பான இராஜாங்க அைமச்சாிட ம் மற் ம் 
ெசயலாளாிட ம் இ  சம்பந்தமாகப் ேபசியேபாதி ம், 
இன்ன ம் எந்தவிதமான நடவ க்ைக ம் எ க்கப்பட 
வில்ைல. இந்த விடயம் வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற தமிழ் 
ேபசும் மக்கைள ேவ  விதமாகச் சிந்திக்கும் நிைலைமக்கு 
இட் ச்ெசன்றி க்கின்ற . இந்த ஆட்சி அைமக்கப்பட்டேபா  
மிக க்கியமாகக் கூறப்பட்ட விடயம், "மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
ஆட்சியில் சி பான்ைம மக்க க்கு எதிராக இடம்ெபற்ற  
ேபான்ற நடவ க்ைககள் இந்த ஆட்சியில் நைடெபறா ; 
சி பான்ைம மக்களின் உாிைமகள் பா காக்கப்ப ம்” 
என்பதாகும். இந்த நல்லாட்சியில், ெபா வாக இ க்கின்ற ஒ  
மாவட்டக் காாியாலயத்தின் ேசைவகைளக்கூட  தங்க ைடய 
பிரேதசத்தி ந்  இவர்களால் இப்ெபா  அ பவிக்க 

யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம ஏற்பட் ள்ள . இ  
நல்லேதார் அறிகுறியல்ல. எனேவ, இன்  சி பான்ைமயின 
மக்களால் மதிக்கப்ப கின்ற பிரதமர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் 
உடன யாகத் தைலயிட் , இந்தக் காாியாலயத்ைத மீண் ம் 
கல் ைன - சாய்ந்தம  பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேநரம், இன்  அம்பாைற மாவட்டத்தில் சகல - 
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் - ச கங்க ம் ஒற் ைமயாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றனர். இன்  எங்க ைடய 
நகரத்தில் அைமந் ள்ள ெபௗத்த விகாைரயின் விகாராதிபதி 
அவர்கள் அவ்விகாைரைய நல்ல ைறயில் பராமாித் க் 
ெகாண் க்கின்றார். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Okay.  
ஆனால், இன்  ெபௗத்த மக்கள் வாழாத இறக்காமம் 

பிரேதசத்தில் குறிப்பாக மாணிக்கம வி ள்ள மாயக்கல்  
மைலயில் அவர்கள் னித த்தாின் சிைலைய நி விய  
மட் மல்லாமல், கடந்த வாரம் “ெபா பலேசனா” அைமப்பின் 
ெசயலாளர் ஞானசார ேதரர் உட்பட “ராவணா பலய” 
அைமப்பினர் அப்பிரேதசத் க்குச் ெசன் , அங்குள்ள ஸ் ம் 
ச கத் க்குாிய ெசாந்தக் காணிகைள அடாத்தாக அபகாித்  
அதில் பலாத்காரமாக வணக்கஸ்தலத்ைதக் கட் வதற்கு 

ற்பட்டார்கள். இவ்விடயம் ெதாடர்பில் சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்க ம் எங்க ைடய கட்சியின் தைலவர் ர ப் ஹக்கீம் 
அவர்க ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வந்  உாிய நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகாாியி க்கிறார்கள். இ ந் ம்கூட, கடந்த தலாம் திகதி 
“ராவணா பலய” மற் ம் “ெபா பலேசனா” அைமப்பினர் 
அம்பாைற நகாில்கூ , ஊர்வலமாக இறக்காமம் 
பிரேதசத் க்குச்ெசன் , அரச கட்டைளகைள - ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய உத்தரைவ - மீறி, " ஸ் ம் ச கத் க்குாிய 
காணிகைளப் பலாத்காரமாக அபகாித் , வணக்கஸ்தலத்ைதக் 
கட் ேவாம்” என்  கூறியேபா , ெபா சாாின் தைலயீ  
காரணமாக அ  சமேயாசிதமாகத் த க்கப்பட்ட . இ ந் ம், 
இன் கூட “ராவணா பலய” அைமப்பினர், “யார் த த்தா ம் 
பரவாயில்ைல. நாட் ன் ஜனாதிபதிேயா, பிரதமேரா 
த த்தா ம் பரவாயில்ைல; நாங்கள் இறக்காமத் க்குச் 
ெசன்  எம  வணக்கஸ்தலத்ைதக் கட் ேவாம்” என்  
சூ ைரத்தி க்கின்றார்கள். ஏன், இவர்கள் இவ்வா  
ெசால்லேவண் ம்? அவ்வாறான நிைலைம ஏற்ப ம்ேபா  
அங்கி க்கின்ற தமிழ், ஸ் ம் ச கங்கள் மத்தியில் பதற்றம் 
ஏற்பட்  தமிழ், ஸ் ம் இைளஞர்கள் ெகாதிப்பைடந்  
வன் ைறக்குச் ெசல்வதற்கும் அதன் லம் அங்கு மிகப் 
ெபாியெதா  கலவரம் ஏற்பட ம் வாய்ப்பி க்கின்ற . - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Please wind up now.  
 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Give me only one more minute, Sir.  
இவ்வாறானெதா  நிைலைமதான் கடந்த ஆட்சியில் 

அ த்கமவி ம் ஏற்பட்ட . நாங்கள் அ  ெதாடர்பில் 
எவ்வளேவா ெசால் ம் அவர்கைளத் த க்காததனால் அங்கு 
ெபாியேதார் இனக்கலவரம் ண்ட . அேத தவைற இந்த 
அரசு ெசய்யக்கூடா . எந்தக் ெகாம்பனாக இ ந்தா ம் 
பரவாயில்ைல, அ  ஞானசார ேதரராக இ க்கட் ம், அல்ல  
“ராவணா பலய” அைமப்ைபச் ேசா்ந்த ேதரர்களாக 
இ க்கட் ம்! யாராக இ ந்தா ம் சட்டத்ைத 
மீ கின்றெபா  அவர்கைளக் ைக ெசய்  கூண் க்குள் 
ேபாடேவண் ய கடைம இந்த அரசுக்கு இ க்கின்ற . அைதச் 
ெசய்ேத ஆகேவண் ம்! என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி! 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක් තිෙබනවා.  

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
අෙප් කථිකයන් තුන්ෙදනයි ඉන්ෙන්. වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා,-  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් විනාඩි අටක කාලයකුයි. 
 
[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය 

කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. මහ බැංකු වාර්තාව කියන විධියටම 
සියයට හතක්ව තිබුණු සංවර්ධන ෙව්ගය සියයට හතර දක්වා අඩු 
ෙවලා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා. විෙද්ශ ආෙයෝජන 
සියයට 53කින් කඩා වැටිලා. හැබැයි, නරිවාදම. ආණ්ඩු පක්ෂ 
මන්තීවරුන්ෙග් නරිවාදම තිෙබනවා. රෙට් සමස්ත ආර්ථිකයට 
බලපාන හැම ක්ෙෂේතයක්ම කඩා වැටිලා. රුපියල කඩා වැටිලා. 
ෙඩොලර් එකට රුපියල් 154ක් ෙගවන්න ෙවලා. රෙට් ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාෙගන වැටිලා. ඊෙය් දවෙසේ 
ලංකාෙව් නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් එකතුවක් රැස් වුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් -plan අඳින අයෙග්- 
එකතුවක් ඊෙය් රැස්වුණා. ගත ෙවච්ච මාස හතර තුළ නිවසක් 
අලුෙතන් ඇඳගන්න ඔවුන් ළඟට කිසි ෙකෙනක් ඇවිල්ලා නැහැ. 
ඒකයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ස්වභාවය.  

අෙපේල් මාසය තුළ උද්ධමනය සියයට අටකින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙගන එන විෙශේෂ ෙයෝජනාවලිනුත් 
ෙකෙරන්ෙන් තවතවත් රෙට් ආෙයෝජන කඩා වැෙටන එකයි. ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දන හරහා උත්සාහ කරන්ෙන් ආපසු බලපාන ෙලස 
නීති පනවන්නයි. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉන්න ඉතුරු ව්යාපාරිකෙයෝ 
ටිකත්, ඉතුරු ආෙයෝජකෙයෝත් ෙම් රටින් පැනලා යන එකයි 
ඒෙකන් සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයක් නැහැ; 
කර්මාන්තයක් නැහැ. ෙගොවි ජනතාවට සහන ෙදනවාය කියලා 
ආපු ආණ්ඩුව ෙගොවීන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය කඩා වට්ටලා. 
රෙට් සමස්ත කෘෂි නිෂ්පාදනය කඩා වැටිලා. මුළු රටම අතරමං 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එකම ක්ෙෂේතයකින්වත් දියුණු ෙවලා නැහැ. 
ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ අලුෙතන් ඇති ෙවච්ච ව්යාපාරයක් කියන්න; 
ආෙයෝජනයක් කියන්න.  

අලුෙතන් රටට එක්කරපු නිෂ්පාදනයක් කියන්න. රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකයට ඇති කරපු දායකත්වයක් ගැන පුළුවන් නම් කියන්න. 
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ විධියට කථා කරන අය ෙම් ර ට එන්න 
එන්නම මහා පපාතයකට ඇද දාලා තිෙබන එෙක් වග කීෙමන් 
මිෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අද ෙමොනවාද ෙම් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායක ඇමතිවරු කථා කරන්ෙන්? මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට බණින එක විතරයි කරන්ෙන්. රටට බලපාන විෙශේෂ 
පනත් කිහිපයකට අදාළ නිෙයෝග හා නියමයන් අරෙගන එන 
ෙකොට, පනත් ෙකටුම්පතක් ෙදවැනි වර කියවන අවස්ථාවක 
මාතෘකාවට අදාළව එකම කාරණයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත් එෙහමයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
මඩ ගහනවා.  

බැඳුම්කර ෙකොමිසම හමුෙව් ඩබ්ලිව්.ඒ. විෙජ්වර්ධන මහතා 
කියනවා, ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙවන්න පුළුවන් ෙලොකුම වංචාව; මහ 
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බැංකු බැඳුම්කරය කියලා. ඒත් ෙම් අයෙග් කෙට් නරිවාදම අඩු 
ෙවලා නැහැ. වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන මුදල් ඇමතිතුමා ගල් 
ගහනවා. ෙහොරා කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපහාස 
කරනවා. හැබැයි, මුදල් ඇමතිකමට පත් වන විටත් එතුමා විනිමය 
වංචා නඩුවක වගඋත්තරකාරෙයක්; විත්තිකාරෙයක්. එය විනිමය 
වංචා පිළිබඳ නඩුකරයක්. "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් එම ෙකොටස 
සභාගත කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තාක්ෂණික 
වැරැද්දක් මත එතුමා නිෙදොස් කරනවා. හැබැයි, නැවත නඩු 
පවරන්න පුළුවන් කියලා නඩුකාරතුමිය තීන්දුව දීලා එදා ෙගදර 
යනවා. විෙද්ශ විනිමය වංචාවක් ගැන බරපතළ ෙචෝදනාවක් 
තිෙබන තැනැත්ෙතකුට මුදල් ඇමතිකම ෙදන එකම වංචාවක්. 
ඒක තමයි පළමුවැනි වැරැද්ද. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ෙලොකුම වංචාව. 
එවැනි තැනැත්ෙතකුට මුදල් ඇමතිකම දීම වංචාවක්. ෙමන්න, මහ 
බැංකු බැඳුම්කරය හරහා කියැෙවන ෙද්. ෙම් රට පපාතයට 
වැෙටන්ෙන් ඒකයි. "අර්ජුන් මෙහේන්දන්ෙග් නිෙයෝගෙයන් බිලියන 
10.6ක් දක්වා ලංසු ලබා ගැනීෙමන් රජයට ක්ෂණිකව මිලියන 
532ක් පාඩු වුණා."  

ෙමෙහම කියන්ෙන් මහ බැංකුෙව් නිෙයෝජ්ය අධිපතිතුමා. 
ක්ෂණිකව ෙවච්ච පාඩුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ථ සාධක අරමුදලට 
පමණක් බැඳුම්කර සිද්ධිය හරහා රුපියල් ෙකෝටි 975ක් පාඩු කළා. 
ලජ්ජා නැතිව කථා කරන්න එනවා; ලජ්ජා නැතිව පුරසාරම් 
ෙදොඩන්න එනවා. රට කාලා, විනාශ කරලා. ෙහොරකම නම් කවුරු 
කළත් වැරැදියි. ඇයි, ෙම් රටට ෙමෙහම කරන්ෙන්? ෙම්කට 
ෙමොකක්ද විසඳුම? ෙකෝ, බැඳුම්කර ෙකොමිසම හරහා ඒ අයට 
දඬුවම් ලබා ෙදනවාද? නැහැ.  

2017 අෙපේල් මස 28වැනි දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා: 

"බැඳුම්කර ෙකොමිසෙමන් කිසිවකුටත් දඬුවම් ලබාෙදන්ෙන් නෑ 
ෙකොමිසෙම් සභාපති කියයි." 

 "ලංකාදීප"  පුවත් පෙත් එම පකාශය ඇතුළත් පිටුව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

ෙම් රටට කරපු ජාතික අපරාධයට ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙදනවාද? ඒ නිසා එදා පටන් අෙප් රෙට් සමස්ත ආර්ථිකය කඩා 
වැෙටනවා. උහුලන්න බැරි බඩු මිලකින්, දරා ගන්න බැරි ආර්ථික 
පශ්නවලින් මිනිසුන් ෙහම්බත් ෙවලා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවට අනුව 2003 අෙපේල් මාසෙය් රුපියල් 
59කට තිබුණු හාල් කිෙලෝව ෙම් වනෙකොට රුපියල් 82යි.  2015 
වර්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව බාර ගන්න ෙකොට පරිප්පු 
කිෙලෝව රුපියල් 174යි. දැන් පරිප්පු කිෙලෝව රුපියල් 182යි.  

මාළු හරි ලාබයි කිව්වා ෙන්. මාළුවල මිල ගණන් ෙකොෙහොමද 
කියලා මම ෙපන්වන්නම්. රුපියල් 716ට තිබුණු ෙකළවල්ලා 
කිෙලෝව අද වනෙකොට රුපියල් 881යි. 2015 වර්ෂෙය් රුපියල්  
167ට තිබුණු කඩල කිෙලෝව අද වනෙකොට රුපියල් 299යි. 

ෙමන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය. ෙම් අලුත් ෙයෝජනා 
හරහා නැවත සිදු ෙවන්ෙන්  බඩු මිල වැඩිවීමයි. ඉතින් ෙම් රෙට් 
මහජනයාට කාෙග් සරණ ද දන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රට තුළ මහ 
පරිමාණ ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා; සියලු ව්යාපාර කඩා 

වැෙටනවා; එදිෙනදා  ජිවත්ෙවන්න කිසිම කමයක් ඇත්ෙත් නැහැ; 
බඩු මිල වැඩි ෙවනවා; රෙට් කිසි පශ්නයකට විසඳුම් ෙදන්ෙන් 
නැහැ; කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ; ව්යාපාරයක් නැහැ; මාර්ගයක් 
හැෙදන්ෙන් නැහැ; කුණු කන්දක්වත් කළමනාකරණය කර ගන්න 
බැහැ.  මඩ ගහයි, පරණ කාලෙය් වැරැදි කියයි.  නමුත් අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක්, අලුත් ෙයෝජනා කිසිවක් නැහැ.  

වන්දනාෙව් යන එක විතරක් කරනවා. මහ බැංකුෙව් 
සිද්ධිෙයන් ආර්ථිකයට වුණු පාඩුව බැලුෙවොත් ඒ මුදලින් 
හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් හතරක් හදන්න පුළුවන්. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුපළ ආෙයෝජනය සඳහා තමයි භාවිත කරන්න ඕනෑ. 
ආෙයෝජනයටයි භාවිත කරන්න ඕනෑ. ගුවන්ෙතොටුපළ, වරාය 
ඒකාබද්ධ කරලා තමයි කර්මාන්තපුරය ඇති කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙයන එකම විසඳුම නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම, 
ආෙයෝජන වැඩි කිරීම ෙනොෙවයි. විකුණා එදා ෙව්ල ෙෂේප් කිරීම 
පමණයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමාෙග් එකම ෙයෝජනාව 
විකුණා ආදායම් ලබා ගැනීමයි. අගමැතිතුමා ඕස්ෙට්ලියාවට 
යනවා. ගිහිල්ලා ආයතනයකින් කැඳවනවා,  අපනයන ආදායම 
වැඩි කිරීෙම් ඉලක්කය ෙමොකක්ද කියලා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් 
සමාගමකින් තමයි වාර්තා කැඳවන්ෙන්. ඕස්ෙට්ලියා සමාගම 
කියනවා, "තවදුරටත් අපට අපනයනෙය්දී නිමි ඇඳුම් ෙකෙරහි  
විශ්වාසය පවත්වා ගන්න පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත් නැහැ" කියලා. 
නිමි ඇඳුම් ෙකෙරහි විශ්වාසය ෙලෝක ආර්ථිකෙය්ම නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාට බණිනවා, ඒ කාලෙය්  factories  කිහිපයක් 
වැහුණා කියලා. ආර්ථිකෙය්  ඒ දිශාව ෙවනස් ෙවලා තිෙයන්ෙන්. 
අපි අලුත් අපනයන ආදායම්වලට යන්න ඕනෑ.  

අෙප් අලුත් අපනයන ෙමොනවාද? අපනයන ආදායම් වර්ධනය 
කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙගන එන ෙයෝජනාවලින් 
ෙවන්ෙන් අපනයන ආදායම වැඩිවීමක් ෙනොෙවයි. ආනයන වියදම 
වැඩිවීම විතරයි ෙවන්ෙන්.  ලංකාෙව් ආනයන වියදම සියයට 
22කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඇති කරන අලුත් සංෙශෝධන 
හරහා  මුළු රෙට්ම ආර්ථිකය තවදුරටත් ආනයනය මත රඳා 
පවතිනවා. අපි කිසිෙදයක් හදන්ෙන් නැහැ.  අද  ධීවර කර්මාන්තය 
ගැන කථා කරනවා. නමුත් අද උතුෙර් මන්තීවරු ඒ ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් ඇවිල්ලා උතුරු 
නැෙඟනහිර ධීවර වාඩිවලට ගිනි තියලා යනවා; ෙබෝට්ටු ගිනි 
තියලා යනවා.  

අද එතුමන්ලාවත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙබොෙහොම අභාග්ය සම්පන්න, නරක රටක අපි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම්වාට විසඳුම් ෙසොයන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට බැණලා 
වැඩක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙමොකුත් 
කෙළේ නැහැ. ඉතිරි අවුරුදු ෙදෙක්දීවත් වැඩක් කරන ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න කියා ඉල්ලමින් මා නිහඬ වනවා. සත්ුතියි. 

 
[பி.ப. 4.20] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

உலகி ள்ள நகரங்களில் வாழ்ந் வ கின்ற மக்க க்கு 
உணவளிக்கும் மாெப ம் பணியான  ஓர் அவசரப் 
பிரச்சிைனயாக உ ெவ த்  வ வதாக ஐக்கிய நா களின் 
உண  மற் ம் ேவளாண்ைம அைமப்  ஓர் எச்சாிக்ைகயிைன 
வி த் ள்ள . அேதேநரம், நகரவாசிக க்குத் தவறாமல் 
உண  வழங்குவதான  21ஆம் ற்றாண் ன் மிகப்ெபாிய 
மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனயாக உ ெவ க்கலாெமன் ம் 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உண  விநிேயாக நி ணர்களால் ெதாடர்ந்  சுட் க் 
காட்டப்பட்  வ கின்ற . அந்த வைகயில், தற்ேபா  
உலகளாவிய ாீதியில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற உணேவ 
உலக சனத்ெதாைகயின க்கிைடயில் வழங்கப்பட் வ ம் 
நிைலயி ம் உலகளாவிய ாீதியில் சுமார் 84 ேகா  மக்கள் 
ஒவ்ேவார் இர ம் ேபாதிய உணவின்றிேய நித்திைர 
ெகாள்வதாகத் ெதாியவ கின்ற .  

நகரங்களின் வளர்ச்சிப் ேபாக்கான  வரவர அதிகாித்  
வ கின்ற நிைலயில் ேவளாண்ைமக்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 
நிலங்கள் ப ப்ப யாகக் கட் டங்கள் மற் ம் ேவ  
பயன்பா க க்ெகன எ க்கப்பட்  வ கின்றன. இதனால் 
ேவளாண்ைம நிலங்கள் நகரங்களி ந்  ெவகு ெதாைல  
ேநாக்கி நகர்த்தப்ப கின்றன. இந்நிைலயில் நகரங்கைள 
அண் யதாக சிறிதள  உண ப் ெபா ட்கள் மாத்திரேம 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றன, அல்ல  அ ம் உற்பத்தி 
ெசய்யப்படாத ஒ  நிைலயில் இன்ைறய உலகான  உண ப் 
ெபா ட்க க்கான பாாிய ேகள்விையக் ெகாண் ள்ள 
பகுதிகளாக நகரப் பகுதிகைளேய ஆக்கிவிட் ள்ள . 
இவ்வாறானெதா  நிைலயில் ஒ  நாட் ன  உண ப் 
ெபா ள் உற்பத்தியான  நகரப் றங்கைளவிட்  மிக ம் ர 
ஒ க்கப்பட்ட பகுதிகளில் ேமற்ெகாள்ளப் ப வதனால் 
அவ் ற்பத்திகேள நகரப் றங்க க்குக் ெகாண் வர ேவண் ய 
நிைலக்குட்ப கின்றன. நகரப் றங்களில் ெதாழில்சார் 
வசதிகள் மற் ம் இதர வாழ்க்ைக வசதிகைள ைமயப்ப த்தி 
மக்கள் கிராமப் றங் களி ந்  நகரப் றங்க க்கு அதிகமாக 
இடம்ெபயர் வதனால், நகரப் றங்களில் மக்கள் ெதாைக 
அதிகாிக்கின்ற . இதனால் அவர்கள  ேதைவக்கான 
உண ப் ெபா ட்கள் யாவற்ைற ம் ெகாள்வன  ெசய்ய 
இயலாத நிைலேய காணப்ப கின்ற . இந்நிைலயில் 
நகரப் றங்களில் வாழ்பவர் களின் உண த் ேதைவையப் 

ர்த்தி ெசய்வெதன்ப  ெப ம் சவாலாக அைமந் வ வைத 
நாம் அவதானத்திற்ெகாண்  அதைன ஈ ெசய்யக்கூ ய 
ஏற்பா கைள ன்ென ப்ப  அவசியமாகும் என்பைத இங்கு 
வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், வ ைம நிைல மிகுதியாகக் காணப்ப கின்ற 
பகுதிகளில் அைனத்  மக்க க்குமான உண  என்ப  
இன்ன ம் எட்டாத கனியாகேவ இ ந் வ கின்ற . இ  
ெதாடர்பில் ஆய் கைள ேமற்ெகாள்ேவார் உண ப் 
ெபா ட்கள் கைடகளில் இ ப்பதற்கும் அைவ ைகயில் 
கிைடப்பதற்குமிைடயில் காணக்கூ யதான 
ேவ பாட் ைனேய சுட் க்காட் கின்றார்கள். கைடகளில் 
உண ப் ெபா ட்கள் தாராளமாகக் கிைடக்கப்ெபற்றா ம் 
அவற்றின் விைலகைளப் ெபா த் ம் மக்கள  ெபா ளாதார 
நிைலைமகைளப் ெபா த் ேம அவர்களால்  அவற்ைறக் 
ெகாள்வன  ெசய்ய ம். எம  நாட் ல் ெபா ட்க க் 
கான தற்ேபாைதய விைலேயற்றங்க க்கு மத்தியில் 
ெப ம்பாலான மக்களால் அவற்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்யக்கூ ய நிைலைமகள் இல்ைலெயன்ேற கூறேவண்  

ள்ள . இதனால் இந்த மக்களிைடேய ேபாசாக்கின்ைம 
நிைலைமகள் அதிகாித் ள்ளன. குறிப்பாக, இந்த நிைல 
மைலயக மக்கைளப் ெபாி ம் ஆட்ெகாண்  வ கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க .  

ெகா ம்  நகரத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் இங்கு 
காணப்ப கின்ற ெமாத்த மற் ம் சில்லைற விற்பைன 
நிைலயங்கள், பல்ெபா ள் அங்கா கள் என்பவற்றில் 
ெப ம்பாலானைவ ெபா த்தமற்ற இடங்களிேலேய 

அைமந்தி ப்பைதக் காணக்கூ யதாக ள்ள . இவற்ைற 
ேநாக்கி உண ப் ெபா ட்கைள ெகாண் வ கின்ற 
வாகனங்கள் வசதியாகத் தாித் நின்  ெபா ட்கைள உாிய 
ேநரத்தில் இறக்குவதற்குாிய வசதிகளின்ைமையக் காணக் 
கூ யதாக ள்ள . இவ்வாறான இடங்கள் ேபாதிய 
பராமாிப் களின்றி ம் அதிகமான குப்ைபகள் ேச கின்ற 
இடங்க மாகேவ காட்சி த கின்றன. அேதேநரம், உள் ர் 
உண ப் ெபா ட்கைளத் ெதாைலவான இடங்களி ந்  
காலதாமதமாகி நகர்ப் றங்க க்குக் ெகாண் வ வதனா ம் 
அேநகமான உண ப் ெபா ட்களின் இறக்கும்ேபா  
பாவைனக்குதவாத தரமற்ற ெபா ட்க ம் அதிகமாக இறக்கப் 
ப கின்றன. அதனால், ேமற்ப  உண ப்ெபா ட்களில் 
மக்கள  கர் த் ேதைவக க்கு அப்பால் கழி கேள 
அதிகமாக எஞ்சிவி கின்ற நிைலைமக ம் நம  நாட் ல் 
இல்லாமல் இல்ைல. இதனா ம் குவிகின்ற அதிகளவிலான 
குப்ைபகைள அகற்ற ற்ப கின்ற ஒ  நிைலயிேலேய நாம் 
அண்ைமயில் மீெதாட்ட ல்ல அனர்த்தத்திற்கு 

கங்ெகா த்ேதாம். அ மட் மல்லாமல், கண் -ெகாஹா 
ெகாைட ேதக்கவத்ைத குப்ைபேம ம் அனர்த்தங்கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய நிைலயில் உள்ளதாகேவ அறிய கின்ற . 
இேத நிைலேய யாழ்ப்பாணத்தில் காக்ைகதீ ப் பகுதியி ம் 
எம  நாட் ல் ேம ம் பல பகுதிகளி ம் ஏற்படலாம் 
என்பதால், நாம் இ குறித்  தற்ேபாேத உாிய ஏற்பா கைள 

ன்ென த்  குப்ைபகளால் இந்த நாட் ல் மீண் ெமா  
அபாயம் ஏற்ப வைதத் த க்கேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேவகமாக வளர்ந்  வ கின்ற நகரங்கள் கங்ெகா க் 
கின்ற ேதைவகைள இனங்கண்  அவற்ைறச் சமாளிப்பதில் 
சர்வேதச அைமப் கள்கூட பல்ேவ  சவால்கைள எதிர் 
ேநாக்கி ள்ளன. இந்த நிைலயில் கிராம உண  உற்பத்திைய 
ெப க்குதல், ேபாதியள  உண ப் ெபா ட்கைள மக்கள் 
ெபறக்கூ ய வழிவைககைள ஏற்ப த்தல்,  திய பாைதகள் 
மற் ம் பல்ெபா ள் அங்கா கள் ேபான்றவற்ைற உாிய 
தரங்க டன் அைமத்தல், களஞ்சியசாைலகைள  அைமப்பதற் 
ேகற்ற வைகயில் தனியார் ைறயின க்கு தலீட்  
வழிவைககைள ஏற்ப த் தல் மற் ம் அதற்கான 
ஊக்குவிப் க்கைள வழங்குதல், விவசாயிகள், வர்த்தகர்கள், 
உண ப்ெபா ட்கைள ஏற்றியிறக்கும் ேவைலகளில் 
ஈ ப ேவார் ேபான்றவர்கள் நிதிைய ம் உாிய 
உள்ளீ கைள ம் இலகுவாக ம் நியாயமான ஏற்பாட் ம் 
ெப வதற்கு வங்கிக் கடன் வாய்ப் கள் உட்பட ேதைவயான 
வசதிகைள ஏற்ப த் தல், வர்த்தகம் மற் ம் ஆேராக்கியம் 
ெதாடர்பான உாிய விதி ைறகைள வகுத்தல் ேபான்ற 
நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ெமனச் சர்வேதச 
உண த் திட்ட வகுப்பாளர்கள் மற் ம் நிர்வாகிகள் 
கூ கின்றனர். எனி ம், ேமற்ப  ைறகள் சார்ந்  எம  
அரச அதிகாாிகைள ேம ம் ஊக்குவிப்பதற்கும் அதற்கான 
வளங்கைள வழங்குவதற்கும் அரசு உாிய யற்சிகைள 

ன்ென க்க ேவண் ய  அவசியமாக ள்ள  என்பைத ம் 
இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

அண்ைமக்காலமாக எம  நாட் ல் ஏற்பட் ள்ள 
காலநிைல மாற்றங்கள் காரணமாக 9 இலட்சத் க்கும் 
அதிகமான மக்கள் உண ப் பற்றாக்குைறைய எதிர்ேநாக்கிய 
வர்களாக இ ந் வ வைத ம் நாம் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த வைகயில், கடந்த தமிழ்-சிங்களப் த்தாண்  
காலகட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், எம  நாட் ன் ெமாத்த 
உண  உற்பத்தியில் 40 சத தேம ெபா  மக்களால் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ளைதக் காணக்கூ யதாக 
இ ந்த . இன்ைறய அதிகாித்த சனத்ெதாைகக்ேகற்ப கு கிய 
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நிலப்பரப் க்களில் அதிகள  உண  உற்பத்திகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ேளாம். 
பல்ேவ  இரசாயனப் ெபா ட்களின் பாவைன காரணமாக 
எம  இயற்ைக ம் மண் வள ம் நீர் வள ம் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட்  மக்கள் பல பாாிய ேநாய்க க்கு 
ஆட்படக்கூ ய நிைலைமகள் காணப்ப கின்றன. அந்த 
வைகயில், தற்ேபா  யாழ்ப்பாண மக்கள  பாவைனயி ள்ள 
கு நீாில் உலக சுகாதார ைமயத்தின் அ மதிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச தரத்ைதவிட அதிகளவில் 'ைநத்திேரற்' மற் ம் 
'ைதத்திேரற்' காணப்ப வதாக ம் அதன் காரணமாக 
எதிர்காலத்தில் மக்கள் பல்ேவ  ேநாய்க க்கு ஆட்படக்கூ ய 
நிைல ேதான் ெமன ம் கூறப்ப கின்ற . இவ்வாறான 
நிைல யாழ்ப்பாணத்  நிலத்த  நீாில் ஏற்ப வதற்கு மலக் 
கழி கள், விலங்குக் கழி கள், அதிகாித்த விவசாய 
இரசாயனப் பாவைன என்பன காரணமாகுெமன் ம் ெதாிய 
வ கின்ற . சில  அரசியல் தைலைமகளின் சுயலாப ேநாக்கு 
காரணமாக சுன்னாகம் பகுதியிேல எண்ெணய்க் கழி க ம் 
அப்பகுதி நிலத்த  நீாில் கலக்கப்ப வதால் அப்பகுதி மக்கள் 
கு நீ க்கான ெப ம் சவா க்குட்பட்  அதி ந்  மீள 

யாதவா  பாதிக்கப்பட் ம் உள்ளனர். எனேவ, 
இப்பிரச்சிைன ெதாடர்பில் நாம் உாிய ஏற்பா கைள 

ன்ென த்தாக ேவண் ெமன்பைத இங்கு சுட் க் 
காட் கின்ேறன்.  

தற்ேபாைதய ஆட்சியில் கர்ப்பிணிப் ெபண்க க்ெகன 
இ பதாயிரம் பாய் ெப மதியான உலர் உண ப் 
ெபா ட்கள் ஒவ்ெவா  மாத ம் தலா இரண்டாயிரம் பாய் 
ெப மதியில் பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கங்களின் லமாக 
வழங்கப்பட்  வ கின்ற . அவ் ண ப் ெபா ட்கள் 
தரமற்றைவ என்ற ஒ  குற்றச்சாட்  ன்ைவக்கப்ப கின்ற . 
இ  ெதாடர்பில் உாிய தரப்பினர் அதிேல அவதானத்ைதச் 
ெச த்த ேவண் ம். அேதேநரம், எம  நாட் ல் பண் ைகக் 
காலகட்டங்களிேலேய உணவகங்களில் அதிகளவான 
ேசாதைன நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைதக் காணக் 
கூ யதாக ள்ள . இதைன ேம ம் விாி ப த்தி, நாடளாவிய 
ாீதியில் அ க்க  ேமற்ப  ேசாதைனகைள நடத்தி, குறிப்பாக 

ர  இடங்க க்கான ேப ந் கள் நி த்தப்ப கின்ற 
இடங்களி ள்ள உணவகங்கள் ெதாடர்பி ம் உாிய 
கவனத்ைதச் ெச த்தி, ேசாதைனகைள ேமற்ெகாண்  
மக்க க்குத் தரமான ம் சுத்தமான ம் நியாய விைலகைளக் 
ெகாண்ட மான உண  வைககள் கிைடப்பைத  உ தி 
ெசய் மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  இன்  
சர்வேதச ஊடக சுதந்திர தினமாகும். ஊடகங்கைள அதன் 
உாிைமயாளர்கள் தம  வி ப்  ெவ ப் க்கு ஏற்றவா  
இலாப ேநாக்கத் டன் நடத்தினா ம் ஊடக தர்மத்ைதப் 
பின்பற்றி ச க அக்கைறேயா  இன்ன ம் பணியாற்றிக் 
ெகாண் க்கும் அைனத்   ஊடகவியலாளர்க க்கும் என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  அேதேவைள, 
நம  நாட் ல் க த்  ேவ பா கள் காரணமாகப் ப ெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட ஊடகவிலாளர்களான ன்னாள் நாடா மன்ற 
உ ப்பினரான நடராஜா அற் தராஜா மற் ம் பால நடராஜா 
ஐயர், பிரகீத் எக்ென ெகாட, லசந்த விக்ரம ங்க, 'தராக்கி' 
சிவராம் உள்ளிட்ட அைனத்  ஊடகவியலாளர்கைள ம் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ெகௗரவத் டன் நிைனவில் நி த்  
கின்ேறன். ேம ம், ெகால்லப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களின் 
ெகாைலகள் ெதாடர்பாக விசாரைணகள் ன்ென க்கப்பட் , 
அவர்களின் கு ம்பத்தின க்கும் உறவினர்க க்கும் நியாயம் 
கிைடக்க ம் பாிகாரங்கள் மற் ம் வாழ்வாதார உதவிகள் 
உாியவா  கிைடக்க ம் விைரவான நடவ க்ைக அவசியம் 

என்பைத இன்ைறய நாளில் மீண் ம் வ த் கின்ேறன். 
நான் ஏற்ெகனேவ நாடா மன்றத்தில் ேகள்வி எ ப்பியி ந்த 
விடயமான ஊடகவியலாளர்க க்கான ட் த் திட்டங்கள் 
மற் ம் அவர்க க்குத் ேதைவயான ஊடகம்சார் உபகர 
ணங்கைள மானிய அ ப்பைடயில் கிைடக்கச் ெசய்தல் 
ேபான்றவற்ைற அரசாங்கம் ாித நடவ க்ைககள் லம் 
வழங்க ேவண் ெமன் ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

சர்வேதச நா க டன் ஒப்பி ைகயில், ஊடக சுதந்தி 
ரத்ைதப் பா காக்கும்  நா களின் தர வாிைசயில் இலங்ைக 
141ஆவ  இடத்தில் இ ப்பதாகப் ள்ளிவிபரங்கள் 
ெவளிப்ப த்தி ள்ளன. இந்த நிைலயி ந்  எம  நாட்ைட 
ேம ம் ன்ேனாக்கிக் ெகாண் ெசல்வதற்குத் ேதைவயான 
அைனத்  ெசயற்பா கைள ம் நாம் ன்ென க்க ேவண் ம் 
என்பைத ம் இன்ைறய நாளில் கூறிக்ெகாண் , எனக்குச்  
சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி கூறி, விைட 
ெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 4.32] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 

ෙවලාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.   

අද දින ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නියම, 
ෙයෝජනා සහ පනත් ෙකටුම්පත සඳහා පළමුෙවන්ම මෙග් සහාය 
පළ කර සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙදස අප විවිධ ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් බලනවා. විවිධ 
ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් එය විෙව්චනය කරනවා. එෙහම 
විෙව්චනය කරන්න ෙම් සභාවට තිෙබන අයිතිය ඉතාම පැහැදිලි 
අයිතියක්. ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඒ සඳහා තිෙබන අයිතිය අප 
කවුරුත් පිළිගත්, පජාතන්තවාදී අයිතියක්.  

ඉතාම වැදගත් කරුණ තමයි, යහ පාලන රජය 2015 ජනවාරි 
8වැනි දා ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණාට පසුව රට තුළ ඇති කර 
තිෙබන ඒ පජාතන්තවාදී වට පිටාව. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
විපතට පත් වුණු, මිය ගිය, තුවාල ලැබූ මාධ්යෙව්දින්ට සහ 
ෙද්ශපාලන කියාකරුවන්ට සහන සහ වන්දි ලබාදීම පිළිබඳව 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා තමන්ෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා. 
ඒ අදහස් සමඟ මා එකඟ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් රට තුළ නිදහස් 
වාතාවරණයක් ඇති කර තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩා බිඳ දමලා, ඉදිරි ගමන වළක්වලා, කාර්මික සාමය නැති 
කරලා, රට ආපසු හරවන්න යම් පිරිසක් උත්සාහ කරනවා.  ෙම්ක 
යූඑන්පී, ශී ලංකා, ෙජ්වීපී පශ්නයක් ෙනොෙවයි; ටීඑන්ඒ, මුස්ලිම් 
ෙකොංගස් පශ්නයකුත් ෙනොෙවයි. ෙමය අප හැමෙදනාෙග්ම මාතෘ 
භූමියයි. ෙම් මාතෘ භූමිෙය් දියුණුව අප  සියලුෙදනාෙග්ම 
පාර්ථනයයි. හැබැයි, යම් කිසි පිරිසක්, යම් කිසි පුද්ගල 
කණ්ඩායමක්, යම් කිසි වෘත්තීය සමිතියක්, යම් කිසි ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක්, යම් කිසි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් එම මූලධර්ම 
අමතක කරනවා නම්, ෙම් රට විනාශය කරා ෙගන යනවා නම්, 
එවැනි පුද්ගලයන් ඉතිහාසයට එකතු වන්ෙන් ෙම් රටට ආදරය 
කරන මිනිසුන් හැටියට ෙනොෙවයි,  ෙම් රෙට් විනාශයට මඟ පාදපු 
ෙද්ශ ෙදෝහීන් හැටියටයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ර ෙට් කම්කරුවන්ට ලැබී තිෙබන ජයගහණ තුළ ඔවුන් 
එක අතකින් සතුටු ෙවනවා. අනික් අතට තවමත් දිනාගන්න බැරි 
වුණු අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ඔවුන් සටන් කරනවා; දුක් ෙවනවා; 
ෙව්දනා විඳිනවා. ෙම් සියල්ලම තිෙයද්දි, කම්කරු අයිතිෙය් 
නාමෙයන්, වැඩ වර්ජනයට තිෙබන අයිතිෙය් නාමෙයන්, ෙම් රෙට් 
කම්කරු සමගිය බිඳ ෙහළලා, කම්කරුවාෙග් සටන්වල තිෙබන 
වලංගුභාවය නැති කරලා, ෙම් රට ආපස්සට හරවන්න යම් යම් 
ෙද්ශපාලන බලෙව්ග කටයුතු කරනවා. ලබන සිකුරාදාට -5වැනි 
දාට- ෙම් රෙට් මහා වැඩ වර්ජනයක් කරන්නය කියා රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය සහ තවත් වෘත්තීය සමිති 
කිහිපයක් ජනතාව ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ එක් එක් වෘත්තීය 
සමිතියට තම තමන්ෙග් වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ගැන හඬ නඟන්න, 
සටන් කරන්න තිෙබන අයිතිය අප පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, 
සමස්තයක් ෙලස කම්කරුවාට බලපාන පතිපත්තිමය කාරණා 
ගැන සටන් කරන්න තිෙබන අයිතියත් අප පිළිගන්නවා.  

හැබැයි, සම්පූර්ණ අසත්ය, අතාර්කික, පටු, රටට එෙරහි ෙහේතු 
දක්වමින්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ආපසු හරවන, ෙම් රට කම්කරු 
සමඟිය නැති, ආරවුල්වලින් පිරි රටක් බවට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
හඳුන්වාදීමට කරන ඒ කුමන්තණකාරී වැඩ පිළිෙවළ අපි 
පජාතන්තවාදීව පරාජයට පත් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පස්වැනි දා පැවැත්වීමට 
නියමිතව තිෙබන වැඩ වර්ජනෙය්දී රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් 
සංගමය සමඟ ෙම් සටනට එළැඹිලා තිෙබන සංගම්වල ලයිස්තුවක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. එයින් එක ආයතනයක් තමයි,  රාජ්ය ෙසේවා 
වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය. රාජ්ය ෙසේවා වෘත්තීය සමිති 
සම්ෙම්ලනය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන පධානතම වෘත්තීය 
සමිති සම්ෙම්ලනයක්. අද මම රාජ්ය ෙසේවා වෘත්තීය සමිති 
සම්ෙම්ලනෙය් ෙල්කම්තුමා හමුවුණා.  

 මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, ඔබලා SAITM එකට විරුද්ධද, 
ෙපෞද්ගලික උසස් අධ්යාපනයට විරුද්ධද, වැඩ වර්ජනයට එනවාද?  
කියලා. ෙම් පතිකාව දිහා බලලා ඒ අය විශ්මයට පත් වුණා. 
ඔවුන්ෙග් කිසිම අවසරයක් නැතිව, සාකච්ඡාවක් නැතිව රාජ්ය 
ෙසේවා වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය ෙම් වැඩ වර්ජනයට එකතු වන 
වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට නම් කිරීම ගැන ඔවුන්ෙග් බරපතළ 
විෙරෝධය පළ කළා.  

ෙම් වැඩ වර්ජනයට සහාය දක්වනවාය කියලා මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් -ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්- ජාතික ෙසේවක 
සංගමය නම් කරලා තිෙබනවා. මම ඔවුන්ෙගන් විමසා සිටියා,  
ඔබලා ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික උසස ් අධ්යාපනයට විරුද්ධද,  
SAITM එකට විරුද්ධද, රාජ්ය විශ්වවිද්යාල පද්ධතියට අමතරව 
ෙම් රෙට් මධ්යම පාන්තිකයාට ඔවුන්ෙග් හැකියාෙව් පමාණයට 
අනුව ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීමට අවකාශ තිෙබන  
කමෙව්දයට විරුද්ධද  කියලා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ජාතික 
ෙසේවක සංගමෙය් ෙල්කම්වරයා මා සමඟ පැහැදිලිව පකාශ කර 
සිටියා, ෙම් කාරණය පිළිබඳව ඔවුන් කිසිදු සාකච්ඡාවක් කෙළේ 
නැහැ;  කිසිදු එකඟතාවකට පැමිණිෙය් නැහැ; ඒ නිසා කිසිම 
ආකාරයකින් ෙම් වෘත්තීය සමිති කියාමාර්ගයට ඔවුන් එකඟ 
ෙනොවන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට සබඳකම් තිෙබන, මම 
හඳුනන ෙම් සංගම් ෙදෙකන්  විමසා සිටි විටයි මට එය දැනගන්න 
ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, මම ජාතික අධ්යාපන ෙසේවක සංගමෙය් 

සභාපතිවරයා හැටියට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරනවා, 
2017 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් පාසල්වල වැඩිෙයන්ම ගුරුවරු වැඩට 
එන්ෙන්, වැඩිෙයන්ම විදුහල්පතිවරු වැඩට එන්ෙන් 2017 මැයි 
මාසෙය් 05වැනි සිකුරාදා බව. කිසිම ආකාරයකින් වැඩ 
වර්ජනයකට අවශ්ය කරන නිමිත්තක් ෙහෝ එකඟතාවක් ෙහෝ 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් පාසල් තුළ ෙනොමැති අතර, කිසිම 
ආකාරයකින් වැඩ වර්ජනයක් කරන්නට හැකියාවක් ෙනොමැති බව 
මම කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් අය කියනවා, ෙලඩ නිවාඩු දමනවා  කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුවත් පාර්ථනා කරන්ෙන් අධ්යාපනෙය් 
පමිතිය; ෛවද්යවරුන්ෙග් පමිතිය; ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු 
පමිතියයි. ෛවද්යවරෙයක් නිවාඩු ලබා ගැනීම සඳහා ෛවද්ය 
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒ ෛවද්ය සහතිකය  ලබා  
ගන්න ඕනෑ  ඇත්තටම ෙලඩ වූ අෙයක්. ෙලඩක් ෙනොමැතිව, 
වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගයක් ෙහේතුෙවන් වැඩට යන්ෙන් නැති 
ෙකෙනකුට, ෙද්ශීය ෛවද්යවරෙයකු ෙහෝ බටහිර 
ෛවද්යවරෙයකු ෛවද්ය සහතිකයක්  දීලා තිෙබනවා නම්, 
එනයින්ම ඒක කූඨ ෙල්ඛන සකස් කිරීමක්; බරපතළ වරදක්. ඒ 
වාෙග්ම ආචාර ධර්මවලට විරුද්ධ කියාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛවද්ය වෘත්තිෙය් පමිතිය 
ගැන කථා කරන අපි, ෙබොරුවට ෙලඩ නිවාඩු දමන කිහිප 
ෙදෙනකු හරි ෙවෙතොත්, -මම හිතනවා ඒ පමාණය ඉතාම අඩුයි 
කියලා-. අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහෝ අෙනකුත් රජෙය් 
ආයතන ඒ ෙබොරුවට ෙලඩ නිවාඩු දමන පුද්ගලයන්ෙග් ෛවද්ය 
සහතික පරීක්ෂා කර බලා, යම් ෙහයකින් ෙබොරු ෛවද්ය 
සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා නම්, ඒ අදාළ ෛවද්යවරයාට 
විරුද්ධව විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට අදාළ බලධාරි 
ආයතනවලට ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. ෙමවැනි එකඟතාවක් 
නැති, සමාජය තුළ පුළුල් සාකච්ඡාවක් නැති, ඍජුව අදාළ 
වෘත්තීන් සමඟ ෙනොගැෙටන ආකාරෙය් කියා හරහා  රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය කටයුතු කරන්ෙන් රාජ්ය විෙරෝධී 
සංවිධානයක් හැටියට බව ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඔවුන්ෙග් පධාන 
ෙපෙළේ නායකෙයෝ ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන 
කියාකාරකම්වල  පසිද්ධිෙය් නිරත ෙවලා ඉන්නවා. ඒක ඔවුන්ෙග් 
නිදහස. හැබැයි, ඔවුන් ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්නට අෙනකුත් 
වෘත්තීය සමිති ෙයොදා ගත්ෙතොත්, ඒ ඒ වෘත්තීය සමිතිවලට 
තිෙබන වලංගුභාවය, විශ්වසනීයභාවය නැති ෙවනවා. රට තුළ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් සාමාජිකයන් තුළත් ඒ 
විශ්වසනීයභාවය නැති ෙවනවා.  

ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ඇති කෙළේ, ෙපෝෂණය කෙළේ, 
ආරක්ෂා කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ෙම් රෙට් නිදහස් 
අධ්යාපනය ශක්තිමත් කිරීෙම් පමාණය පසු ගිය වසර ෙදක තුළත් 
අපි ෙපන්නුම් කළා. සෑම වසරකම විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් කර 
ගන්නා ශිෂ්ය සංඛ්යාව සියයට 10 ගණෙන් වැඩි කළා. ඒ 
කියන්ෙන් අවුරුද්දට 2500 ගණෙන්. අපි රුහුණු විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨෙය් - කරාපිටිය ෛවද්ය පීඨෙය් - ශිෂ්ය ධාරිතාව 
ෙතගුණයක් කිරීම සඳහා මහල් දහයකින් යුතු දැවැන්ත 
ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීෙම් කටයුතු දැන් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා ඒ 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය් කුලියාපිටිය 
ෛවද්ය පීඨය අලුතින්ම ආරම්භ කරලා දැන් ඒ ඉදි කිරීම් කටයුතු 
සෑෙහන දුරට කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම සබරගමුව 
විශ්වවිද්යාලෙය් අලුතින්ම ෛවද්ය පීඨයක් ආරම්භ කිරීමට 
ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. අපි ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ 

99 100 

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා] 
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සඳහා අවශ්ය කරන පතිපාදන සැපයීමට රජය එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. අදත් රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල සිටින ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
25,000යි. ඊළඟ වසර පහ තුළ ඒ සංඛ්යාව 50,000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනා මඟින් කරුණු ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි ෙම් රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය ෙපෝෂණය 
කර තිෙබනවා. 

අපි විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න කාලෙය් තිබුණු පධානම පශ්නය 
තමයි ෙන්වාසිකාගාරවල ඉඩ නැතිකම. මූලාසනාරුඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද "ෙන්වාසිකාගාර ෙදනු" කියලා වර්ජනයක් නැහැ; 
උද්ෙඝෝෂණයක් නැහැ. අද අෙප් රජය සමත් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් ෙන්වාසිකාගාර පශ්නයට සැලකිය 
යුතු විසඳුමක් ෙදන්න.  

අපි මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කළා. ඒ 
මහෙපොළ ශිෂ්යත්වෙය් පමාණය ෙදගුණ කරලා, අද මහෙපොළ 
ශිෂ්යත්වෙය් පෙයෝජනය පාෙයෝගිකව ශිෂ්යයන්ට ලැෙබන 
ආකාරයට අපි  කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විධියට අද  ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව අපි ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කර 
තිෙබනවා.    

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් රෙට් රජෙය් විශ්වවිද්යාලවල පමිතිය 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල සහ ෙපෞද්ගලික උසස ්අධ්යාපන 
ආයතනවල පමිතිය ෙසොයා බැලීම සඳහා ස්වාධීන ආයතනයක 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය ඊළඟ සති කිහිපය තුළ ෙම් 
රෙට් උසස් අධ්යාපනෙය් පමිතිය පිළිබඳව ෙසොයා බලන පමිති 
අධිකාරියක් පිහිටුවීම පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි කවුරුත් සන්ෙතෝෂ 
වන්නට ඕනෑ, රජෙය් වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන 
ආයතනවලත් පමිතිය පරීක්ෂා කිරීම ගැන. ඒ අනුව යම් 
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක, ෙපෞද්ගලික උසස ් අධ්යාපන 
ආයතනයක පමිතිය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්, ඒ 
ආයතනවලට අවවාද කරලා, ඒ අවවාද අනුවත් සකස් වන්ෙන් 
නැත්නම් වසා දමන්න පුළුවන් බලතල ලැෙබනවා. මාත් ඇතුළුව, 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරන්න ඉල්ලන 
බව ඇත්ත. හැබැයි, අද ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන ෙම් රෙට් මධ්යම 
පන්තියට අධ්යාපනෙය් නිදහස තිෙයන්නත් ඕනෑ;  ෙතෝරා ගැනීෙම් 
නිදහස තිෙයන්නත් ඕනෑ. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.  

 ෙමවැනි වට පිටාවක්, වාතාවරණයක් ඇති කරලා 
"ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය හරහා ඉතිහාසෙය් 
යම්කිසි ව්යාපෘතියකට වැය කර තිෙබන විශාලතම මුදල වන 
රුපියල් බිලියන 63ක මුදලක් ෙවන් කරලා පාසල් අධ්යාපනය 
නඟා සිටුවා තිෙබනවා. ඉන් පාසල් 7,000ක් ආරක්ෂා ෙවනවා. 
එෙහම කටයුතු කරන ෙම් රජය; වසර 5කට ජන වරමක් ලබා 
තිෙබන ෙම් රජය බිඳ වට්ටන්නට කරන කුමන්තණකාරී වැඩ 
පිළිෙවළ,  ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බිඳ දමන්නට කරන ෙම් 
කුමන්තණය අපි පජාතන්තවාදීව පරාජයට පත් කළ යුතු ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසා අද ෙම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නියමයන් සහ ෙයෝජනාවලට අපෙග් සහෙයෝගය පළ 
කරමින්, ෙම් රෙට් අහිංසක ෙපොඩි මිනිහා, දුප්පත් මිනිහා වාෙග්ම 
මධ්යම පාන්තිකයා ආරක්ෂා කරන රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ 
ශක්තිමත් කිරීමට අපි ඉදිරියට යා යුතුයි කියන කාරණය මතක් 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 4.47] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා ෙපොදු ජනයාට උදවු කරන බදු 
සමූහයක් කියලා ෙම් නියම කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොදු ජනයාෙගන් 
පැහැර ගන්නා වූ බදු පමාණයක් හැටියට අපි ෙම්වා හඳුන්වා 
ෙදන්නට කැමැතියි.  විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත අරමුණු කර 
ගත්ෙත් නම් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ 
යන විට රෙට් ජනතාවට සිදු වන අපහසුතාව අවම කිරීමට යම්කිසි 
මිල සීමාවක් ඇති කිරීමයි. නමුත් ඒක අද කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙනොපිටට. ඒ කියන්ෙන් අද ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ජනතාවෙගන් වැඩිපුර බදු අල්ලන්නයි.  

2015 වසෙර් දී  විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු ෙලස අලවලින් 
රුපියල් මිලියන 3,826ක් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. මම ෙම් 
කියවන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙයන් නිකුත් කළ 
ජන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙල්ඛනයක්. රතු 
ලූනුවලට රුපියල් මිලියන 75යි. මම ෙම් ෙලොකු සංඛ්යා විතරයි 
කියන්ෙන්. බී ලූනුවලින් අල්ලලා තිෙබනවා මිලියන 2,763ක්. 
පිරිසිදු ෙනොකළ පාම් ඔයිල්වලින් රුපියල් මිලියන 12,189ක් 
අල්ලලා තිෙබනවා. මැකරල්වලින් රුපියල් මිලියන 2,485ක් 
අල්ලලා තිෙබනවා. ෙම් මහ ජනයාෙගන් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 
බදු ෙලස අල්ලපු මුදල්. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද 
කියන්ෙන් ෙම් නියමයන් සහ ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්, 
මහ ජනයාට ෙලොකු උදවුවක් කරන ෙදයක් කියලා? සීනිවලින් 
අල්ලලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 11,477ක්. වියළි මිරිස්වලින් 
රුපියල් මිලියන 1,240ක් අල්ලලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අපට කියනවා, ෙද්ශීය ෙගොවියාට උදවුවක් 
සඳහා පිට රටින් ෙගන්වන භාණ්ඩවල මිල ඉහළ දැම්මා; බදු 
වැඩිෙයන් අය කළා කියලා. පිට රටින් අඩු මිලට භාණ්ඩ අෙවොත්, 
අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට තමන් කළ වියදමට අනුව යම් 
මිලකට ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තමන්ෙග් භාණ්ඩ අෙළවි කර 
ගැනීමට බැරි ෙවනවා කියලා කියනවා.  නමුත් කාරණාව ෙවනත් 
එකක්.  

අන්තිම වශෙයන් බලන විට ඒක  ෙනොෙවයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල 
මුදලක් බදු වශෙයන් එකතු කරෙගන තිබීමයි. මිල වැඩිවීම නිසා 
පාරිෙභෝගිකයා ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාෙග් භාණ්ඩ මිලදී ගත්තා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බදුවලින් ෙම් තරම් මුදලක් එකතු කර ගන්නට 
බැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාෙග් දව්ය අෙළවි 
කරලා ඉවර ෙවන කාලෙය් දී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා බද්ද 
දාන්ෙන්. හැම දාම මිනිස්සු ඒ බව කියනවා. බී ලූනු ෙව්වා, අල 
ෙව්වා. දැන් අෙප් අල අස්වැන්න ඉවරයි. දැන් අලවලට විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවනවා. එතෙකොට අෙප් වැෙඩ් ඉවරයි.  
එතෙකොට මිනිසුන්ට සිදු ෙවනවා ඒ විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
ෙගවන්නට.  එෙහම ෙගවපුවායින් තමයි ෙම් රුපියල් මිලියන 
එෙකොෙළොස් දහස් ගණන්, නව දහස් ගණන්, එක්දහස් ගණන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවලින් බදු ෙලස අය 
කරෙගන තිෙබන්ෙන්.  ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙල්සිම 
ෙගොදුර. මිනිස්සු ආත්යවශ්ය ආහාර දව්ය ගන්නම ඕනෑ. ඒවා 
ෙනොෙගන ඉන්න බැහැ. අෙනක් භාණ්ඩ කපා හරිමින් ෙහෝ ෙම් 
භාණ්ඩ ගන්න ඕනෑ. ඒ භාණ්ඩ සඳහා බදු දාපුවාම ඒ බදු 
ෙගවන්නම ඕනෑ. එතෙකොට ආණ්ඩුෙව් මල්ල පිෙරනවා. ෙමන්න 
ෙම්කයි  ඇත්ත කථාව. ෙම්වා, ෙම් රෙට් මහ ජනයා ෙවනුෙවන් 
කළ සහන ලබාදීමක් බව කියනවා නම්, ඒ කථාව ඉතාමත්ම විහිළු 
සහගත බවයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.  
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ඊළඟට, ඇති කරන්නට යන වර්ජනය ගැන අපි ෙහට කථා 
කරනවා. ඒ වර්ජනයට සහෙයෝගය දීම ගැන ෙහට අපි සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ෙගන එනවා.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්ව යම් කරුණුවලට 
පිළිතුරු අෙප් පැත්ෙතන් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
ඒක ෙහට කරන්නම්.  

ඊළඟට, වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද  අරෙගන 
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා,  වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් 
වාහන සම්පූර්ණෙයන්ම  නිදහස් කර තිෙබන බව. ඒ, වරාය හා 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් පමණයි. ඊළඟට, වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන්  ඇඟලුම් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් පසු ගිය වසෙර් වාහන ලියා පදිංචිය උපරිම 
තැනකට ගියා. ෙම් පසුගිය දවස්වල පත්තරවල තිබුණු හැටි. ඒ 
නිසා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් ආනයනය වැඩි ෙවනවා. 
ආනයනය වැඩි ෙවන ෙකොට අෙප් ෙවෙළඳ හිඟය වැඩි ෙවනවා. 
ෙමොකද, අපනයනය වැඩි ෙවන්ෙන් නැති නිසා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් අපනයනය වැඩි ෙවලා තිෙබන අන්තිම වර්ෂය 
කවදාද කියලා ඔබතුමා දන්නවා ද? 2014 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ අෙප් 
අපනයනය වැඩි ෙවලා නැහැ. හැමදාම අපනයනය අඩු ෙවලා. 
නමුත්, ආනයනය වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය 
වැඩි ෙවලා. ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය කීයද?  

අද පුවත් පතක තිෙබනවා,  2017 ෙපබරවාරි ෙවන ෙකොට 
ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.7යි 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් සියලු බර ජනතාවෙග් 
කර මත දමලත්, අද වන විට ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් ෙම් තරම් හිඟයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අපනයනය ඒ තරමට පසු බැස 
තිෙබනවා. 2015 අවුරුද්ෙද් සියයට 4කින් අෙප් අපනයනය පසු 
බැස තිෙබනවා. 2016 අවුරුද්ෙද් අෙප් අපනයනය සියයට තුනයි 
දශම ගණනකින් පසු බෑවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම අෙප් රෙට් අපනයනය 
වැඩි කළ යුතුයි කියලා හැමදාම කථා කරනවා. නමුත්, ෙම්ක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දෑ අවුරුදු වාර්තාව. ඒ නිසායි මා කියන්ෙන්, 
ෙම් බදු කන්දරාව අද ජනතාවෙග් ෙකොන්ද කැෙඩන තරම් ෙලොකු 
බරක් ෙවමින් තිෙබනවා කියලා. නමුත්, ඒ සියල්ල මැදත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද සමහර භාණ්ඩවල, සමහර දව්යවල බදු අඩු 
කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවාෙය් ආනයනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් කියන්ෙන් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද ගැන 
පමණයි. මම කියන්ෙන් ෙර්ගු බදු ගැන ෙනොෙවයි. ඒ බදු ෙමෙසේ 
අඩු කෙළේ ඇයි කියලා ෙහොයන්න මම උත්සාහ කළා. ඇඳුම්වල සහ 
ඇතැම් වාහනවල ෙම් බද්ද අඩු කෙළේ ඇයි? එතෙකොට මට 
උත්තරයක් ලැෙබනවා, "යම් භාණ්ඩවලට ෙවනත් බදු පනවා 
තිෙබන අවස්ථාවල්වල වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද 
දමන්ෙන් නැහැ කියලා එකඟත්වයක් තිෙබනවා." කියලා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, කවුරු එක්කද ඒ එකඟත්වය තිෙබන්ෙන් කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාම තමයි කියන්ෙන්, "රජෙය් ආදායම මදි; රජ ෙය් 
ආදායම මදි" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ආදායම් වැඩි 
කරගන්නද, බදු ෙගවිය හැකි අයෙගන් ෙමෙහම බදු අඩු කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් බදු ෙගවිය හැකි අය තමයි පිට රටින් එන ඇදුම් 
ගන්ෙන්, පිට රටින් ෙගන්වන වාහන ගන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
අය කරන බදු තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහම අඩු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආනයනය වැඩි කිරීමට රුකුලක් ෙදමිනුයි. ෙම් විධියට ආනයනය 
වැඩි කිරීමට රුකුලක් දුන්නාම අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය වැඩි 
ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් රජෙය් ආදායම අඩු ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා දැනට කරෙගන යන්ෙන් සමස්ත 
ආර්ථිකය ගැන ෙකොච්චර දුරට වැටහීමක් ඇතිවද කියලා මට නම් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් අවසාන පතිඵලය අපි මනින්න ඕනෑ, 
ෙකොච්චර අෙප් අපනයනය වැඩි වුණාද, ෙකොච්චර අෙප් ෙවෙළඳ 
ෙශේෂෙය් හිඟය වැඩි වුණාද කියලා බලලයි. අෙප් මුළු විෙද්ශ 
සංචිතෙය් වටිනාකම අද ෙඩොලර් බිලියන 5කට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි අර දර්ශකයන්. ෙම් සියලු දර්ශකයන් මැද 
අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්, ජනතාවට යන කල ෙමොකක්ද 
කියලායි. ජනතාවෙග් කර උඩ එන්න එන්න වැඩිෙයන් බදු බර 
පැටවුණු මුළු ඉතිහාසයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

මෙග් ළඟ තිෙබන වාර්තාවක කරුණු එකක්, ෙදකක්  මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී කියවන්න කැමැතියි. ෙම්ක කියවන්න ෙපර මම 
කියන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව යම් යම් 
භාණ්ඩවලට පාලන මිල දැම්මා. නමුත්, ෙලොකු විහිළුවක් ෙන් 
වුෙණ්. 2017 අෙපේල් 30වැනි දින "රිවිර" පත්තෙර් පාලන මිල 
සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ලිපියක් පළවී තිෙබනවා. ෙම්ක කියවන්න 
කියලා මම රවි කරුණානායක මැතිතුමාට කියනවා.  

 "ගැසට් එෙකන් එහාට ෙනොගිය මිල පාලෙන්" යනුෙවනුයි 
එහි මාතෘකාව තිෙබන්ෙන්.  2017 අෙපේල් මාසෙය් 30වැනි දින 
''රිවිර'' පතය තමයි මම අරෙගන ෙපන්වන්ෙන්. ෙම් කථා 
කරන්ෙන් අලුත් අවුරුදු සමය ගැන.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ෙම් බලන්න. 2014 වසෙර් 
රතු සහල් කිෙලෝව රුපියල් 67.40යි. ෙම් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත. 2017 වසෙර් රතු සහල් 
කිෙලෝව රුපියල් 82.17යි. ඒ හැම එකම මට ෙමෙහම කියවාෙගන 
යන්න පුළුවන්. ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම රතු සහල්, 
සුදු සහල්,  නාඩු සුදු සහල්, සම්බා සහල්, පාන් පිටි, මයිසූර් පරිප්පු 
යන සියලු භාණ්ඩවල මිල වැඩිවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආකාරයට මිල වැඩි ෙවන එක සිදු ෙවන්ෙන් රුපියෙල් වටිනාකම 
වැටීමත් එක්ක. රුපියෙල් වටිනාකම වැටීමත් එක්ක  ආනයන බදු 
අඩු කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලාට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ආනයන බදු අඩු කරන විට අෙනක් පැත්ෙතන් රාජ්ය ආදායම 
එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. ෙම් වැටලීම් මඟින් ෙම්වා පාලනය 
කරන්න පුළුවන් කියලා හිතුවාට ඒක මහා විකාරයක්. ෙමොකද, 
වැටලීම් ලක්ෂයක් තැන්වල කරන්න බැහැ. කිහිප තැනක විතරයි 
කරන්න  පුළුවන් වන්ෙන්. ඒවායින් ෙවෙළන්දන් බියට පත් ෙවලා 
මිල පාලනය අනුව බඩු විකුණයි කියලා හිතනවා නම් ඒක ෙලොකු 
ෙමෝඩකමක්. ෙමොකද, ඇත්තටම රජෙය් ආයතනවලටවත් පාලන 
මිල අනුව භාණ්ඩ විකුණන්න බැරි වුණා.  අවුරුදු කාලෙය් සෙතොස 
ආයතනයටත් බැරි වුණා සහල්, සීනි පාලන මිලට විකුණන්න.  
රජෙය් ආයතනවලටත් බැරි වුණා පාලන මිලට විකුණන්න. 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රෙට් ෙම් ආණ්ඩුව ආප්පවලටත් 
පාලන මිලක් දැම්මා; plain tea එකටත් පාලන මිලක් දැම්මා. ෙම් 
වාෙග් ෙමෝඩ ආණඩුවක් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
එතෙකොට, සීනි අඩුෙවන් දැම්මා; එෙහම නැත්නම් කහට අඩුෙවන් 
දැම්මා. ඒවා පාලනය කරන්න බැහැ.   
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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හාල් මැස්සන් වර්ග තුනක් තිෙබනවා. පාලන මිලට ෙදන්ෙන් 
කන්න බැරි හාල් මැස්සන්. පාලන මිලට ෙදන්ෙන් කන්න බැරි 
පරිප්පු. එතෙකොට මිනිස්සු කියනවා " ඒක නම් එපා, මට ෙමන්න 
ෙම්ක ෙදන්න" කියලා.  එතෙකොට ඇවිත් අල්ලනවා. ඇල්ලුවාම 
කියනවා "පාලන මිලට ෙම් වර්ගය තිෙබනවා; ෙම්ක පාලන මිලට 
අයිති නැහැ" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කියන්ෙන්  ෙම් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ෙම් බදු කන්දරාව මඟින් 
ජනතාවෙග් ෙකොන්ද කැෙඩන තරම් බර එකතු කරමින්, අෙනක් 
අතට වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බද්ද වාෙග් බදු අඩු 
කිරීෙමන් ෙම් රටට ඇත්තටම ෙගෙනන බඩු භාණ්ඩවලින් යම් 
බද්දක් අය කර ගන්න තිබුණු අවස්ථාව අතහැරලා ගිහින් 
තිෙබනවා කියලායි. සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම, ෙම් රෙට් 
 ෙපොදු ආර්ථිකෙය් බර අද ජනතාවට දරා ෙගන යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. වර්ජනයට පසුබිමක් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ නම් ෙමන්න 
ෙම් ඔස්ෙසේ ඉව අල්ලාෙගන යන්න කියලා මම ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට කියනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

 මීළඟ ට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කථා කරන්න.   

ඊට  ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා   
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, 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. 

 
[අ.භා. 5.00] 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා ඉතාම ෙජ්යෂ්ඨ, පවීණ, අපි ඉතා ගරු කරන 
මන්තීවරෙයක්. නමුත්, ෙමවැනි මන්තීවරුත් ෙමෙහම අසත්ය 
කියලා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන්න කටයුතු කරනවා නම්, ඒ 
කියන්ෙන් ෙම් සමාජයටත් කරන්ෙන් ෙම් ටිකම තමයි. පට්ටපල් 
ෙබොරු හදලා ර ට වෙට් ගිහින් කියලා, අහිංසක මිනිස්සු කුලප්පු 
කරලා රෙට් සංවර්ධනයට බාධා කරවීම තමයි සිදු කරන්ෙන්. ෙම් 
එක ගැසට් එකක්වත් අද දමන ගැසට් ෙනොෙවයි.  එතුමා දන්නවා; 

ෙනොදන්නාකම ෙනොෙවයි. මාස හයක් ඇතුළත ගැසට් එක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්න ඕනෑ. අද මිල අඩු වුණා කියලා අද එන 
ගැසට් එකක් ෙනොෙවයි. 

 අෙනක් එක, ෙම් ගැසට්වල තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම්වාෙය් 
තිෙබන්ෙන් සහල්වල ආනයන බද්ද අඩු කිරීම. අස්වැන්න එන 
ෙව්ලාවට, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ රටක භාණ්ඩ මිල වැඩි වුණාම 
රෙට් පාරිෙභෝගික ජනතාවෙග් ජීවන වියදම සමතුලිත කරන්න 
අවශ්ය විෙශේෂ බද්දක් තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? වාහන බද්ද නිදහස් කිරීම 
සම්බන්ධව තිෙබනවා.  වාහන බද්ද වැඩි වුණාම ඊට කලින් 
ණයවර ලිපි නිකුත් කරපු අයට විෙශේෂ කැබිනට් අනුමැතියක් 
මඟින් අඩු වුණු මිලට  වාහන නිදහස් කර දීම.  මම දන්නවා ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම්වා ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි 
කියලා. එතුමා අපිත් ගුරුහරුකම් ගන්න ෙකෙනක්. නමුත් 
ෙමෙහම අය අද රට රවටා, ජනතාව රවට්ටන්න කටයුතු කිරීම  
ඉතාමත් ෙඛ්දජනක වැඩක් කියලා මම හිතනවා.  

2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු 
පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම ගැසට් පතය මගින් කියා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මුදිත ෙපොත්, සඟරා, ජර්නල් සඳහා ගුවන් 
ෙතොටුපළ බද්ද නිදහස් කරනවා කියලා එහි සඳහන් ෙවනවා. 
උගතුන් පිරි රටක් නිර්මාණය කරන්න අපි මහන්සි ෙවනවා. පිට 
රට තිෙබන දැනුම අෙප් දරුවන්ට තිෙබන්න ඕනෑ; අෙප් 
පුද්ගලයන්ට පිට රට තිෙබන දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නම් 
ෙමහි සඳහන් වී තිෙබන්ෙන්, පිටරටින් ආනයනය කරන 
ෙපොත්පත්වලට අදාළ බද්ද අඩු කරන එක ගැන හා බද්ද නැති 
කරන එක ගැනයි.  

ඊළඟට, ෙම්ෙක් තිෙබනවා, නිදහස් ෙසෞඛ්යය සඳහා - [බාධා 
කිරීමක්] අපි දන්නවා, ෙබෙහත්වල මිල හුඟාක් අඩු කළ බව; 
අක්ෂි කාච මිල අඩු කළ බව. ෙමතැන ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? 
ෛවද්ය උපකරණ හා ෛවද්ය යන්ෙතෝපකරණ සඳහා වරාය 
සඳහා තිෙබන ගුවන් ෙතොටුපළ බදු අනුපාතය සියයට 2.5 දක්වා 
අඩු කිරීම ගැනයි ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන් 
කියනවා,  ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේත් ෙම්ක දැන දැනම කරනවා; සමාජයට ගිහිල්ලාත් ෙම්ක 
දැන දැනම කරනවා. අහිංසක මිනිසුන් තුළ ඔබතුමන්ලා ගැන 
පතිරූපයක් තිෙබනවා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාට දැවැන්ත පතිරූපයක් තිෙබනවා. ෙම් පතිරූපය පාවිච්චි 
කරලා අහිංසක මිනිසුන්ව රවටා, මුළා කරලා රෙට් සංවර්ධනයට 
බාධා කරන්න එපා කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජනතාව මත බදු 
පටවනවා නම්, අපි ඒක කියනවා. අපි පැහැදිලිව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරනවා. අපි ෙහොර රහෙසේ බදු වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කලින් තිබුණු ආණ්ඩු වාෙග් 
යටින් බදු වැඩි කරලා ෙදන සහන ගැන විතරක් කෑ ගහන්ෙන් 
නැහැ. අපි දන්නවා, පසුගිය ආණ්ඩුව ෙදන සහන ගැන ෙබොෙහොම 
පම්ෙපෝරි ගසමින් කෑ ගහපු බව. නමුත් ඒ සහනය ෙදන්න ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් සාක්කුවලින්ද සල්ලි දුන්ෙන්? සමෘද්ධි දීමනාව 
ෙවන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් අර පැළ වුෙණ් නැති ඇට 
ෙබදපු එක ෙවන්න පුළුවන් - මිනිසුන්ට ඇට ෙබදුවා. ස්වයං 
රැකියා සඳහා ෙබදපු sewing machines ෙවන්න පුළුවන්; 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් වැඩිහිටි 
දීමනාව ෙවන්න පුළුවන්; ආබාධිත දීමනාව ෙවන්න පුළුවන්; 
පාරකට තාර දැමීම, පාරවල් ෙකොන්කීට් කිරීම ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙම් ඔක්ෙකෝම කිසිම මුදල් ඇමතිවරෙයක් සාක්කුෙවන් සල්ලි 
ඇදලා කෙළේ නැහැ. කෙළේ, බදු අය කිරීෙමන්. 
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අපි අද බදු අය කිරීම ගැන පැහැදිලිව කථා කරනවා; වාද-විවාද 
කරනවා. නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙම් බදු අය 
කිරීම ගැන කථා කෙළේ නැහැ. සාක්කුෙවන් ඇදලා ඇට ෙබදුවා 
වාෙග්යි කථා කෙළේ; තමන්ෙග් මන්තීතුමා මැෂින් ෙබදුවා වාෙග්යි 
කථා කෙළේ. ජනතාවට ෙහොෙරන් ජනතා සල්ලි pickpocket ගහලා 
අරෙගන ෙදන වැඩ පිළිෙවළ තමයි එදා කියාත්මක කෙළේ. හැබැයි, 
අපි ඇත්ත පකාශ කරනෙකොට, ජනතාවට ෙපොඩි රිදිල්ලක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙමොකද, එදා මිනිසුන් 
කිව්වා, "ෙහොරකම් කරලා හරි කමක් නැහැ, අෙප් පාරට තාර 
දමනවා නම් ෙහොඳයි." කියලා. ජනතාව දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ, ඒ 
ෙහොරකම් කරන්ෙන් ජනතාවෙග් සල්ලි කියලා. ජනතාව ඒ ගැන 
දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ. නමුත් අද අපි කියනවා, ෙම් හැම 
ශතයක්ම -මන්තීතුමන්ලාෙග් නම් ගැහුවාට, boards ගැහුවාට - 
මන්තීවරුන්ෙග් සල්ලි ෙනොෙවයි කියලා. වක බද්ද තුළින් 
ජනතාවෙගන්ම අය කරගත් බදු මුදල්වලින් තමයි ෙම් හැම ෙද්ම 
කරන්ෙන් කියන එක අපි ජනතාවට පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි, 
ෙමය ෙපොඩ්ඩක් තිත්ත වුණාට, ජනතාව පැහැදිලිව ෙමය ෙත්රුම් 
අරෙගන, "ෙම් සල්ලි අෙප්" කියලා, ෙම් රාජ්ය මුදල්වලට අද 
අයිතිකාරෙයෝ ඉන්නවා, ජනතාව තමයි ෙම්වාෙය් අයිතිකාරෙයෝ 
කියලා කියාෙගන, අද ෙම්වා ෙහොරකම් කිරීම, වංචා කිරීම 
නැවැත්වීමට ගම් මට්ටමින් ෙපළ ගැසී තිෙබනවා කියන එක 
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙලොකු ෙද්වල් 
කළා. අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් පැවැති ඒකාධිපති පාලනය තුළ 
ෙමොනවාද කෙළේ කියලා. ජනතාවට ෙබොරුව ෙපන්වා, ජනතාවට 
සුරංගනා ෙලෝක ෙපන්වා රෙට් -ජනතාවෙග්- සල්ලි ෙවනත් 
රටවලට ෙගන ගියා; ජනතාවෙග් සල්ලි මං ෙකොල්ල කෑවා; සුපිරි 
බලවතුන් හැදුවා; අපි ෙම්වා නවත්වන්න ඕනෑ නිසා තමයි 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ස්ථාපිත 
කරලා රෙට් ජනතාවෙග් මුදල්වලට නැත්නම් බදු මුදල්වලට 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලාගන්න ජනතාවට අයිතිය දුන්ෙන්. 
ජනතාවට ඒ අයිතිය, වගකීම හා බලය දුන්නා, ෙම්වා ෙසොයා 
ගන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසුගිය ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ෙම් රටින් අතුගා දැම්මා. අපි ෙම් රෙට් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරලා රාජ්ය නිලධාරින්ට එක 
එක්ෙකනාෙග්, ෙද්ශපාලකයන්ෙග් අතෙකොළු ෙවන්ෙන් නැතුව 
කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා දුන්නා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ රාජ්ය 
නිලධාරින් අතෙකොළු කරෙගන ෙම් රෙට් මහජන සල්ලි කා 
දැම්මා; මහජන සල්ලි තමන්ෙග් සාක්කුවලට දමා ගත්තා; මහජන 
සල්ලි පිල්ලි ගැසුවා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැතුව නිදහෙසේ වැඩ 
කරන්න පුළුවන් රාජ්ය යන්තණයක් ඇති කිරීම සඳහා අපි ෙම් 
රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සථ්ාපිත කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිලධාරියාට තමන්ෙග් බුද්ධිය 
ෙමෙහයවා වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපි රාජ්ය 
නිලධාරින්ට ඇති කරලා දුන්නා. අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අද 
''ෙකෝප්'' එෙක් සභාපති බව අපි දන්නවා. රෙට් රාජ්ය ආයතනයක 
ෙමොනවා ෙහෝ අඩුපාඩුවක් තිෙබනවා නම්, වංචාවක්  තිෙබනවා 
නම් ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා. පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ''ෙකෝප්'' එෙක් සභාපතිකම දීලා තිබුෙණ් කාටද? 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු  හිෛතෂි ඇමතිවරෙයකුට. "කට වහගනින්" 
කියනෙකොට, කට වසා ගන්නා, "කෑ ගහපන්" කියනෙකොට, කෑ 
ගහන්න පුළුවන්, රූකඩයක් වාෙග් ෙමෙහයවන්න පුළුවන් 

ෙකෙනකුට තමයි එම සභාපතිධුරය දීලා තිබුෙණ්. නමුත් අද අපි 
විපක්ෂයට ඒ සඳහා බලය දීලා ස්වාධීනව කටයුතු කරන 
ආයතනයක් බවට එම කාරක සභාව පත් කරලා තිෙබනවා. 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින් රාජ්ය ආයතනවල 
වංචා, දූෂණ නැති කිරීම සඳහා අපට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, එදා ෙමොනවාද තිබුෙණ් 
කියලා. එදා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරන්න පුළුවන්ද? ආණ්ඩුව 
වැරැද්දක් කළත්, ඇමතිවරුන්ටවත් එදා කථා කරන්න විධියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. රෑට සුදු වෑන් එක එනවා, උස්සා ෙගන යනවා. 
එෙහම නැත්නම් අපි දන්නවා, ෙවඩි තබා මරන බව. උද්ෙඝෝෂණ 
කරපු ජනතාවෙගන් කී ෙදෙනකු මැරුවාද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට 
කම්කරු දිනය සමරන්න පුළුවන්ද? ෙරොෙෂන් චානක වාෙග් 
කම්කරුෙවෝ මරා දැම්මා. මහා දවල් කම්කරුවන්ට ෙවඩි තබා 
මරලා පාරට දමපු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයකට පුළුවන්ද, කම්කරු 
රැලිය ෙගන යන්න. මෙග් ගෙම් සිටින අහිංසක මිනිස්සු වතුර 
ඉල්ලා කෑ ගහනෙකොට ඔවුන්ට ෙවඩි තබා මරා දමා උද්ෙඝෝෂණ 
යටපත් කළා. උද්ෙඝෝෂණ ෙවනුෙවන්, අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
අද ෙම් ෙගොල්ලන් කථා කරන්න යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි 
අද ෙම් ෙද්වල් සඳහා විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාව හා 
නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අපි මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා කරලා තිෙබනවා. අද අෙප්ම 
මාධ්යවලට වුණත් අපට විරුද්ධව කථා කිරීෙම් හැකියාව අපි ඇති 
කරලා තිෙබනවා. එදා ෙමොනවාද කෙළේ? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2004 සිට 2013 වන ෙතක් මාධ්යෙව්දින් 44ක් ඒ 
ආණ්ඩුෙවන් මරලා දැම්මා. එක් ෙකෙනකු අතුරුදහන් කළා. 
5ෙදෙනකු පැහැර ගත්තා. 20ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට ගත්තා. 
43ෙදෙනකුට පහර දුන්නා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. "සිරස" වාෙග් මාධ්ය ආයතන 09ක් 
කුඩුපට්ටම් කරලා නැති කරලා දැම්මා. ඔන්න, අද මාධ්ය නිදහස 
ගැන කථා කරන ඔය කණ්ඩායම එදා කරපු ෙද්වල්. ෙම් අය අද 
මැරිලා උපන්නා වාෙග් කථා කරනවා. අපි ජනතා අභිලාෂයට, 
මාධ්ය නිදහසට ඉඩ දීලා ෙද්ශපාලනඥයන් අභිභවා ගිය, රාජ්ය 
නිලධාරින් අභිභවා ගිය ජනතා සිතුම් පැතුම්වලින් එක් වුණු රටක්; 
පාලන කමයක් හැදීම සඳහා ජනතාවට ඒ නිදහස ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව තමුන්ෙග් විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් 
අඩු පාඩු පකාශ කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට බිලියන 9,000ක් 
ණය ගත් රටක්. රෙට් සමස්ත ආදායම ණය ෙගවන්නවත් 
පමාණවත් ෙනොවුණු රටක් තමයි අපි භාර ගත්ෙත්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාව අවුරුදු 12ක් රට කරපන් -රට පාලනය 
කරපන්- කියලා බලය දීපු නායකයා අවුරුදු 12ක් රට පාලනය 
කරන්ෙන් නැතිව අවුරුදු 10න් දමා පැනලා ගිය රටක් තමයි අපි 
භාර ගත්ෙත්. එවැනි තත්ත්වයක තිබුණු රටක් අරෙගන සංවර්ධන 
මාවත දක්වා ෙගන යන කියාමාර්ග අද අපි හදලා තිෙබනවා. රටක් 
වුණාම ණය ගන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාත් ණය ගත්තා. හැබැයි, එතුමා ඒ ණය 
අරෙගන මහවැලිය හැදුවා, කෘෂිකර්මය දියුණු කළා, විදුලි 
බලාගාර හැදුවා, ගමට කර්මාන්ත ෙගන ගියා. ණය අරෙගන රටට 
දැෙනන්ෙන් නැති විධියට ඒ ණයවලින් කටයුතු කළා. නමුත්, ෙම් 
අය ණය අරෙගන ෙමොනවාද කෙළේ? ලාභයක් නැති, ආදායමක් 
නැති ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. 2014 වර්ෂෙය් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් පාඩුව කීයද? රුපියල් ෙකෝටි 3,136යි. තමුන්ෙග් 
සෙහෝදරෙයෝ ඇතුළු නෑදෑයින් දමාෙගන රාජ්ය ආයතන 
කාබාසිනියා කළා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් 
කරුණ කියනවා. පසුගිය ආණ්ඩුව හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා 
කියලා පම්ෙපෝරි ගැහුවා. අපි ආණ්ඩුව ගන්නෙකොට හම්බන්ෙතොට 
වරාය මඟින් ෙම් රටට සිදු වූ ධන හානිය ෙකොපමණද? රුපියල් 
ෙකෝටි 3,720යි. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තුළින් ෙම් රටට සිදු වූ 
ධන හානිය ෙකොපමණද? රුපියල් ෙකෝටි 1,360යි. මිහින්ලංකා 
ආයතනය තුළින් ෙම් රටට සිදු වූ ධන හානිය රුපියල් ෙකෝටි 
1,750යි. ශී ලංකා ගුවන් සමාගෙමන් ෙම් රටට සිදු වූ ධන හානිය 
රුපියල් ෙකෝටි 14,100යි. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙහජින් ගිවිසුම් 
ගැහුවා, Greek Bonds හැදුවා. ඔවුන් ෙම් රෙට් තිබුණු මහජන 
සල්ලි විනාශ කරලා දැම්මා. එෙහම රටක් තමයි අපි හදාෙගන 
ගිෙය්. එදා අපි ෙකොන් වුණා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා කියනවා, අද අපනයනය අඩු ෙවලාය කියලා. අඩු 
ෙවලා තමයි. මානව හිමිකම් කඩ කළ රටක් තමයි එදා හදලා 
තිබුෙණ්. නවනීදන්පිල්ෙල් මහත්මිය ලංකාවට ආවාම කසාද 
බඳින්න කථා කරපු ඇමතිවරු සිටි රටක් ෙම් රට. විෙද්ශිකෙයෝ 
ආවාම පාෙර් නිදා ගන්නා ඇමතිවරු සිටි රටක් ෙම් රට. එෙහම 
කරපු රටක මානව හිමිකම් කඩලා යුෙරෝපීය මත්ස්ය අපනයනය 
අපට නැති කරලා 2015 වර්ෂය වනෙකොට අෙප් අපනයනය පහළ 
බැස්සුවා. නමුත්, අපි ඒවා හදා ගත්තා. GSP සහනය අපි හදා 
ගත්තා. අෙප් ෙපේමදාස මැතිතුමා හදපු garment factories 200න්, 
180ක් පසුගිය කාලෙය් වැහුවා. එම නිසා රැකී රක්ෂා පශ්නයක් 
ඇති වුණා. අපි එදා ෙව්ල ටුවර්ස් යන්ෙන් නැතිව කමානුකූලව රට 
සංවර්ධනය කරා ෙගන යනවා. ෙම් ෙගොල්ලන් කෙළේ ෙමොනවාද? 
ණය ගත්තා, බඩු ෙබදුවා. ණය ගත්තා, කන්න දුන්නා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව "රත්ෙවන දිය හැළිෙය් නටපු කකුළුෙවෝ ටික වාෙග්" 
තමයි එදා රෙට් ජනතාව පාලනය කෙළේ. රත්ෙවන දිය හැළිෙය් 
නටපු කකුළුෙවෝ ටික මුලින් සන්ෙතෝෂෙයන් සිටියා, ජබුඃ ගැහුවා. 
නමුත්, ටික ෙවලාවකින් ජලය රත් වුණා. ඒ වාෙග් අපිත් ටික 
කාලයකින් ණයකාරෙයෝ වුණා. නමුත් අපි කියනවා, දැන් අපි 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා අවසන් කියලා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පැහැදිලි කිරීමක් ඕනෑ නැහැ. පැහැදිලි කරන්න ෙවලාව මදි.  

කුහකකම් අමතක කරලා රට හදන පවාහයට එකතු වන්න 
කියන ආරාධනය මම විෙශේෂෙයන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කරමින් 
නිහඬ වනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මී ළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.12] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු අජිත් 

මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා පැහැදිලි කළා වාෙග් විෙශේෂ ෙවළඳ 
භාණ්ඩ බද්ද වරින් වර -මාස හයකින් විතර- අලුත් කරමින් තමයි 
පනවන්ෙන්. ඒක කලින් ආණ්ඩුවත් කරෙගන ආ කමයක්. ඒක 

තමයි අද අප විවාදයට ලක් කරන්ෙන්. ඒක පැහැදිලියි.  හැබැයි 
ෙමය ෙමෙහම ෙනොකර, ඕනෑ නම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් කැමැති 
තාලයට බදු පනවමින් යන්න. නමුත් දැන් පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද පැනවීෙම් අරමුණයි, අද 
එය කියාත්මක ෙකෙරන අරමුණයි අතෙර් තිෙබන පරස්පරයයි.  

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද පනවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, 
ෙද්ශීය වශෙයන් පවතින ඒ ඒ ෙමොෙහොෙත් ෙවළඳ ෙපොළට 
සම්බන්ධ වන භාණ්ඩ, ෙගොවිතැන, කර්මාන්ත, ව්යාපාර ආරක්ෂා 
කිරීෙම් පදනමිනුයි; ඒ වාෙග්ම, ඒ බද්ෙද් බලපෑෙමන් ජනතාවට 
වන පීඩනයක් තිෙබනවා නම් ඒ පීඩනය වැළැක්වීෙම් පදනමිනුයි. 
එක්ෙකෝ, ෙගොවියා ආරක්ෂා වන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා වන්න ඕනෑ. අප අහන්ෙන්, දැන් ෙම්  බදු 
පනවන කමෙයන් කවුද ආරක්ෂා වන්ෙන් කියායි. එක්ෙකෝ, 
ෙගොවියාට සහනයක් ලැෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්, 
පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ලැෙබන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, මම සරල උදාහරණයක් 
කියන්නම්. දැන් ඔබතුමන්ලා වියළි රට ඉඳි කිෙලෝගෑම් එකකට 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද ෙලස රුපියල් 60ක් පනවනවා. වියළි 
මිදි කිෙලෝ ගෑම් එකකට බද්ද ෙලස රුපියල් 230ක් පනවනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, රට ඉඳි කිෙලෝ ගෑම් එකක මිල ෙනොෙවයි, කිෙලෝ ගෑම් 
එකකට පනවන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්දයි. ෙමය පනවන්ෙන් 
ෙකොයි කාලෙය්ද? රට ඉඳි අත්යවශ්ය වන කාලය තමයි මුස්ලිම් 
බැතිමතුන් ෙනෝම්බි අල්ලන කාලය. ෙනෝම්බි අල්ලන කාලය 
වනෙකොට ඔවුන් රට ඉඳි වැඩිපුර පමාණයක් පරිෙභෝජනය 
කරනවා. අෙප් රෙට් රට ඉඳි හදන්ෙන් නැහැ ෙන්. විෙද්ශ රටවලින් 
ෙන් ෙගන්වන්ෙන්. මා දන්නා තරමට මඩකලපුෙව් කාත්තන්කුඩි 
නගරෙය් pavement එෙක් නම් රට ඉඳි ෙපොඩ්ඩක් වවා තිෙබනවා. 
රට ඉඳිවලට විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද පැනවීෙම් අරමුණ 
ෙමොකක්ද? එෙහම කර තිෙබන්ෙන් ෙගොවියාට සහනයක් 
ෙදන්නද? එෙහම නැත්නම්, පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ෙදන්නද? 
ෙගොවියා ෙසෞදි අරාබිෙය්යි ඉන්ෙන්. පාරිෙභෝගිකයා ලංකාෙව්යි 
ඉන්ෙන්. පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ෙදන්න නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම් ළඟදී -ෙබොෙහොම 
නුදුෙර්දී- මුස්ලිම් ආගමික බැතිමතුන් ෙනෝම්බි ඇල්ලීම ඇතුළු 
ආගමික වතාවත් කරනවා. ඒ අය තම ආගමික වතාවත් කරන 
කාලයට ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? බදු පනවන එකද? 
අපට කියන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්ත් ඉන්නවා ෙන් ඒ 
ආගමික කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙබොෙහෝ නායකෙයෝ. එෙහම 
නම්, දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය වන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? 
පාරිෙභෝගිකයා රට ඉඳි වැඩිපුර පරිහරණය කරන කාලයට වැඩිපුර 
බද්දක් පනවනවා නම් -කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 60ක බද්දක් 
පනවනවා නම්- එහි අරමුණ ෙමොකක්ද? එය, ඒ ජනතාවට 
සහනයක්ද; නැද්ද? රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා දැන් කියන්න, ඒකට 
උත්තරය. ඒ ආගමික කටයුතු භාරව සිටින කවුරුන් ෙහෝ 
ඇමතිතුෙමක් කියන්න, ඒකට උත්තරය. ෙම් බද්ද පිළිබඳ 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ආගමික කටයුතු භාර ඇමතිතුමා, එෙහම 
නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් සිටින මුස්ලිම් නායකයන් ෙපනී ඉන්ෙන් 
ෙකොයි විධියටද? මා දන්නා තරමට රට ඉඳි වවන ෙගොවිෙයක් 
ලංකාෙව් නැහැ. රතු ලූනුවලට ඒ බදු පැනවීම හරි. අලවලට ඒක 
හරි. ෙලොකු ලූනුවලට ඒක හරි. මිරිස්වලට ඒක හරි. වියළි 
මිරිස්වලට ඒක හරි ෙවන්න පුළුවන්. වියළි මිරිස් වැඩිපුර ෙවළඳ 
ෙපොළට එන කාලයට -දඹුල්ල පැත්ෙත්- ඒ ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කරන්න වියළි මිරිස් ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් බද්දක් පනවන්න 
පුළුවන්. ෙම් නියමෙයහි සඳහන්ව තිෙබනවා රතු ලූනු කිෙලෝ ගෑම් 
එකකට බද්ද රුපියල් 25යි කියා. අපි හිතමු, එෙහම කරන්ෙන් රතු 
ලූනු වවන  ෙගොවියා ෙවනුෙවන්ය කියා. නමුත් රට ඉඳිවලට බද්ද 
පනවන්ෙන් කවුරුන් ෙවනුෙවන්ද? රට ඉඳි ෙගොවියා ෙවනුෙවන්ද? 
ෙසෞදි අරාබිෙය් සිටින ඒ ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ෙමෙහේ  බදු 
පනවන්ෙන් ෙමොකටද? එෙහම නම් පැහැදිලිවම ෙම් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?         
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට 

පුළුවන්ද? 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට ෙපර ඔබතුමා කතා කළා ෙන්. දැන් ඔබතුමා කරුණු 

කිව්වා ෙන්. දැන් මට කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] දැන් 
ඔබතුමා මට කියන්න ෙදන්න. මට ෙපර ඔබතුමා කථා කළා. 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. දැන් මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙන්, උත්තරයක් ෙදන්න කියා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
උත්තරයක් ෙදන්න ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. මුදල් 

අමාත්යතුමාට ඇවිල්ලා උත්තරය ෙදන්න කියන්න. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඔබතුමා අනුන්ෙග් 

ආයුෙබෝවන් බාර ගන්න හදන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මා කියන්ෙන්, රට ඉඳි ආගමික වශෙයන් වැඩිපුර භාවිත කරන 

කාලයට- 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කාලය එනෙකොට අඩු කරනවා. තවම ඒ කාලය ආෙව් 

නැහැ.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අෙන්, විකාර කතා කරන්න එපා. එෙහම නම්, දැන් ෙම් 

පනවන්ෙන්? දැන් බද්ද පනවා ඉවරයි ෙන්. දැන් ෙන් ෙගන්වන්න 
order  කරන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙවලාවට අඩු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මහත්තෙයෝ, රට ඉඳි ෙමෙහේ වරායට එන කාලයට පනවන 

බදුවලට අනුව ෙනොෙවයි මිල හැෙදන්ෙන්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
"යන්ෙන් ෙකොෙහේද මල්ෙල් ෙපොල්" කිව්වා ලු.     

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්රුම් ගන්න. විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 

බද්ද රතු ලූනුවලට පනවනෙකොට අපට ෙත්ෙරනවා; හැබැයි 
රටඉඳිවලට පනවනෙකොට අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අවශ්ය ෙවලාවට අඩු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අවශ්ය ෙවලාව නිසා තමයි දැන් අඩු කරන්න ඕනෑ. මැයි මාසය 

අවසානෙය්, ජුනි මාසය මුල ආගමික වශෙයන් ඒ අවශ්යතාව 
එනවා. ෙමොකටද, හරියට ෙවලාවට බදු පනවන්ෙන්? එෙහම 
කරන්ෙන්, ඒ මිනිසුන් වැඩිපුර රටඉඳි පරිහරණය කරන කාලයට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩිපුර බදු අය කර ගන්නයි. ඔන්න ඕක 
තමයි ෙම් කරන්ෙන්. මම ෙම් එක උදාහරණයක් පමණයි කිව්ෙව්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙගොවියා ෙවනුෙවනුත් ෙනොෙවයි, පාරිෙභෝගිකයා 
ෙවනුෙවනුත් ෙනොෙවයි; ආණ්ඩුවට වැඩිපුර ආදායමක් ෙහොයා 
ගන්නයි. ඒක හරියට අර ජංගම දුරකථනයට බදු ගැහුවා වාෙග්ම 
තමයි. ආගමික වශෙයන් මුස්ලිම් ජනතාව වැඩිපුර රටඉඳි පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ෙනෝම්බි සමෙය්දී. ඒ කාලය බලලා ෙම් ෙගොල්ලන් 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පනවනවා. ඒ ෙමොකටද? වැඩිපුර 
පරිහරණය කරන කාලයට වැඩිපුර බදු අයකර ගන්න. ෙම්ක 
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ෙනොෙවයි, "විෙශේෂෙයන් පරිහරණය 
කරන බද්ද".  

විෙශේෂෙයන් පරිහරණය කරන කාලයට වැඩිපුර බදු 
පනවනවා. ඒ, ආණ්ඩුෙව් පැවැත්මට මිසක් ෙගොවියාෙග් 
පැවැත්මටත්, පාරිෙභෝගිකයාෙග් පැවැත්මටත් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොච්චර කිව්වත් අහන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
ජනතාව ෙත්රුම් ගන්නකල් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් බදු 
පනවන්න පුළුවන්. ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලා කවුද කියලා 
හරියට ෙත්රුම් ගන්නකල් අහිංසක මිනිසුන්ට බදු පනවන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා අයිතිය හදාෙගනයි තිෙබන්ෙන්. පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ ෙවලාවක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විවෘත කරනවා, අහිංසක මිනිසුන්ට බදු පනවන්න. 
අෙනක් පැත්ෙතන් තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්ෙන් නැතුව එළිෙය්දී ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා, ෙවනත් 
රටවලට ලංකාව ඇතුෙළේ ෙවෙළඳ ෙපොළ, ව්යාපාර, කර්මාන්ත 
අත්පත් කර ගන්න බදු සහන ෙදන්න. දැන් අෙපේල් මාසය 
අවසානයි. මැයි මාසය ආරම්භ වුණා. මැයි මාසය ආරම්භෙය්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයත් එක්ක අලුත් නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමක්  
එනම් FTA  -Free Trade Agreement- එකක් අත්සන් කරනවා. 
ඒ නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම අනුව චීනෙයන් ලංකාවට භාණ්ඩ 
ෙගන්වනෙකොට ඍණ -negative- ලැයිස්තුෙව් තිෙබන සීමාව, 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත ෙවනුෙවන් දැනට තිෙබන සියයට හතළිෙහේ 
ඍණ සීමාව තමුන්නාන්ෙසේලා සියයට 10ට අඩු කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ඍණ ලැයිස්තුෙව් සීමාව සියයට 10ට අඩු 
කිරීෙමන්, දැනට විවිධ මට්ටෙමන් ෙහෝ ෙද්ශීය වශෙයන් ලංකාෙව් 
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ඉතුරු ෙවලා තිෙබන සපත්තු කර්මාන්තය, තීන්ත කර්මාන්තය, 
යකඩ කර්මාන්තය, ෙසරමික් කර්මාන්තය වැනි ෙද්ශීය කර්මාන්ත 
ඉවෙරටම ඉවර ෙවනවා. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. චීනයත් එක්ක ඇති කර ගන්නා ඒ 
ගිවිසුම අනුව, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා අවුරුදු පහක් අවසන් 
වනවිට චීනෙයන් ලංකාවට ෙගන්වන භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන ෙසස් බද්ද බින්දුව -zero- කරන්න ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කවුරු ෙහෝ කියන්න, "ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි" කියලා. ඉස්ලාම් ආගමික බැතිමතුන් රටඉඳි පරිහරණය 
කරන කාලයට තමුන්නාන්ෙසේලා කිෙලෝ එකට රුපියල් හැට 
ගණෙන් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පනවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
කන රටඉඳියකිනුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගණනක් අය කරනවා 
කියන එක ෙන්. හැබැයි අෙනක් පැත්ෙතන් චීනයට ෙදොර අරිනවා. 
වරාය ෙදන එක ෙවනම කථාවක්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙදන එක 
ෙවනම කථාවක්, Colombo Port City එක ෙදන්න යන එක 
ෙවනම එකක්. චීනය කියන්ෙන් ෙකෝටි එකසිය තිස්අටක 
ජනගහනයක් ඉන්නා රටක්. ලංකාව කියන්ෙන් ෙදෙකෝටි 
විසිපන්ලක්ෂයක ජනගහනයක් ඉන්නා රටක්. ෙදෙකෝටි 
විසිපන්ලක්ෂයක හා ෙකෝටි එකසිය තිස්අටක ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
ෙදකක් සංසන්දනය කරලා බලන්න.  

අද ෙලෝකෙය් ෙවළඳ ෙපොළ සම්පූර්ණෙයන්ම චීනය අත්පත් 
කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් මහත්මයාත් හිතනවා, චීනෙයන් 
ඇෙමරිකාෙව් කර්මාන්ත ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙකොංගස් එකට කථා කරලා ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප් කියනවා, 
පසුගිය කාලෙය්දී -බැරක් ඔබාමාෙග් රජය කාලෙය්දී- 
ඇෙමරිකාෙව් කර්මාන්ත 60,000ක් චීනය විසින් ආකමණය කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඒවා අහෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? චීනයත් එක්ක නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා, චීනයත් එක්ක ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරලා අවුරුදු පහක් 
තුළ චීනය සහ ලංකාව අතර ෙසස් බද්ද බින්දුව කරන්න. පුළුවන් 
නම් කියන්න, එෙහම කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙහට-අනිද්දාට 
එෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්ෙන් නැද්ද? ඒ ෙවනුෙවන් 
කර්මාන්තකරුවන් කැඳවලා තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කෙළේ නැද්ද? 
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සංගමය ඒකට විෙරෝධය පළ කෙළේ 
නැද්ද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තව කල් තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කල් තිෙබන නිසා තමයි මම ෙම් කාරණය කලින් කියන්ෙන්. 

ෙම්ක කරලා අවසානයි නම් කියලා වැඩක් නැහැ ෙන්. කල් 
තිෙබන නිසා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න කලින් 
කියන්ෙන්. ෙමොකද, ඔයෙගොල්ලන්ට කියලා වැඩක් නැහැ, ෙම් 
කාටවත් කියලා වැඩක් නැහැ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියලා 
වැඩකුත් නැහැ. ෙම් කියන්ෙන්, රෙට් ජනතාවට දැන               
ගන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්දවලට උදවු කරන, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දිස්තික්කවල ඉන්න අෙප් රෙට් දැනට ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන ෙමොනවා ෙහෝ ෙද්ශීය කර්මාන්තයක් කරන කවුරු 
ෙහෝ ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා අහන්න. කවුරු ෙහෝ තීන්ත 
කර්මාන්තරුෙවක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා අහන්න, යකඩ 
කර්මාන්තකරුෙවක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා අහන්න, බාල්දියක් 
හදන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා අහන්න,  සපත්තු 

කර්මාන්තයක් කරන ෙකෙනක්  ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා අහන්න. 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අහන්න, ලංකාවත් එක්ක චීනය නිදහස් 
ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කළාට පසුව ඇති ෙවන පතිඵලය 
ෙමොකක්ද කියලා. අපට චීනයත් එක්ක ෙවන ෙද්ශපාලන බැඳීම් 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට අපට චීනයත් එක්ක 
ගනුෙදනු තිෙබනවා. චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක්ක අපට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් බැඳීම් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් තිෙබන එම බැඳීම් කියලා රටක් හැටියට අෙප් රෙට් 
කර්මාන්ත ව්යාපාර, ස්වාභාවික සම්පත්, වනාන්තර ටික, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ විනාශ ෙවන්න ලංසු තියන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙහොඳට 
මතක තියා ගන්න. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආණ්ඩුව ආෙවොත් කරනවා? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපි ලංසු තියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එක, අෙප් රට. 

ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර තිෙබන බැඳීම, ෙද්ශපාලන බැඳීම මත 
අෙප් රට ෙවනුෙවන් අපි ලංසු තියන්ෙන් නැහැ.  අපි චීනයටත් 
ෙකළින් කියනවා, "ඔයෙගොල්ලන් අෙප් රෙට් සම්පත් ටික, වරාය, 
අෙප් කර්මාන්ත, ව්යාපාර ෙම් විධියට අත්පත් කර ගන්නවා නම් 
ඒක වැරදියි" කියන එක. එෙහම කියන්න ෛධර්යයක් අපට වඩා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙයන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතනවා. ඒ 
ෛධර්ය තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනවරම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් චීනයට අෙප් 
කර්මාන්ත ටික  විවෘත කරලා ෙදන්න ෙනොෙවයි; ඉන්දියාවට අෙප් 
වරාය, ෙතල් ටැංකි ටික ෙදන්න ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ජනවරම  තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් ව්යාපාර, කර්මාන්තකරුවන් 
ආරක්ෂා කරන්නයි; අෙප් රෙට් ඉන්න තීන්ත කර්මාන්තකරුවන්, 
ෙරදිපිළි කර්මාන්තකරුවන්, යම්තමින් ෙහෝ ඉතිරි වී තිෙබන 
යකඩ කර්මාන්තය, යම්තමින් ෙහෝ  ඉතිරි වී තිෙබන තීන්ත 
කර්මාන්තය වැනි ෙද්ශීය වශෙයන් තිෙබන එවැනි 
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කරෙගන විෙද්ශ ආෙයෝජන 
කැඳවන්නයි. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් තමන්ෙග් රෙට් තිෙබන 
ෙමොනවා ෙහෝ කර්මාන්තයන් බිල්ලට දීලා විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
කැඳවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ අනතුරයි ෙම් කියන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනවරම, ඡන්ද බලය, ආසනවල පදනම 
සියල්ලම තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් මිනිසුන් නිසායි. එෙහම නැතිව 
චීන ආෙයෝජකයන් නිසා ෙනොෙවයි. ඒක නිසා මම ෙම් කාරණය 
අවධාරණය කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා 
කරන නිසායි, මම ෙම් කාරණාව ගැන අවධාරණය කෙළේ. චීනයත් 
එක්ක ෙම් අත්සන් කරන්න යන නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් 
කෙළොත් අනිවාර්ෙයන්ම අෙප් රෙට් දැනට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන 
ෙද්ශීය කර්මාන්ත ටිකත් සම්පූර්ණෙයන්ම වහලා දාන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එතෙකොට ඒ ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙදන ඡන්දදායකයන්ට රැකියා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රැකියා අහිමි වුණාම ඒ 
රැකියා අහිමි මිනිසුන් පාරට බහින දවසට ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන 
බලා ගන්න. ඒකට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙමොනවා කරයිද කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට, ගනුෙදනුව ෙබ්රා ගන්න ෙවන්ෙන් 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් එක්ක ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම තව වැදගත් ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. COPE එක හැටියට අපි පසුගිය දවසක 
ෙබල්ජියෙම්, බසල්ස් නගරෙය්  යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අධ්යයන කටයුත්තකට සහභාගි වුණා. ඒ අධ්යයන කටයුත්ත 
ෙවනුෙවන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂ නිෙයෝජනය 
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කරන කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ ෙවලාෙව් තමයි අෙප් රටට GSP 
සහනය ලබා ෙනොෙදන්න කියලා යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරන්න ෙගනාෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අප 
අතර ෙවනස්කම් තිබුණත් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමති 
ෙකෙනක්ෙගන් සිදු වූ එක් විෙශේෂ ෙදයක් මම අගය කරන්න ඕනෑ. 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා 
අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු හැටියටයි 
ඒ අධ්යයන චාරිකාවට සම්බන්ධ වුෙණ්. හැබැයි, ඒ  අධ්යයන 
කටයුත්ත ෙකෙරන අතෙර් එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම අෙප් අධ්යයන 
චාරිකාවටත්  සම්බන්ධ ෙවලා, GSP සහනය  ලංකාවට ලබා 
ෙනොෙදන්න කියලා ෙගනාපු ෙයෝජනාව පරාජය කිරීම ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ ෙමෙහයුමක් කළා. ඒක අපි අගය කරන්න ඕනෑ. මම 
එෙලස අගය කරන්ෙන් ෙවන ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි, 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ඕනෑකමක් තිබුණා නම් ඒ ෙවනුවට විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා ෙවනම නිල රාජ්යතාන්තික 
සංචාරයක් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දි, එතුමා ඒ කටයුත්තත් 
කෙළේ යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු අවස්ථාව පෙයෝජනයට 
අරෙගනයි.  ඒක මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන්, අෙප් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් එවැනි ආදර්ශයක් 
දුන් පළමුෙවනි අවස්ථාව එය ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙමොකද, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අවශ්ය නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙවනම ෙහෝටලයක් book  කරෙගන, ෙවනම වාහන 
book කරෙගන, ඒ යන වියදම් සඳහා ෙවනම වාර්තාවක් තබන්න 
තිබුණා. හැබැයි එතුමා අපිත් එක්කම ඉඳෙගන, අෙප් වාහනෙය්ම 
ගිහින්, අෙප් කාරක සභාෙව් වියදම්වලින් ඒ කටයුත්තට සම්බන්ධ 
වුණා. අප අතර ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම් ඕනෑ තරම් තිබුණත්, 
එතුමා රට ෙවනුෙවන් කළ ඒ කටයුත්ත මා අගය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පරිශමය සැලකිය යුතු විධියට දායක වුණා; පක්ෂ 
විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි හැමෙදනාම මැදිහත් වුණා, අෙප් 
රටට GSP සහනය ලබා ගන්න. හැබැයි කියන්න ඕනෑ, අපට වඩා 
අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලිකව මහන්සි 
වුණු බව. ඒක අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවා අපට කරන්න 
පුළුවන් ෙද්වල්. අප අතර ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම් තිබුණත් රට 
ෙවනුෙවන් අපි එවැනි ෙද්වල් කළ යුතුයි. GSP සහනය 
ලැෙබනවාද, නැද්ද කියන එක අනාගතෙය්දීයි තීරණය වන්ෙන්. 
නමුත් ඒ ෙවලාෙව්දී ඒ ලැබුණු බලපෑම ඉතා වැදගත් වුණා. මෙග් 
ෙදපැත්ෙත්ම සිටින අෙප් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාම -ගරු 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා සහ ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමා- එයට සහභාගි වුණා. ෙබොෙහෝෙදනකු ඇසූ පශ්නවලට 
අපි රටක් හැටියට උත්තර දුන්නා. අපට ෙම් සභාෙව්දී ෙවනස්කම් 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් එයට සහභාගි වුණු සියලු 
මන්තීතුමන්ලා රටක් හැටියට එකඟතාෙවන් යුතුව අෙප් රටට 
GSP සහනය ලබා දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
එහිදී අෙප් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙපෞද්ගලිකව 
මැදිහත් වීම විෙශේෂෙයන් මා අගය කරනවා. වි ෙශේෂෙයන් මා 
කියන්න ඕනෑ, රට ෙවනුෙවන් යමක් ඉතුරු කරන්න වුවමනාව 
තිෙබනවා නම් අපට එය කරන්න පුළුවන්ය කියලා. 

 
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) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ස්තුති 

කළාට මමත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මා කියන්ෙන්, රට ෙවනුෙවන් යම් ෙද්වල් කරනවා නම්, අපට 

කරන්න පුළුවන් කියන එකයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රට ෙවනුෙවන් යම් ෙද්වල් කරනවා නම්, අපට කරන්න 

පුළුවන්. ඒකට ජනතාව කැමැතියි. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. රටට 
යමක් ඉතුරු කරන මිනිසුන්ට ජනතාව ආදෙරයි; ජනතාව 
කැමැතියි. ජනතාවට බදු බර පටවනවාට ජනතාව විරුද්ධ වනවා 
වාෙග්ම යමක් ඉතුරු කරනවා නම්, ආණ්ඩු පක්ෂයද, විපක්ෂයද 
කියා ෙභ්දයක් නැතිව මිනිස්සු කැමැතියි. ඒ ෙකෙරහි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් රෙට් කර්මාන්ත ආරක්ෂා වුෙණොත් විතරයි රට පවතින්ෙන්. 
චීනය ෙහෝ ඉන්දියාව ආරක්ෂා වුණාය කියලා අෙප් රට 
පවතින්ෙන් නැහැ. එය අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද මුදල් 

අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන නියමයන්, ෙයෝජනා, නිෙයෝගය හා 
පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමම සාකච්ඡාව තුළදී, විවාදය තුළදී 
විෙශේෂෙයන්ම  අපි දැක්කා, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරු ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලාය, ආර්ථිකය ඇණහිටලාය, අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවල මිල අධික ෙවලාය කියන ෙචෝදනාව රජයට එල්ල කළ 
බව. අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, අපි ෙම් රජය භාර ගන්න ෙකොට 
තිබුණු තත්ත්වයයි, අද ෙම් ර ට ෙකොයි තරම් පමාණයකට ඉදිරියට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවාද කියන එකයි පිළිබඳව. අෙප් සුනිල් 

115 116 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාට සත්ුති කරපු එෙකන් එය ඉතා පැහැදිලි වු ණා. 
ජාත්යන්තරය ජයෙගන GSP Plus සහනය ලබාගන්න පුළුවන් 
අඩිතාලම, පළමු පියවර ජයගහණය කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඒ එක්කම රජයක් හැටියට යුෙරෝපීය මත්ස්ය තහනම 
ඉවත්කර ගන්නත් පසු ගිය කාලෙය්දී අපට හැකියාව, ශක්තිය, 
ෛධර්යය ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2014, 2015 හා 2016 අවුරුදුවල ෙම් 
රෙට් ආදායම අරෙගන බැලුවාම, 2016 වනෙකොට රුපියල් බිලියන 
1,686 දක්වා එය වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැය 
පරතරය ගැන බැලුෙවොත්, 2014 සියයට 5.7ක් වූ අය වැය 
පරතරය, 2017 වනෙකොට සියයට 4.7 දක්වා අඩුකර ගන්න අපට 
හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ අය වැය 
පරතරය සියයට 3ක් වැනි පමාණයකට ෙගෙනන්න ආණ්ඩුව 
විශාල උත්සාහයක ෙයෙදනවා. එවැනි ගමනක් යන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, එය කඩාකප්පල් කරන්න, එය නවත්වන්න 
ෙනොෙයකුත් ආකාර ෙය් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වන බව අපි දන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝකෙය් යථාර්ථයත් එක්ක අපි ගමන් කරන්න 
ඕනෑ. එක් එක් ෙකනාට සුරංගනා කථා තිෙබන්න පුළුවන්, එක් 
එක් ෙකනාට සුරංගනා මත තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අද ෙම් 
ෙලෝකෙය් ආර්ථිකයත් එක්ක ඒ යථාර්ථය පිළිෙගන යන ගමනක් 
අපට යන්න වනවා. 

ඇෙමරිකාව ගත්තත්, යුෙරෝපය ගත්තත් අද ඔවුන් පවා යම් 
කිසි ආකාරෙය් ආර්ථික අර්බුදවලට පැටලී ඉන්නා බව අපි 
දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග ෙතල් නිපදවන එක්සත් 
අරාබි එමීර් රාජ්ය වාෙග් රටවල් පවා අද ආර්ථික අර්බුදවලට 
මුහුණ දී තිෙබනවා. අද ඒ රටවල් පවා යම් කිසි ආකාරයකින් 
ආර්ථික අවපාතයකට ගමන් කරන තත්ත්වයක් ෙලෝකය තුළ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක තමයි අපි ට ෙම් රෙට් ආර්ථික 
ගමන ඉස්සරහට ෙගන යන්න ෙවන්ෙන්.  

1977 වර්ෂෙය් සිට බලනෙකොට, අද ෙවද්දී අපි විවෘත 
ආර්ථිකය තුළ ෙලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
model එක අපට තවත් ඉස්සරහට අරෙගන යන්න පුළුවන්ද කියන 
මතය, එම අදහස අද අප තුළින්ම ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රජයක් 
හැටියට අපි ඒක ෙත්රුම් අරෙගන විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගැනීම සඳහා චීනය, ඉන්දියාව 
හා යුෙරෝපය වාෙග් රටවල් එක්ක යම් යම් සම්බන්ධකම් හා 
ගිවිසුම්වලට එළෙඹනෙකොට, යම් කිසි ෙද්ශපාලන අරගළ උඩ, 
 ෙද්ශපාලන න්යාය පත උඩ ඒවා නවත්වන්න, ඒවා වළක්වන්න 
කඩාකප්පල්කාරී ෙමෙහයුම් කිරීමට යම් කිසි කණ්ඩායමක් අද රට 
තුළින්ම රැස්ෙවලා ඉන්නවා. 2015 වසෙර් අප ලැබූ ජයගහණයත් 
එක්ක මූලික පියවරක් හැටියට ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් ඒ හයිය අපට ලැබුණා. ෙම් රටට 
පජාතන්තවාදී නිදහස ලබා දීලා, සමාජය තුළ නැවත එම 
පජාතන්තවාදය අගය කරන්න පුළුවන් පරිසරය, එය භුක්ති 
විඳින්න පුළුවන් පරිසරය අද ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරලා 
තිෙබනවා.  

අපිට ඊළඟට තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ජය ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. එම ආර්ථික අභිෙයෝග ජය 
ගන්න, පසුගිය ආණ්ඩුව ඇති කරපු "සුදු අලි" වාෙග් ව්යාපෘති ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයට ඵලදායී වන ආකාරයට ෙයොදා ගැනීම සඳහා 
නැවත නිර්මාණශීලී අදහස ් සමඟ ෙලෝකයාත් එක්ක ගනුෙදනු 
කරනෙකොට, ෙම්වා ඉන්දියාවට විකුණනවා; චීනයට විකුණනවා; 
ජපානයට විකුණනවා කියලා අපිට ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. 
ආර්ථික වශෙයන් දැක්මක් නැති උදවිය, ෙම් ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය 
විගහ කර ගන්න බැරි උදවිය, ෙම් ෙලෝකෙය් ආර්ථිකයත් එක්ක 
ඉස්සරහට යන්න බැරි උදවිය එෙසේ ෙනොෙයක් ෙචෝදනා අද අපට 
එල්ල කරමින් සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කළ කථාව මම 
අහෙගන සිටියා. එතුමා චීනය ගැන ෙලොකු විෙව්චනයක් කළා. 
එතුමා කිව්වා,  චීනෙය් ෙද්ශපාලන පක්ෂත් එක්ක, චීන ආණ්ඩුවත් 
එක්ක ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් යම් සම්බන්ධකම් 
තිෙබනවාය කියලා. අපි චීනයත් එක්ක ගනුෙදනු කරනෙකොට, 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමන්ලාෙග් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
හරහා එම ගනුෙදනු කළා නම් ෙහොඳයි කියලා මම අෙප් රජයට 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, එෙසේ කළා නම් මීට වඩා වාසිදායක 
විධියට, අවශ්ය විධියට අපට චීනෙයන් යම් යම් ෙද්වල් ලබා ගන්න 
පුළුවන් කියලා එතුමාෙග් කථාෙවන් අපට ෙත්රුම් යනවා. ඒ නිසා 
ඉදිරි කාලෙය්දී අපි චීනයත් එක්ක ගනුෙදනු කරනෙකොට, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණත් හවුල්කාරෙයක් හැටියට සම්බන්ධ කර ගන්න 
පුළුවන් නම්, අපට ඒ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක අපට 
නැවත කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, චීනය ෙමහාට ඇවිල්ලා 
සූරාෙගන කනවාට විරුද්ධයි, නමුත් එතුමන්ලාට චීනයත් එක්ක 
යම් යම් සම්බන්ධකම් තිෙබනවා, චීන ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් යම් 
ගනුෙදනු තිෙබනවාය කියලා. එතුමා ඒක පිළිගත්තා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට එවැනි සම්බන්ධකමක් තිෙබනවා නම් රටක් 
හැටියට, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ෙම් රෙට් වාසියට, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් පෙයෝජනයට එය අනිවාර්යෙයන්ම භාවිත කළ යුතුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට, ෙම් රෙට් ෙම් තිෙබන 
ෙද්ශපාලන වාතාවරණය, ෙම් රෙට් පවතින ආර්ථික ගමන 
නවත්වන්න, කඩාකප්පල් කරන්න යම් යම් වෘත්තීය සමිති පසුගිය 
කාලෙය් උත්සාහ කළ ආකාරය අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි ගැන අපි සාකච්ඡාව පටන් 
ගන්නෙකොට වර්ජන රැල්ලක් ආවා. ඒවා භාවිත ෙනොකරන ෙතල් 
ටැංකි; කිසිම ෙකෙනක් කථා ෙනොකරපු ෙතල් ටැංකි. එම ෙතල් 
ටැංකි නැවත ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය සඳහා ෙයොදා ගැනීමට යම් 
යම් සමාගම් එක්ක ගිවිසුම් ගහලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට වාසියක් 
ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එම සාකච්ඡාව පටන් ගන්නෙකොටම, 
වර්ජන රැල්ලක් ආපු ආකාරය අපි දැක්කා. එෙසේ කෙළේ, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව බය කරන්නයි.  

ඊළඟට, හැම දාම ෙම් ර ෙට් පාරවල්වලට ඇවිල්ලා, ආර්ථික 
මර්මස්ථානවලට ඇවිල්ලා පාරවල් වහෙගන, ජනතාවට අවහිර 
ෙවන විධියට, ෙරෝගීන්ට අවහිර ෙවන විධියට ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික 
ගමන කඩාකප්පල් කරන්න සැලසුම් සහගතව යම් පිරිසක් 
උත්සාහ කරනවාය කියන එක අද අපිට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 
අපි දැක්කා, ෙකොළඹ නගරෙය් මැයි දින රැලි පැවැති බව. නමුත් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තිබුෙණ් එකම එක මැයි දින රැලියක් විතරයි. 
නුවර තිබුණු මැයි දින රැලියත්, ෙකොළඹ නගරෙය් තිබුණු  අෙනක් 
මැයි දින රැලිත් දිහා බැලුවාම ෙපනී යනවා, ඒවා සමස්තයක් 
හැටියට රජෙය් තිෙබන පතිපත්ති එක්ක, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව එක්ක, ජාතික සමගිය එක්ක, ආර්ථිකෙය් ඉදිරි 
දැක්මත් එක්ක යන්න පුළුවන් විධිෙය් මැයි දින රැලි බව. එවැනි 
මැයි දින රැලි තමයි ෙම් රෙට් පසුගිය දා තිබුෙණ්.  

නමුත්, ෙමවර Galle Face එෙක් පවත්වපු මැයි දින රැලිය 
විතරයි ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පවත්වපු රැලියක් වුෙණ්. ඒ 
රැලිෙය්දී අපි දැක්කා නැවත ෙම් රට 88-89 පැවැති තත්ත්වයට 
ෙගන යන, සිවිල් යුද්ධයකට ෙම් රට ඇද ෙගන යන ආකාරෙයන් 
ජාතිවාදය අවුස්සන විධියට වියරු වැටිලා කථා පවත්වපු හැටි. ඒ 
වාෙග්ම, "අපි නැවත ආෙවොත්  යන්න ෙනෙවයි එන්ෙන්'' කියපු ඒ 
තර්ජනාත්මක පණිවුඩය අපි අහෙගන හිටියා. එෙහම නම් ෙම් 
ගමන් කරන්න හදන්ෙන් 88-89 කාල පරිච්ෙඡ්දයක් නැවත ෙම් 
රෙට් ඇති කරන්නයි කියන එක මතක තියා ගන්න. ඒ සඳහා යම් 
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යම් ෙකොටස් උත්සාහයක නිරත වනවාය, යම් යම් ෙද්ශපාලන 
කුමන්තණ කියාත්මක වනවාය කියන එක රජයක් හැටියට අපි 
අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ.  

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා  මැයි දින රැලිෙය්දී 
Galle Face  එෙක් ඉඳන් කිව්වා, "මම ෙම් රෙට් ඉඩ-කඩම් 
විකුණන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි" කියලා. ඉතාම 
අෙව්ගශීලී කථාවක් කරලා එතුමා එෙහම කිව්වා. මම හිතනවා 
එතුමා Galle Face එකට ගිහිල්ලා ඒ කථාව කිව්ෙව් ෛදවෙය් 
සරදමක් අනුවයි කියලා. ෙමොකද, එතුමාෙග් දකුණු අත පැත්ෙත් 
තිබුෙණ් එදා ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට විකුණපු අක්කර ගණනාවක 
ඉඩම; වම් පැත්ෙත් තිබුෙණ් වරාය නගරය සඳහා චීන සමාගමට 
සින්නක්කර විකුණපු අක්කර ගණනාවක මුහුද. ඒ ෙදක මැද 
ඉඳෙගනයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ කථාව කෙළේ. 
එම නිසා ඒ කථාව ඉතිහාස ගත වනවා. එතුමා විකුණපු ඒ ඉඩ-
කඩම්  ළඟට ඇවිල්ලා එතුමාම ෙදෝෂාෙරෝපණය කරමින් කෑ 
ගහන්න පටන් ගත්තා, "මම ෙම් ඉඩම් විකුණන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙම්කට තමයි ෛදවෙය් සරදම කියලා කියන්ෙන්. 
එතුමා ෙම් රෙට් ඉඩම් චීන සමාගම්වලට විකිණුවා. නමුත්, යහ 
පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් නැවත ඒවා ෙවනස් කර ගන්න අපට 
පුළුවන් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් අපි සාකච්ඡා 
කරපු කාරණයක් අනුව අද කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ගැන පත්තරවලත් පළ වී තිෙබනවා මම දැක්කා. අද 
උෙද් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඒ 
ගැන පශ්නයක් ඇහුවා. අද හුඟක් අය ඒ ගැන කලබල ෙවලා 
තිෙබන බව මා කියන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමොකටද කලබල 
ෙවන්ෙන්? ඒ අය අද අෙපන් අහනවා, ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමා  නව තනතුරකට පත් කරනවාද, විෙශේෂ ඇමතිවරෙයක් 
කරනවාද,  නැවත හමුදාපති කරනවාද කියලා. අද හැෙමෝම ඒ 
ගැන කලබල ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් ගැන වැඩිෙයන්ම කලබල 
ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද? පසුගිය කාලෙය් වංචා කරපු අය, ෙහොරකම් 
කරපු අය, මිනී මැරුම් කළ අය, ඒ වාෙග්ම සුදුවෑන්වලින් ගිහින් 
ෙම් රෙට් ජනතාව උස්සන් ගිය, මාධ්යෙව්දීන් ඝාතනය කරපු අය 
තමයි කලබල ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒවාට වග කියන්න ඕනෑ මිනිසුන් 
තමයි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  නව තනතුරට පත් කරන්න 
හදනවාය කියන එකට වැඩිෙයන්ම කලබල ෙවලා ඉන්ෙන්. අපි ඒ 
ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  ඔව්, අපට යම් ෙදයක අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද අපට තිෙබන අවශ්යතාව? වැඩ වර්ජන 
කරමින් සැලසුම් සහගතව ෙම් ආණ්ඩුෙව් ගමන කඩාකප්පල් 
කරන්න යම් පිරිසක් උත්සාහ කරනවා නම්, ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් ඒකට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් ශක්තියක් අපට අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්, ජනතාව ෙග් 
අත්යවශ්ය ෙසේවා පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් 
අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා ෙනොෙවයි, ''ජනතා මාර්ෂල්'' සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
ෙකෙනක් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්න 
කැමැතියි. අපට ඕනෑ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ලා ෙනොෙවයි. එදා 
යුෙගෝස්ෙලෝවියාව ෙගොඩ නගපු, යුෙගෝස්ෙලෝවියාෙව් සියලු ජාතීන් 
එකතු කරපු මාර්ෂල් ටිෙටෝ වාෙග් ජනතා මාර්ෂල් ෙකෙනක්  අද 
අපටත් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. රජයක් හැටියට එවැනි ෙකෙනක් 
අපට ඕනැ. ෙමොකද, ෙම් ගමන අපට ෙමෙහම යන්න බැහැ. 
වෘත්තීය සමිතිවලට ඕනෑ විධියට, ෙදොස්තර සංගම්වලට ඕනෑ 
විධියට, එක එක කණ්ඩායම්වලට ඕනෑ විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
අඩ පණ කරලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වට්ටන්න,  අපි යන ගමන 
නවත්වන්න, ඒකට අකුල් ෙහළන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 

වැඩ වර්ජන ආවාම ඒවාට මුහුණ දීලා අවශ්ය පියවර  අරෙගන 
ජනතාවෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් යම් ආයතනයක් 
ෙහෝ යම් ෙකෙනක් අපට අවශ්ය වනවා. මම හිතන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ඒකට ෙනොබියව උත්තර දිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු ෙදකක් තුළ අපි ෙම් 
රෙට් ඉදිරි පිම්මක් පැන තිෙබනවා. අපට ජයගන්න තව හුඟක්  
ෙද්වල්  තිෙබනවා. අපට කරන්න තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. 
අපි පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන් ජයගහණ ලබා ගත්තා වාෙග්, ඉදිරි 
කාලය තුළ ආර්ථික සංවර්ධනය පැත්ෙතනුත් ජයගහණය ලබා 
ෙගන අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් රට නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසාන කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමා. 

 
 

[பி.ப. 5.42] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ெபா ளாதாரத் ைறேயா  ெதாடர் பட்ட 
உற்பத்தி வாி சம்பந்தமாக ம் விேசட வியாபாரப் பண்ட 
அற ட் ச் சட்டத்தின்கீழ் கட்டைளகள் மற் ம் இறக்குமதித் 
தீர்ைவ சம்பந்தமாக ம் விவாதம் நடந் ெகாண் க்கின்ற . 
இதில் என  க த்திைன ம் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல ஒ  நாட் ல் வாிகைள விதிப்பெதன்ப ம் வாிச் 
ச ைககைள வழங்குவ  என்ப ம் மானியம் வழங்குவ  
என்ப ம் ெபா ளாதாரத்ேதா  ெதாடர் பட்ட விடயங்களாக 
அைமந்தி க்கின்றன. அந்த வைகயில், எம  நாட் ல் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் கின்ற விடயம் மிக ம் 
அவசியமானெதான்றாக இ க்கின்ற .  

கடந்த காலத்தில் இடம்ெபற்ற த்தத்தினால் எம  
நாட் ல் பல ெபா ளாதார நிைலயங்கள் அழிவைடந்தேதா , 
ெபா ளாதார ம் சீர்குைலந்த . இவ்வாறானெதா  
நிைலயில் ெபா ளாதாரத் தந்திேராபாயங்கைளப் 
பயன்ப த்தி, இந்த நாட் ல் ெபா ளாதார அபிவி த்திைய 
ஏற்ப த் கின்ற ைகங்காியத்திற்கு நாங்கள் எல்ேலா ம் 
ஒத் ைழக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அந்த 
வைகயில், எம  நாட் ன் உற்பத்தித்திறன் எவ்வா  
இ க்கின்ற ? ஜப்பான் ேபான்ற நா களின் உற்பத்தித் திறன் 
எப்ப  இ க்கின்ற ? என்பைதெயல்லாம் நாங்கள் ஒப்பிட் ப் 
பார்க்கேவண் ய நிைலயில் இ க்கின்ேறாம். கடந்த சில 
ஆண் க க்கு ன்னர் ஜப்பானின் உற்பத்தித் திறன் 60ஆகக் 
காணப்பட்ட அேதேவைள, இலங்ைகயின் உற்பத்தித் திறன் 
1.6ஆக ம் இந்தியாவின் உற்பத்தித் திறன் 16ஆக ம் 
காணப்பட்ட . ஜப்பாைனப் ெபா த்தவைரயில், அ  
ெபௗத்த மதத்ைதப் பின்பற் கின்ற ஒ  நா ! இலங்ைகயி ம் 
அதிகமானவர்கள் ெபௗத்தர்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில், த்தத்தில் சின்னாபின்னமாக்கப்பட்ட 
அல்ல  சாம்பல் ேமடாக்கப்பட்ட ஜப்பான் நாடான , 
ெபௗத்த மதத்ைத ம் பின்பற்றிக்ெகாண்  சிறப்பானெதா  
ெபா ளாதாரத்ைத அதன  வாிகள் லமாக அல்ல  
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ெபா ளாதார தந்திேராபாயங்கள் லமாகக் கட் ெய ப்பி 
யி ப்பைதக் காண கின்ற . நான் ஏற்ெகனேவ 
குறிப்பிட்ட  ேபான்  ஜப்பானின் உற்பத்தித் திறன் 
60ஆக ம் இலங்ைகயின் உற்பத்தித் திறன் 1.6 ஆக ம் 
காணப்ப கின்ற . எம  நா  ெபா ளாதார ாீதியாக 
வாிகைள அறவிட் ம் மானியங்கைள வழங்கி ம் வாிச் 
ச ைககைள வழங்கி ம் தலீ கைள வ வித் ம்கூட, அதன்  
நிைலைம இவ்வா  இ ப்பைத நாங்கள் இந்தப் 

ள்ளிவிபரங்கள் லமாக ஒப்பிட் ப் பார்க்க கின்ற .  

எம  நாட் ல் இடம்ெபற்ற த்தத்திற்குப் பின்னர், நாங்கள் 
இந்தச் சைபயிேல பல சந்தர்ப்பங்களில் நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம் என்ற 
க த் க்கைள ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், 
ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய விதத்தில் சகல 
மாகாணங்களி ம், சகல மாவட்டங்களி ம் ெபா ளாதார 
அபிவி த்திக்கான ேகந்திர நிைலயங்கைள அல்ல  உற்பத்தி 
நிைலயங்கைள உ வாக்கியி க்கியி க்கின்ேறாமா? 
உ வாக்குவதற்குாிய தயார் நிைலயில் இ க்கின்ேறாமா? 
என்ற ேகள்விகைள எ ப்பேவண் யவர்களாக நாம் 
இ க்கின்ேறாம்.  அந்தவைகயில், நாங்கள் இனிவ ம் 
காலத்தில் வாிகைள விதித்தாவ  அவ்வாறான நிைலைமகைள 
ஏற்ப த்தேவண் ம். ஆனால், வாிகைள விதிக்கின்றேபா , 
மக்கள் இந்த வாிச்சுைமையத் தாங்க யாதள க்கு 
அவதி கின்ற நிைலைமகைள ம் நாங்கள் 
கவனிக்கேவண் ம். எனேவ, வாிகைள விதித்  உற்பத்திகைள 
அதிகாிக்கின்ற அேதேவைளயில், தலீட்டாளர்கைள 
உள்நாட் ம் ெவளிநா களி ம் கவரக்கூ ய விதத்தில் 
அவர்க க்கு நாங்கள் வாிச்ச ைகைய வழங்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். இந்த வாியான  
உண்ைமயில் சாதாரண மக்கைளப் பாதிக்காத விதத்தில், 
வ ைமக்ேகாட் ன் கீழ் வாழ்கின்ற மக்கைளப் பாதிக்காத 
விதத்தில் விதிக்கப்ப கின்றேபா தான் ெவற்றியளிக்கக் 
கூ யதாக இ க்கும்.   

நாங்கள் எைதப் ேபசினா ம், என்ன விடயத்ைதக் ைகயாள 
ற்பட்டா ம், எம  நாட் ல் காணப்ப கின்ற மனித 

வளத்திைன எந்தள க்குப் பயன்ப த்தியி க்கின்ேறாம்,  
பயன்ப த்தப்ேபாகின்ேறாம்? என்ற விடயத்தில் கவனம் 
ெச த்தேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். குறிப்பாக மனித 
வளத்திைன எம  பாடசாைலக க்கூடாக, பல்கைலக் 
கழகங்க க்கூடாக, ெதாழில் ட்பக் கல் ாிக க்கூடாக 
நாங்கள் டம்ேபாட்  எ க்கின்ேறாம். அவ்வா  
பல்கைலக்கழகங்க க்கூடாக நாங்கள் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
இந்த மனித வளங்கள் இன்  ேவைலவாய்ப் க்க க்காகத் 
ெத க்களில் ஏங்கிநிற்கின்ற ஒ  நிைலைமையக் 
காண்கின்ேறாம். இன்  அவர்களிடம் “நீங்கள் கைலப் 
பட்டதாாிகளாக இ க்கின்றீர்கள். நீங்கள் கைலப் 
பட்டதாாிகளாக இ க்காமல் விஞ்ஞானப் பட்டதாாிகளாக, 
கணிதப் பட்டதாாிகளாக, ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த 
பட்டதாாிகளாக இ ந்தால் உங்க க்குத் ெதாழில்கைள 
வழங்கலாம்” என்றவாறான பதில்கள் இ க்கப்ப கின்றன. 
ஆனால், எம  பல்கைலக்கழகங்களில் இந்த உற்பத்திகைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில், ெதாழிற்சந்ைதயில் இ க்கின்ற 
அந்தக் ேகள்விக்குாிய உற்பத்திகைளப் ெபறக்கூ ய விதத்தில் 
பாடவிதானங்கள் எந்தள க்கு ஒ ங்கைமக்கப்பட் க் 
கின்றன? அேதேவைளயில் ெதாழில் ட்பம் சார்ந்த 
பாடவிதானங்கள் எவ்வா  உ வாக்கப்பட் க்கின்றன? 
என்பன பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கேவண் ம். ெதாழில் 
ேதா்ச்சி ள்ள உற்பத்தியாளர்கைள, ெதாழிற்சந்ைதக்கு 
உள்நாட் ம் ெவளிநா களி ம் ேதைவப்ப கின்ற 

உற்பத்தியாளர்கைள அல்ல  ெதாழிலாளர்கைள - பதவி 
நிைலயாளர்கைள உ வாக்குவதற்குப் பதிலாக இன்  
கைலத் ைற சார்ந்த பட்டதாாிகள் உ வாகக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைலைய ஏற்ப த்திவிட் , அவர்க க்குத் ெதாழில்கைள 
வழங்க யாமல்,  "நீங்கள் கணிதத் ைற சார்ந் , 
விஞ்ஞானத் ைற சார்ந் , ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  
கற்றி க்கேவண் ம்" என்  கூறப்ப கிற . இவ்வா  
கூ வ  ேம டத்தில் விட்ட தவ கைள அவர்கள  
தைலயில் சுமத் வதாக அைமந்தி க்கின்ற .   

எனேவ, இனிவ கின்ற காலத்தில் பாடசாைலக் 
கல்வியி ம் சாி, பல்கைலக்கழகக் கல்வியி ம் சாி 
மாற்றங்கைளக் ெகாண் வரேவண் ம். எதிர்காலத்தில் 
உற்பத்திைய ேமம்ப த்தக்கூ ய, ெதாழிற்சந்ைதக்குப் 
ெபா த்தமான ெதாழில் ேதா்ச்சி ள்ளவர்கைள உ வாக்கக் 
கூ ய விதத்தில் இந்தப் பாடசாைலகைள ம் பல்கைலக் 
கழகங்கைள ம் ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகைள ம் நாங்கள் 
ஒ ங்கைமத் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ேகாட்பாட்  ாீதியாக 
மனனம் ெசய்  ஒப் விக்கின்ற பாீட்ைசைய ைமயமாகக் 
ெகாண்ட பாடவிதானங்கைள உ வாக்கி அவற்ைற எம  
மாணவர்கள் மீ  திணித் விட் , அவர்கள் பட்டப் 
ப ப் க்கைள, ‘ ப்ேளாமா’ கற்ைகெநறிகைள த் விட்  
வ கின்றேபா  “நீங்கள் ெதாழி க்கு இலாயக்கற்றவர்கள்” 
என்  கூ வ , ெசய்த தவ கைள மற்றவர்களின் தைலயில் 
சுமத் கின்ற ஒ  ைகங்காியமாக அைமந்தி க்கின்ற . சீனா 
ேபான்ற நா களில், ேமற்கத்ைதய நா களில், ஏன் இந்தியா 
ேபான்ற நா களில்கூட, பாடசாைலகளி ந்  ெவளிேய  
கின்றவர்கள் இரண்டாம் நிைலக் கல்விைய த்  
ெவளிேய கின்றவர்கள் ெதாழி க்காகத் ெத க்களில் 
அைலயா  சுயமாகத் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபறக்கூ ய 
விதத்தில் கல்வித் ைறயில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தி 
யி ப்பைதப் பார்க்கின்ேறாம்.   

ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் ெதாடர்பாக கிழக்கு மாகாண 
Governor உடன் கலந் ைரயா ய ேநரத்தில், அதில் 
கலந் ெகாண்ட ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் சில 
விடயங்கைளக் கூறினார்கள். அதாவ , “எங்கைள 
விஞ்ஞானத் ைற சார்ந் , கணிதத் ைற சார்ந்  கற் ப் 
பட்டதாாிகளாக வந்தி க்கலாம் என்  கூ கின்றீர்கள்; 
நாங்கள் கற்ற பாடசாைலகளில் கணிதம், விஞ்ஞானம் ேபான்ற 
பாடங்கைள 6ஆம் தரத்தி ந்  11ஆம் தரம் வைர 
கற்க யாத ஒ  சூழ்நிைலயில், அதைன அைரகுைறயாகக் 
கற்  விஞ்ஞானம், கணிதம் சார்ந்த பாீட்ைசகளில் சாதாரண 
சித்திகைளப் ெபற்றி க்கிேறாம்; அவ்வா  இ க்கும்ேபா  
நாங்கள் எவ்வா  கணிதத் ைற சார்ந் , விஞ்ஞானத் ைற 
சார்ந் , ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  உயர்தரத்தில் 
கற் க்ெகாள்ள ம்?" என்ற ேகள்விையக் ேகட்டார்கள். 
கடந்த காலம் கடந் விட்ட . நிகழ்காலம் கடந்  
ெகாண் க்கின்ற . எதிர்காலத்திலாவ  நாங்கள் பய தி 
வாய்ந்த, ெதாழிற்சந்ைதக்குப் ெபா த்தமான, உற்பத்தித் 
திறன்கைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் ெபா த்தமான 
உற்பத்தியாளர்கைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் 
எங்க ைடய பல்கைலக்கழகங்கள், பாடசாைலகள், 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகைள ஒ ங்கைமக்கேவண் ம். 
ெவ மேன அவர்க க்கு ேகாட்பாட் க் கல்விையக் 
ெகா த்  ெசயற்பாட் க் கல்வி ெதாியாதவர்களாக 
உ வாக்கிவிட் , அவர்க க்குத் ெதாழில் உாிைமயிைன 
ம க்கக்கூடா . 

இங்கு நாங்கள் வாி விதிப் ப் பற்றி ம் உற்பத்திைய 
ேமம்ப த் வ  பற்றி ம் எம  நாட் ல் ெபா ளாதாரத்தில் 
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ஒ  ேமம்பாட்ைடக் காண்ப  பற்றி ம் ேபசிக் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். எம  நாட் ன் கல்வித் ைறயி ம் 
ெதாழிற் ைறயி ம் விவசாயத் ைறயி ம் ைகத்ெதாழில் 
சார்ந்த ைறகளி ம்கூட, காணப்ப கின்ற தவறான 
விடயங்கைள நாங்கள் ம பாிசீலைன ெசய்யேவண் ம்; 
ஆராயேவண் ம். அவ்வா  ஆராய்ந்  சாியான 
கல்வித் ைறயிைன, சாியான ெதாழிற் ைறயிைன, சாியான 
ெதாழில் ட்பத் ைறயிைன எம  மாணவர்கள் ெபறக்கூ ய 
விதத்தில் எங்க ைடய பாடவிதானங்கைள ஒ ங்கைமக்க 
ேவண் ம், சீர்ெசய்யேவண் ம். அவ்வா  ெசய்வதன் 

லமாகத்தான் நாங்கள் எங்கள  நாட் க்கு உற்பத்தித் 
ைறயில் பாாிய பங்களிப்ைப வழங்கக்கூ ய பய தி 

வாய்ந்த - பயன்மிக்க மனித வளங்கைள உ வாக்கிக்ெகாள்ள 
ம். மனித வளங்கைளச் சாியாக உ வாக்கிக் 

ெகாள்ளாமல் மனிதர்கைளத் திறனற்றவர்களாக, 
ேதர்ச்சியற்றவர்களாக உ வாக்கிவிட்  அவர்கள்மீ  
பழிையச் சுமத் கின்ற ேபாக்ைகத் தவிர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதற்காகப் பாடசாைலக ம் பங்களிப் ச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அதாவ , பாடசாைலக ம் உற்பத்திகைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய, ெபா ளாதாரத்தில் பங்களிப் ச் 
ெசய்யக்கூ யவர்கைள உ வாக்கக்கூ ய வைகயில் 
அதற்குாிய பாடங்கைள வழங்குகின்ற ேகந்திர நிைலயங்களாக 
இ க்க ேவண் ம்.  

வளர்ச்சியைடந்த நா கைளப் பார்க்கின்றேபா , அந்த 
நா களில் பாடசாைலகள், பல்கைலக்கழகங்கள், ெதாழில் 

ட்பக் கல் ாிகள் ேபான்றன நாட் க்குப் ெபா த்தமான 
உற்பத்தியாளர்கைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில், சந்ைத 
மான ள்ள ெதாழிலாளர்கைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில், 
ெவளிநாட் ம் உள்நாட் ம் பயன்படக்கூ ய 
உற்பத்தியாளர்கைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் சைமக்கப் 
பட் ப்பைத - உ வாக்கப்பட் ப்பைதக் காண கின்ற . 
ஆனால், எம  நாட் ல் அேநகமாக இன் ம்கூட மனனம் 
ெசய்  பாீட்ைசக்கு ஒப் விக்கின்ற ஒ  கல்வி ைறதான் 
கைடப்பி க்கப்பட்  வ கின்ற . அதாவ , பாீட்ைசகைள 
நடத்திச் சான்றிதழ்கைள அவர்கள  ைககளில் 
ெகா த் விட் , அவர்கள் ெதாழி க்கு இலாயக்கற்றவர்கள் 
என்ற க த் ம் சம்பந்தப்பட்டவர்களாேலேய ன்ைவக்கப் 
ப கிற .  

அண்ைமயில் ெகளரவ உ ப்பினர் ேபராசிாியர் ஆசு 
மாரசிங்க அவர்கள் மட்டக்களப் , அம்பாைற, 
தி ேகாணமைல ேபான்ற இடங்க க்கு விஜயஞ்ெசய்  
அங்கி க்கின்ற ேவைலயற்ற பட்டதாாிகைளப் பற்றி 
விசாாித் , ன்  விதப் ைரகைளத் ெதாிவித்தி ந்தார். 
அவற்றில் தலாவ , மாகாண மட்டங்களில் காணப்ப கின்ற 
ெவற்றிடங்க க்குப் ெபா த்தமான பட்டதாாிகைள 
நியமிப்ப  பற்றிய . இரண்டாவ , கைலப் பட்டதாாிக க்கு 
எதிர்காலத் ேதைவக்குாிய பயிற்சிகைளக் கு ங்காலத்தில் 
வழங்கிவிட் , அவர்க க்குாிய ெதாழில்கைள 
வழங்குவதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ த்தல் பற்றிய . 
பல்கைலக்கழகங்களி ந்  ெவளிேய கின்றவர்கள் அதற்கு 

ன்பாக ெவளியில் என்ெனன்ன ெதாழில்வாய்ப் கள் 
இ க்கின்றனேவா அல்ல  அவற் க்கான ேகள்விகள் 
இ க்கின்றனேவா அதன்ப  ெபா த்தமான பயிற்சிகைள 
அவர்க க்கு வழங்குவதன் லம் அவர்கள் ெத க்க க்கு 
வந்  மாதக்கணக்கில் ெதாழி க்காகப் ேபாரா வைதத் 
தவிர்ப்பதற்கான நிைலைமைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
அதாவ , ெதாழிற் சந்ைதயில் தங்க ைடய ஆற்றைல 

ெவளிப்ப த்தக்கூ யவர்கைள, சவால்க க்கு கம் 
ெகா க்கக்கூ யவர்கைள உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் 
பல்கைலக்கழகங்கள், ெதாழில் ட்பக் கல் ாிகளின்  
பாடவிதானங்களில் மாற்றம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற 
ெசய்தியிைன ம் அவர் குறிப்பிட் ந்தார்.  

எனேவ, அங்கு கூறப்பட்ட அந்த விதப் ைரக க்கு 
அைமவாக அங்கி க்கின்ற ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதன் 

லம் இந்தப் பட்டதாாிக க்கு ேவைல வாய்ப் க்கைளக் 
ெகா ப்பதற்கும் ேம ம் இ க்கின்ற கைலப் பட்டதாாிகைளத் 
ெதாழிற்பயிற்சிக்கு உட்ப த்தி, அதாவ , ஆ  மாதங்கள் 
அல்ல  ஒன்ப  மாதங்க க்குத் ெதாழில் பயிற்சிகைள 
வழங்கி, அவர்கள் ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  சாதகமான சூழ்நிைலைய உ வாக்கு 
வதற்கும் ன்வரேவண் ம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you may continue with your speech.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இனிேமல் பல்கைலக்கழகத்தி ந்  ெவளிேய கின்றவர் 

கள் தாமாகேவ ெதாழில் ெப கின்ற விதத்தில் 
பல்கைலக்கழகப் பாடவிதானங்களில், பயிற்சிெநறிகளில் 
மற் ம் ேதர்ச்சி ெப கின்ற ைறகளில் மாற்றங்கைள 
ஏற்ப த்த ேவண் ம். ேம ம், பட்டதாாிகள் ெதாடர்ந் ம் 

திகளில் அைலகின்ற நிைலைமயிைன ஏற்ப த்தக்கூடா  
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மட் மல்ல, நாட் ல் 
டப்பட் க்கின்ற சகல ெதாழிற்சாைலகைள ம் இயங்க 

ைவப்பதன் லமாக இைளஞர், வதிகள்  ெதாழில் 
வாய்ப் கைளப் ெபறக்கூ ய விதத்தி ம் நாட் ன் 
உற்பத்தியில் அவர்கள் பாாிய பங்களிப்ைப வழங்கக்கூ ய 
விதத்தி ம் எதிர்காலத்ைத - எதிர்காலவியைலத் திட்டமிட் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 
மாறாக, இந்த இைளஞர், வதிகளின் பிரச்சிைனகைளச் 
சாதாரண பிரச்சிைனகளாகக் க தித் தட் க்கழிக்கின்றேபா , 
அ  பாதகமான விைள கைளேய த ம். கடந்த காலத்தில் 
இைளஞர், வதிகளின் பிரச்சிைனகைளத் தட் க் 
கழித்ததனால் 30 வ டகால த்தத்திைன நாங்கள் 
அ பவித்தி க்கின்ேறாம். ெதன்பகுதியில்கூட ேஜ.வி.பீ. 
யினர  ேபாராட்டத்ைத 1971ஆம்  மற் ம் 1988ஆம், 1990ஆம் 
ஆண் களில் நாங்கள் பார்த்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் 
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எத்தைனேயா ப ப்பிைனகைளப் ெபற்றி க்கின்ேறாம். 
ஆனால், அந்தப் ப ப்பிைனகளின் வாயிலாக எ க்கின்ற 

கள் இன்ன ம் ஆேராக்கியமானதாக அைமயவில்ைல. 
எனேவ, நாட் ல் ெபா ளாதாரத் ைறயிைன 
ேமம்ப த் வதற்குாிய சகல திட்டங்கைள ம் வகுத் ச் 
ெசயற்ப வதற்கு நாங்கள் தயார்நிைலயில் இ க்கேவண் ம். 
கடந்த காலத்தில் அரசாங்கங்கள் விட்ட தவ கள், 
தற்ேபாைதய அரசாங்கம் வி கின்ற தவ கைள நாங்கள் 
வாதப்பிரதிவாதங்க க்கு உட்ப த்திக்ெகாண் ப்பைதவிட, 
எங்க ைடய எதிர்கால இைளஞர், வதிக க்கு என்ன 
ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்? என்பைதப் பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம்.  

த்தத்தின் காரணமாக, இன்  நாட் ல் விதைவகளின் 
ெதாைக அதிகாித்தி க்கின்ற ; ெபண்கள் தைலைம 
தாங்குகின்ற கு ம்பங்கள் அதிகாித்தி க்கின்றன. 
இைவெயல்லாம் எமக்கு ன்னால் இ க்கின்ற சவால்கள்! 
எனேவ, நாங்கள் இப்ப ப்பட்டவர்கைள இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் க்கு எந்தவிதத்தில் பயன்ப த்த ம் 
என்பைதப் பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். அத்ேதா , ேபாாில் 
கலந் ெகாண்ட பல இைளஞர், வதிகள் இன்  
அங்க னர்களாகக் காணப்ப கின்றார்கள். இவர்கள் 
இப்ேபா  நாட் க்குச் சுைமயாக இ க்கின்றார்கள் என்  
ெசால்வைதவிட, அவர்கைள நாட் ன் அபிவி த்திக்குப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்வதற்கு என்ன ெசய்யேவண் ம் 
என்பைதப் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கேவண் ம். இவர்கைளக் 
கண் ம் காணாதவிதத்தில் விட் ச் ெசல்கின்றேபா , 
இன் ெமா  பிரச்சிைனக்கு நாங்கள் அ த்தளம் 
இ கின்றவர்களாக மாறிவி ேவாம் என்பைத நான் இந்தச் 
சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  நாங்கள் நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் கின்ற விடயம் ெதாடர்பாக ம்  உற்பத்தி வாி 
சம்பந்தமாக ம் ெவளிநா களி ந்  தலீ கைளக் 
கவர்ந் ெகாள்கின்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாக ம் உள்நாட்  

தலீட்டாளர்கைளக் கவர்ந் ெகாள்கின்ற விடயம் 
சம்பந்தமாக ம் சிலாகித் ப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 
இந்தேவைளயில், எம  நாட் ல் காணப்ப கின்ற 
ெபா ளாதார மந்தநிைலயிைன நீக்குவதற்கு அல்ல  
ெபா ளாதார ாீதியாக ஏற்றத்ைதப் ெப வதற்கு விவசாயத் 

ைற, மீன்பி த் ைற, ைகத்ெதாழில் ைற, சுற் லாத் ைற 
ேபான்ற பல்ேவ  ைறகளில் மிக ம் உன்னிப்பான 
கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் ம். அவ்வாேற எம  இைளஞர், 

வதிக க்ெகன ஓர் ஒளிமயமான எதிர்காலத்ைத 
ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பா கைள ன்ென க்க 
ேவண் ம்; அதற்குாிய ைகங்காியங்கைள இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ம் என்ற 
விடயத்திைன நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இன் ம் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற யாத சூழ்நிைல 
காணப்ப கின்ற . இந்தச் சூழ்நிைலையத் தவிர்ப்பதற்குத் 

ாிதமான நடவ க்ைகயிைன இந்த நல்லாட்சி அரசு 
எ க்கேவண் ெமன்  கூறி, என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 

 
[අ.භා. 5.58] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්තුතියි.  අද ෙම්  විවාදයට 

අදාළව ඇති  විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් 

අනුව සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා සහනදායි තත්ත්වයන් දීර්ඝ 
කිරීමත්, ෙද්ශීය ෙපොල් නිෂ්පාදනය නියං තත්ත්වය මත අඩු වීමත්  
නිසා ආනයනික ඛාද්ය ෙතල් සඳහා බදු අනුපාතය පහළ දැමීම 
කියාත්මක කර ඇති අතර  බහුතර නියමයන් පමාණයක් දීර්ඝ  
කිරීම පමණක් සිදු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්  ෙම් 
කාරණය කියන්න  ඕනෑ.  අංක 1994/20 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතය යටෙත් රට ඉඳි සඳහා සහනදායි විෙශේෂ  බද්ද ෙවනු වට 
රුපියල් 60ක විෙශේෂ   බද්දක්  පනවා තිෙබනවාය කියා  ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කිව්වා. එතුමාට යම්කිසි 
වැරදීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  රට ඉඳි සඳහා රුපියල් 60ක 
සහනදායි විෙශේෂ බද්දක් නැතිනම් ෙර්ගු බද්ද, ෙසස් බද්ද, වැට් 
බද්ද, වරාය හා ගුවන්ෙතොටුපළ බද්ද වැනි බදු වර්ග ගණනාවක් 
ෙගන ආ යුතුව තිබුණා.  රුපියල් 60ක බදු පැනවීමක් ෙනොෙවයි  
ෙම් කර තිෙබන්ෙන්. රුපියල්  60කට තිබුණු බද්ද  දීර්ඝ කිරීමක් 
විතරයි සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්.   විෙශේෂෙයන් ෙම්  කාරණය මතක් 
කරන්නට  ඕනෑ. ජාත්යන්තර ෙවෙළඳෙපොෙළේ මිල  පහළ යාම  
නිසා යකඩ  කුට්ටි සඳහා රුපියල් 60ක බද්දක්, සේන්හක  ෙතල් 
සඳහා ෙර්ගු බද්ද සියයට 15 දක්වා පහළ දැමීමක් කර තිෙබනවා.  
2016.11.28 වන දින  1999/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්  
නිෙව්දනය මගින්  වාහන  මත පනවා තිබූ බද්ද වාහන 26කට 
ඉවත් කර ෙදන්නය කියා ඉල්ලීමක් ලැබී තිබුණා.  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  එෙහම ඉල්ලීමක් කර තිබුණා නම් 
ෙම් වන විටත් වාහන ඔක්ෙකොම ඉවත් කර අවසානයි.  නමුත් 
යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් වාහන හතරකට විතරයි ඒ බදු සහන ලබා 
දි තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් ෛවද්ය යන්ෙතෝපකරණ  සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ 
අංක  8421/2910 යටෙත්  බදු අනුපාතය සියයට 2.5 දක්වා  අඩු 
කිරීමට ක ටයුතු කර තිෙබනවා.  2014 වර්ෂෙය්දී  ආදායම් බදු 
ෙනො ෙගවන  ව්යාපාරිකයන්හට  හඳුන්වා දුන් ආර්ථික හා ෙසේවා  
බද්ද   2006 වනවිට  සියයට 1 සිට  සියයට දශම 1 දක්වා  
කියාත්මක ෙවමින් තිබුණා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. 2012 ෙවනවිට සියලුම ආර්ථික හා ෙසේවා 
බදු අනුපාතය  සියයට දශම  25 දක්වා අඩු කළා.  එෙහත් සමහර 
ව්යාපාරිකයන් සුළු වශෙයන් ආදායම් ෙපන්වීම නිසා රජයට 
ලැබිය යුතු විශාල ආදායමක් ෙනොලැබී  ගියා.  එම නිසා ෙමම 
අනුපාතය සියයට  0. 25 සිට   0. 5 දක්වා  වැඩි කිරීමට  කටයුතු 
කර  තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ආදායම් බද්දට යටත් ෙනොවන  
ව්යාපාර ද මීට ඇතුළත් ෙවනවා.  ආර්ථික හා ෙසේවා බද්ද 
ෙගවීෙමන් පසු එය ආදායම් බද්දට හිලව් කිරීමට  හැකියාව 
තිෙබනවා. එය හිලව් කළ හැකි කාලය  අවුරුදු  තුනක් දක්වා ලබා 
දී  තිෙබනවා.  කාර්තුවකට මිලියන  12.5  ට වැඩි ව්යාපාර 
පිරිවැටුම් බද්ද ෙගවිය යුතු ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් ආර්ථික ෙසේවා 
බදු අය කිරීම  2016. 04.01 සිට  කියාත්මක ෙවනවා.  ෙමම 
නියමයන්  අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කිරීම පමණයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

මීට පථම කථා කළ   ගරු බන්දුල  ගුණවර්ධන  මන්තීතුමා 
කිව්වා, 2016 වර්ෂයට බලපාන ෙලස 2017 වර්ෂෙය් ෙමවැනි 
නියමයන් ෙගන  ඒම වැරදියි කියා.  එතුමාට මා ෙමය කියන්නට   
ඕනෑ.  ෙම් ෙවනෙකොටත් 2016.04.01 ෙවනිදා සිට  ෙම් සියයට  
දශම 25  බද්ද අය කර තිෙබනවා.  

යහපාලන ආණ්ඩුව ෙම් සංෙශෝධනවලින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන්  ෙමයයි. ෙම් ෙවනෙකොට වක බදු සියයට 85ක් වශෙයන් 
තිෙබනවා. ඍජු බදු සියයට 15ක පතිශතයකයි තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 
ඍජු බදු සියයට  40 දක්වා ඉහළ  දමා සාමාන්ය   ජනතාවෙගන් 
බදු අය වීම අඩු කරන්නටයි රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසුගිය රාජපක්ෂ  යුගෙය්   බදු ෙගවීම සිදු කෙළේ ලක්ෂ හයක 
පමාණයක්. ඒ පමාණය අද  ලක්ෂ 12 දක්වා වැඩි වී තිෙබනවා.  
ෙම් වැඩි වීම තුළ බිලියන 200ක  අමතර බද්දක් අය කර ගැනීමට  
ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් VAT ෙහොරකම් කිරීම ෙවනුවට 
රුපියල් බිලියන 50 සිට බිලියන 98 දක්වා මුදලක් VAT මඟින් අය 
කිරීම සිදුෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2014 ෙද්ශීය ණය 
පමාණය රුපියල් බිලියන 4,278 සිට 2015 වන විට රුපියල් 
බිලියන 4,959 දක්වා වැඩි වුණා. එහි ෙවනස රුපියල් බිලියන 
700යි. එයින් රුපියල් බිලියන 600ක්ම වැය කරලා තිෙබන්ෙන් 
පරණ ණය ෙගවන්නයි. ඒවා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ගත් ණය 
ෙනොෙවයි, ඊට කලින් ගත් ණය. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් වැඩි 
කරගත් රුපියල් බිලියන 700ක බදු මුදලින් බිලියන 600ක්ම පරණ 
ණය ෙගවීම සඳහා වැයකර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 වන විට 
ෙද්ශීය ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 5,341 දක්වා වැඩි වුණා. 
එහි ෙවනස රුපියල් බිලියන 506යි. එයින් රුපියල් බිලියන 
400ක්ම ෙගවලා තිෙබන්ෙන් පරණ ණය. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය ණය 
ගැන කථා කරද්දී, 2014 දී විෙද්ශීය ණය විධියට තිබුෙණ් රුපියල් 
බිලියන 3,113යි. 2015 දී එම පමාණය රුපියල් බිලියන 3,544 
දක්වා වැඩි වුණා.  

එහි ෙවනස රුපියල් බිලියන 369යි. එයින් රුපියල් බිලියන 
187ක්ම  වැය කර තිබුෙණ් පරණ ණය ෙගවීම සඳහායි. ෙම් 
තත්ත්වය යටෙත් යහපාලන ආණ්ඩුව ෙගවන්ෙන් රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් ගත් ණය කියන එක ඕනෑම ෙකෙනකුට 
අවෙබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අද වන විට ගත් ණය කමානුකූලව 
ෙගවමින් තිෙබනවා. ඒක දකින ෙකොට විපක්ෂෙය් සිටින සමහර 
අයට පුදුම ඊර්ෂ්යාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය යටෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන් කියලා හිතාෙගන විවිධ කුමන්තණ 
අටවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම එදා සාමාන්ය ජනතාවෙගන් විශාල ෙලස වක 
බදු අය කළාට, යහපාලන ආණ්ඩුව වශෙයන් අපි අද වන විට ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න කටයුතු කර තිෙබන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද වන විට ෛවද්යවරුන්ට, 
ඉංජිෙන්රුවන්ට, නීතිඥයින්ට, රජෙය් නිලධාරින්ට, 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට, ධනපති ව්යාපාරිකයන්ට පසු ගිය සමයට 
වඩා වැඩි බද්ධක් ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා එම 
ක්ෙෂේතවල සිටින සමහර උදවිය විවිධ පශ්න එළියට දමමින් 
ආණ්ඩු ෙපරළීෙම් කුමන්තණ සිදු කරනවා. පසු ගිය රජය සමෙය් 
සිදු කළ ජඩ වැඩ පිළිබඳව ඔවුන් ඒ කාලෙය් වචනයක්වත් කථා 
කෙළේ නැහැ. ඔවුන් ජනතාවට ෙපන්වන්ෙන් ෙද්ශෙපේමී මුහුණක්. 
නමුත්, අද තමන් උපයන මුදලින් අහිංසක ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවන් ඉටු කිරීම සඳහා රජය යම් කිසි ඍජු බදු මුදලක් අය 
කරනවාට ඒ අය විරුද්ධයි. 

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. ඒ අය 
නිදහස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා. නමුත්, නිදහස ්අධ්යාපනය 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා රජයට බද්දක් ෙගවන්න අකමැතියි. ඒ 
අය නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ගැන කථා කරනවා. නමුත්, නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පවත්වාෙගන යෑම සඳහා රජයට බද්දක් ෙගවන්න 
අකමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒ අය උසස් අධ්යාපනය ගැන කථා කරනවා. 
නමුත්, උසස් අධ්යාපනය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා රජයට බද්දක් 
ෙගවන්න අකමැතියි. ඇති හැකි අය ෙමෙලස බදු අය කරනවාට 
අකමැති නම්, එම ෙසේවාවන් පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔවුන් ෙනොකියා 

කියන්ෙන්, හාල්, පිටි, සීනි, පරිප්පු වැනි අත්යවශ්ය දව්යවලින් වක 
බදු අය කරලා අහිංසක ජනතාව මත බර පටවලා, ඒ බදුවලින් 
ඔවුන්ට වැඩි පඩි, ෙවනත් පහසුකම් හා ෙබෝනස ්ෙදන්න කියායි. ඒ 
වාෙග්ම ඡන්දය කාලෙය්දී විතරක් උදලු තල, සිල් ෙරදි, වතුර බට 
දීලා, fried rice දන්සල් දීලා, අහිංසක ජනතාව රවට්ටලා ඡන්දය 
දිනන්න කියායි. අෙප් ආණ්ඩුව එයට සූදානම් නැහැ. බඩු මිල 
දැනට තිෙබන පමාණයටත් වඩා අඩු කරන්නයි අපි සූදානම් 
ෙවන්ෙන්. පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
හිටපු චමල්ලා, පර්සිලා රුපියල් ෙකෝටි 96,000කින් ෙම් රට ණය 
කරලා තිෙබනවා. ෙඩොලර් ෙකෝටි 1,500ක් විෙද්ශවලට ණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ල ෙගවන්න සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන් 
අහිංසක ජනතාවටයි. වැඩිකල් ෙනොෙගොස් ෙමම ණය උගුෙලන් 
ෙම් රට ගලවාගන්නවා. ආණ්ඩු ෙපරළියක් ගැන රාජපක්ෂවරු 
හීන දකින්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ හීන සැබෑ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි මැයි දින රැස්වීම. 

මැයි දින රැස්වීම සඳහා ඔවුන් Galle Face කීඩාංගණය ඉල්ලා 
තිබුණා. යහපාලන ආණ්ඩුව ඔවුන්ට Galle Face කීඩාංගණය 
ලබාදුන්නා. හැබැයි, ඔවුන් ෙව්දිකාව ගැහුෙව් ෙකොෙහේද? හැෙමෝම 
දන්නවා, Galle Face කීඩාංගණය කියන්ෙන් තුන් හුලස් 
පිට්ටනියක්. එහි තුන් හුලස් ෙකොටෙසේ තමයි ෙසනඟ පුරවන්ෙන්. 
එෙහම කළාම වැඩි ෙසනඟක් ෙනොමැතිව පිට්ටනිය පුරවලා 
ෙපන්වන්න පුළුවන්. අෙප් මැයි රැලිය තිබුෙණ් කැම්බල් පිටිෙය්. 
කැම්බල් පිටිෙය් සිට ෙබොරැල්ල හන්දිය, ෙබොරැල්ෙල් ඉඳලා පුංචි 
ෙබොරැල්ල හන්දිය, පුංචි ෙබොරැල්ෙලන් මරදාන, මරදාෙනන් බුහාරි 
හන්දිය, බුහාරි හන්දිෙයන් පංචිකාවත්ත, ඊට පස්ෙසේ 
පංචිකාවත්ෙත් ඉඳලා මාලිගාවත්ත දක්වා කිෙලෝමීටර් 7ක පමණ 
මාර්ගය සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාවෙගන් වැහිලා තිබුෙණ්. නමුත් 
පශ්නය වුෙණ් ඒ visuals ටික ගන්නට අපි කමෙව්දයක් සකස් 
කරලා තිබුෙණ් නැතිකමයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් 
කාලෙය් ෙම් ෙද් සිදු වුණා නම් chopper 10ක් විතර දාලා, 
සම්පූර්ණ visuals ටික අරෙගන, පුන පුනා රජෙය් මාධ්යවල 
පචාරය කරනවා. අපි ඒ වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් නැති නිසා 
සමහරු අපට විවිධ කතන්දර කියනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 
වැඩිම ජනගහනයක් සහභාගී වුණු මැයි රැලිය තමයි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මැයි රැලිය. ඒ ගැන හැෙමෝටම කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. හැබැයි, පින්තූරවලින් විතරක් Galle Face එකට ෙසනඟ 
ෙගනාවා කියලා ෙපන්වන්න හදනවා. ඕවා කියලා කවදාවත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න බැහැ කියන මතය පකාශ කරමින් මම 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.08] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 

තිෙබන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් වූ නියමය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේ, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මෙග් පණාමය 
පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට පුද කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ වූ 
දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිතුමන්ලා, 
මන්තීතුමන්ලා වාෙග්ම විපක්ෂය හැටියට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා - අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කරපු අය - ෙම් රෙට් 
වර්තමාන තත්ත්වය විගහ කරන්ෙන් හරියට මැරිලා ඉපදුණු 
පුද්ගලයන් හැටියටයි. ෙම් රෙට් අද විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් 
පවතිනවා වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව ෙහට අනිද්දා කඩා වැටිලා, ෙගදර 
යන තත්ත්වයට පත් වන බව තමයි සමහර මන්තීතුමන්ලා 
ෙපන්වා ෙදන්න හදන්ෙන්.  
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[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග් 
පාලන කාලය තුළ කරපු ෙද්වල්වල පතිඵලයන් අද අපත්, අෙප් 
රෙට් අහිංසක ජනතාවත් බුක්ති විඳින බව අපි එතුමන්ලාට 
කියන්න ඕනෑ. ඒ සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛනත් එක්ක 
කරුණු අෙප් ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
මට කලින් කථා කරපු ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටක් හැටියට 
විෙද්ශ ණය ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාව අපට තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි, අපි ගමක තිෙබන 
ගෘහයක් ගත්තාම ඒ ෙගදර අවශ්යතාවන් සපුරා ගන්නට - 
තමන්ෙග් ෙගදර ෙදොර ආර්ථිකය ශක්තිමත් නැත්නම් - ඔවුන් 
නගරෙය්  ෙහෝ ගෙම් තිෙබන වාණිජ බැංකුවට ෙහෝ  රාජ්ය 
බැංකුවට ගිහිල්ලා ණය ලබා ගන්නවා. හැබැයි, ඒ ණය ලබා 
ගැනීෙම්දී ඒ ණය නැවත අපි ෙගවිය යුතුයි කියන කාරණය ඔවුන් 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ණය ෙගවා ගැනීෙම් හැකියාවක් නැතිව, 
එවැනි ආර්ථිකයක් නැතිව, තමන්ට ශක්තියක් නැතිව ගෙම් ඉන්න 
ෙනොෙත්ෙරන පුද්ගලයන් වුණත් ණය ලබා ගන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් රෙට් ආදායමක් නැතිව, ණය ෙගවා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් නැතිව, ගන්නා ණය තුළින් රටට ඵලදායී 
ෙනොවන, රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙනොවන වැඩ ෙවනුෙවන් ණය 
ගත්තා  වාෙග්ම පුද්ගලයන් සහ කණ්ඩායම්වල පැවැත්ම උෙදසාත් 
අසීමිතව ණය ලබා ගත්තා. ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අද ඒ 
සියල්ල නිවැරැදි කරලා තිෙබනවා. අකර්මණ්ය ෙවච්ච කර්මාන්ත 
රෙට් ආර්ථිකය උත්පාදනය වීම සඳහා ෙයොදා ගන්නවා වාෙග්ම 
සීමිත ෙපොලියක් යටෙත් ණය අරෙගන, එය රෙට් ඉදිරි දැක්ම 
සඳහා ෙයොදවන්න අපි කටයුතු කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ගරු මුදල් අමාත්යතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා 
ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලය ඒ ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් 
කරනවාය කියා මා හිතනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා, බදු 
සහන ලබා දීම තුළින් අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අපි 
කටයුතු කරනෙකොට, - ඒ හරි මාර්ගෙය් අපි ගමන් කරන ෙකොට - 
රට විනාශ කරපු, රට අගාධයට ඇදලා දාපු පිරිස "ෙම් ආණ්ඩුව 
අපට කරන්න බැහැ." කියන කාරණය නැවත කියන්න හදනවා. 
නමුත් ෙම්වා පුස්සක් බව ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කරන අද දවෙසේ 
ජාතික ආණ්ඩුෙව් ඉන්න මන්තීවරෙයකු හැටියට මට කියන්න 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි බදු මුදල් එකතු 
කරලා, විවිධ ආයතන හරහා ඒ බදු මුදල් අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට 
ෙයොදවනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාල, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා හා නගර සභා හරහා අපි ඒ 
බදු මුදල් අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට ෙයොදවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පළාත් පාලන ආයතන, පළාත් සභා සියල්ල ආදායම් 
උත්පාදනය කරන බව අපි දන්නවා. එෙහම උත්පාදනය වන 
ආදායම, අෙප් රට සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය තැන්වලට අපි 
ෙයොදවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව තුළ අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙදක නිෙයෝජනය ෙවනවා. එෙහම නම්, අපි යන්ෙන් එකම 
රුවල් නැවකයි. එකම රුවල් නැවක ගමන් කරනෙකොට, රුවල් 
නැව එහාට - ෙමහාට ඇල ෙවනවා. එවිට, ඒ ශක්තිවන්ත රුවල 
අල්ල ගන්න අපි ෙද ෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි එකතු ෙවලා, ෙම් නැව දියත් 
කරනවා වාෙග් අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අෙප් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරලා ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට 
සමහරු හිතනවා, "කමක් නැහැ. එක පැත්තකින් අල්ලාෙගන 
ඉන්න කට්ටිය විතරක් ඇති." කියලා. එෙහම එක කට්ටියක් 

විතරක් පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. රුවල ෙපරළුෙණොත් අපි සියලු ෙදනාම යට 
යනවා. ඒ වාෙග්ම අපි තැන්පත් කර ගන්න, අපි එකතු කර ගන්න 
-අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා, අෙප් අගමැතිතුමා, අෙප් අමාත්ය 
මණ්ඩලය විවිධ ෙදෝෂාෙරෝපණයන්ට ලක් ෙවමින් එකතු කර 
ගන්න- ෙම් මුදල ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. රුවල හිල් කරන්නට 
ෙදන්න බැහැ. හිල් ෙවන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. එවැනි 
අවස්ථාවන් අද සිදු ෙවනවා. ඒවා ෙපන්වා දීෙම් වග කීම ජාතික 
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මට 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් කියන්න යන ෙද් තුළ සමහර ෙවලාවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හිෙතන්න පුළුවන්, මම යම් පුද්ගලෙයකු 
සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලික පළිගැනීමක් එක්ක කටයුතු කරනවා 
කියලා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් මාෙසේ 8වැනි දා, 9වැනි දා ෙවච්ච සිදුවීමක් 
පිළිබඳව මම කියන්නට ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු මාධ්ය තුළ 
මට විශාල අසාධාරණයක් වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. බණ්ඩාරෙවල මහනගර සභාෙව් ආදායමක් 
හැටියට ඉරිදා දිනෙය් පවතින ෙපොළක් ෙටන්ඩර් මඟින් බදු දීලා 
තිබුණා. ඒ මුදල ලැෙබන්ෙන් ඒ මහනගර සභාෙව් සංවර්ධනයටයි. 
අපි ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. නමුත්, අවුරුද්ද එළෙඹන්න දවස ්
හතරක් තිෙබද්දී දවස් හතරක විෙශේෂිත ෙපොළක් පැවැත්වූවා. ඌව 
පළාෙත් පධාන අමාත්යතුමා එක්තරා පුද්ගලෙයකුට ෙම් විෙශේෂිත 
ෙපොළ කිසිම මුදලක් අය ෙනොකර ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ ෙමොෙහොෙත් මම මැදිහත් ෙවලා ඒ 
නිලධාරිතුමාට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දීලා ඒක නැවැත්වූවා. 
 හැබැයි, ෙමොකද වුෙණ්? ඊට පසු දින -10වැනි දා- ෙපෝය දිනය. 
මහනගර සභාෙව් ෙකොමසාරිස්වරයා ලහිලහිෙය් ඇවිල්ලා 
මහනගර සභාව විවෘත කරලා මහ ඇමතිතුමාෙග් නිෙයෝගයත් 
එක්ක නැවත වතාවක් ලිඛිතව විෙශේෂිත ෙපොළ අර පුද්ගලයාට 
ෙදන්න යනවා. මහ ඇමතිතුමාෙග් ලියවිල්ල තිෙබනවා. ඒ 
නිලධාරියාට තර්ජනය කරලා තිෙබනවා. ඒ ලිපිය ගැන මම 
කියන්න ඕනෑ. ඒ ලිපිය මා සතුව තිෙබනවා. මා එය සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම්ෙක් කියනවා, "ඔබතුමා ෙම්ක දුන්ෙන් නැත්නම්, 
ඔබතුමාව ස්ථාන මාරු කරනවා" කියලා. හැබැයි, වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? "හිරු" නාලිකාෙව් පවෘත්තිවල ගිෙය් ෙමොකක්ද, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? "තවත් මන්තීවරෙයක් නිලධාරියාට 
තර්ජනය කරයි." කියලායි පවෘත්තිෙය් ගිෙය්. මම ඒ නිලධාරියාව 
ආරක්ෂා කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කරන්න ගිය 
කාරණය වළක්වලා, එතුමාට ඒක නිවැරැදිව පැහැදිලි කරලා 
දුන්නා. අපි ෙම් රටට මුදල් හම්බ කරනවා. ඒවා නිසි ආකාරව 
ෙයොදවන්ෙන් නැතුව, නිසි ෙද්වල් කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයන් 
තිෙබනවා.  පසු ගිය ආණ්ඩුවට සිදු වුෙණ් ඒකයි. පළාත් පාලන 
ආයතන, පළාත් සභා සියලු මැති ඇමතිවරු, මන්තීවරු ෙම් රෙට් 
මුදල් දූෂණයට, වංචාවට ලක් කළා. ඒවා දැකපු ජනතාව ඒ අය 
ෙගදර යැව්වා. යහ පාලන ආණ්ඩුව හැටියට අපිත් ඒවා සිදු 
කරනවා නම්, අපිත් ඒවා බලාෙගන ඉන්නවා නම් අපටත් සිදු 
වන්ෙන් ඒ ෙද්මයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒක නිසා 
අපි ඒවා ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.  

එහිදී මම කියන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් වංචාව සිදු කරපු දවෙසේ රාතිෙය් 
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* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"හිරු" නාලිකාෙව් පවෘත්ති නිෙව්දනෙයන් පස්ෙසේ මෙග් 
දුරකථනයට ඌව පළාෙත් පධාන ඇමතිතුමාෙගන් call එකක් 
එනවා. මම බැලුවා, "ඇයි, ෙමතුමා මට බණින්නවත්ද?" කියලා. 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එතුමාට වැරැදිලා. එතුමා 
බීමත්වයි කථා කෙළේ.  එතුමාෙග් කථාෙවන් මට ෙත්රුණා. 
ෙකොමසාරිස්වරයා ෙසේ සලකලා මෙග් ජංගම දුරකථනයට කථා 
කරලා කියනවා, "තමුන්නාන්ෙසේ ඇයි මම කියපු වැෙඩ් කෙළේ 
නැත්ෙත්?" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම 
උපකමශීලීව, ඒ ෙවලාෙව් ෙකොමසාරිස්වරයා විධියට හැසිරිලා ඒ 
සියලු කථාවල් පටිගත කළා. විනාඩි 11ක් මා පටිගත කළා. මට 
ඒක ඔබතුමාට අහන්න ෙදන්න විධියක් නැහැ. ෙම් පටිගත කිරීම 
තුළ ඌව පළාෙත් පධාන අමාත්යතුමාෙග් වංචා, දූෂණ සියල්ල 
කථා කරනවා. කඩ කාමර ෙබදා ගන්න විධිය, කඩ කාමර ෙදන්න 
කියන විධිය, ෙතොග ෙපොළ ලබා ෙදන විධිය ගැන එතුමා කියනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම්වාට නිහඬව ඉන්නද? 
ෙම්වා රෙට්, පළාෙත් ජනතාව දැන ගන්නෙකොට, "යහ පාලනය" 
කියලා අපි ෙබෝඩ් ගහෙගන, "ෙහොර පාලනයක්" කරන්න ඉඩ 
ෙදනවා නම්, මම හිතන්ෙන් නැහැ, ඒක සදාචාර සම්පන්නයි 
කියලා. ඒ නිසයි අද ෙම් කථාව කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉඳෙගන 
කල්පනා කරනවා ඇති, "ෙම් මන්තීතුමා හැම දාම පළාත් සභාව 
ගැන කථා කරන්ෙන් ඇයි?" කියලා. මම යම් කිසි දවසක, යම් කිසි 
ෙවලාවක අෙප් ආණ්ඩුෙව් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ 
නායකයන්ට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ෙම්ක කරන්න ෙදන්න එපා." 
කියලා. ඒක ෙනොසලකා හැරියා. ඒවාට ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. 
ඒ ෙවලාෙව් මට හිතුණා, මම අසරණ වුණාෙදෝ කියලා.  

ඊට පස්ෙසේ මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා 
කරන පශ්නයක් විධියට ෙගනැල්ලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඒවා 
ගැන අහනෙකොට, ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න එන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, මම අද සතුටු ෙවනවා. විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මම 
කියපු ෙද්වල් සියල්ල එළි කරලා තිෙබනවා. ඒකට ගරු 
කථානායකතුමාට පිං සිද්ධ ෙවනවා. එතුමා ෙමතැන නැතත් එතුමා 
ගැන මම මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් නිෙයෝගය අනුව, 
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මා කියපු සියලු ෙද්වල් නිවැරැදි බවට 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. මම කියපු ෙද්වල් සාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු ඇමතිතුමා, අෙනක් නායකෙයෝ සියලු ෙදනා පිළිෙනොගත්තාට 
මම අද හදවතින්ම සතුටු ෙවනවා,  විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරලා තිෙබන පරීක්ෂණෙයන් මම කියපු 
කාරණය ඔප්පු කරලා තිෙබන එක ගැන.  

මම එකක් කියන්නම්. ඒෙක් පිටු බර ගණනක් තිෙබනවා. මම 
ඒ ෙද්වල් ගැන කලින් සඳහන් කළා. අපි අනුමත කරලා, එකතු 
කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා පළාත් සභාවලට, පාෙද්ශීය 
සභාවලට මුදල් යවනෙකොට ඒවා නිසි ආකාරව වියදම් ෙවන්නට 
ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අපි කළ කටයුතු  ''ගඟට ඉණි කැපුවා'' 
හා සමාන ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එවැනි වැඩ 
පිළිෙවළක් සිද්ධ ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් 
සිද්ධ වුෙණොත්, අෙප් මහන්සිය වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ; අෙප් වැඩ 
පිළිෙවළ වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  එදා අපි සටන් කෙළේ, යහ 
පාලනය ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කෙළේ අන්න ඒ කාරණය නිසායි. 
අපට මහා විශාල පශ්න තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
මම මහ නගරාධිපතිවරයා හැටියට බණ්ඩාරෙවල සිටි කාලය තුළ 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කරපු අඩන්ෙත්ට්ටම් අපි දන්නවා. අපි ඒ දවස්වල 

ලංකාෙව් ෙහොඳම මහ නගර සභාව බවට බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 
සභාව පත් කළා. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය 
අපි දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කාලය සීමිතයි. 
ඔබතුමා මුලසුෙන් ඉන්න ෙකොට මම අහපු පශ්නයක් ෙම් විගණන 
විමසුෙම් තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි දැක්කා, ඌව පළාෙත්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි තුනක් වැඩිපුර අරෙගන 

තිෙබනවා. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
විනාඩි ෙදකක් මට ඇති, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා විනාඩි තුනක් වැඩිපුර ෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එම කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙම් විගණන විමසුම තුළ තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙපොත් ෙබදා දීෙම් පශ්නය ගැන. ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? වතු පාසල්වල අධ්යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා කීඩා 
අමාත්යාංශය හරහා රුපියල් ලක්ෂ 48ක් ෙවන් කළා. ෙම් මුදල් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට අරෙගන සියලුම ෙපර පාසල් සඳහා 
ෙපොත් බෑග් ලබා දුන්නා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. ඒක 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ මුදල් තිබියදී ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව 
සහ තවත් රාජ්ය බැංකුවකින් මුදල් ඉල්ලුවා. මුදල් දුන්නා. මුදල් 
දීම සම්බන්ධව ෙමොකක්ද විගණන විමසුෙම් කියන්ෙන්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ඒ මුදල් දීපු ෙචක්පත් අංකත් එක්ක 
සඳහන් ෙවනවා. ලංකා බැංකුව, ෙචක්පත් අංක 833861 යටෙත් 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ලබා දී තිෙබනවා. මහජන බැංකුව, ෙචක්පත් 
අංක 109034 යටෙත් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමම 
බැංකු ෙදෙකන්ම අදාළ ෙචක්පත් පධාන අමාත්ය ඌව පළාත 
නමින්, ''ආදායකයාෙග් ගිණුමට පමණයි'' යන්න ෙර්ඛණය කර 
ලබාදී තිබූ අතර, එම ෙචක්පත් කිසිවක් පධාන ෙල්කම් යටෙත් 
ඇති පළාත් අරමුදෙල් කියාත්මක වන මුදල් මහජන බැංකුෙවන්,- 
සමාෙවන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙව්ලාව සීමිත 
නිසා මම ඉක්මනින් කියනවා. ඒ නිසා මට ෙම්ක පැටෙලනවා. 

ඌව පළාත් සභාවවට ගිණුම් තුනක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 
බදුල්ල මහජන බැංකුෙව් මුතියංගන ශාඛාෙව් ගිණුම. අෙනක්  
ගිණුම, ලංකා බැංකුෙව් බදුල්ල ශාඛාෙව් ගිණුම.  අෙනක් ගිණුම  
තමයි පධාන අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින මහජන බැංකුෙව් 
බදුල්ල ශාඛාෙව් ගිණුම. ෙම් කිසිවකට ඒ මුදල් බැ ර ෙවලා නැහැ 
කියලා කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි; විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි.  

අදාළ විගණන වාර්තාව මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත* 
කරනවා.  
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[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙම් වාර්තාව සභාගත කරලා මම කියන්නට උත්සාහ 
කරන්ෙන්, අපි රජයක් හැටියට එකතු කරන මුදල් එදා වාෙග් 
කාබාසිනියා ෙවනවා නම්, එදා වාෙග් වංචාවක් සිද්ධ ෙවනවා නම් 
එයයි අෙප් වැටීෙම් ආරම්භය කියන කාරණය මතක් කරමින්, 
එවැනි ෙද්වල් ඉදිරිෙය්දී සිදුවීම වළක්වා ගන්න කියන කාරණය 
මතක් කරමින්, මට කථා කිරීමට කාලය ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට 
මෙග් ෙගෞරවය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

II 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

"2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 09 දිනැති අංක 1996/50 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 

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

 
III 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/5 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

 
 IV 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/85 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 

V 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

 ''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/29 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

VI 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 27 දිනැති අංක 2003/43 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 

 
VII 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 16 දිනැති අංක 2006/41 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

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

 
VIII 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

133 134 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 23 දිනැති අංක 2007/38 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

 

IX 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 5 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 2007/44 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු  ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

x 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

''2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වගන්තිය 
යටෙත් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2017  මාර්තු 07 දිනැති අංක 2009/05 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)''  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

 

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව  
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம் 

CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION 

I 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''(235 අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන 
තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(2016 ෙදසැම්බර් 02 දිනැති අංක 1995/37දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)  
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) '' 

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

 

II 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

''(235  අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වගන්තිය යටෙත් ආනයන 
තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්, 2017.04.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/86 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)  
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)‘'  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 
 

 

නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත: 
නියමය 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்டம் : கட்டைள 

 EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER 

I 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/29 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය  කරමින් 2016  
ෙදසැම්බර් 27  දිනැති  අංක 1999/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු 
ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)'' 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
 

II 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

135 136 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 27 දිනැති අංක 1999/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 
03  දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) '' 

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

 
III 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 03 දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය සංෙශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 25 
දිනැති අංක 2003/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)''  

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

 
 

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු 
පනත : නිෙයෝගය 

ைற க மற் ம் விமான நிைலய 
அபிவி த்தி அற ட் ச் சட்டம் : கட்டைள 
 PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT 

LEVY ACT: ORDER 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා:  

''2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3 
වගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙනොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 
1992/51 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)''  

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

ආර්ථික ෙසේවා ගාසත්ු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත  

ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன  
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

CONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) 
BILL 

 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ''පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය යුතු ය.'' -[ගරු  රවි කරුණානායක මහතා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  ] 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Ravi Karunanayake.] 

 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 

1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වගන්තිය.- (2006 අංක 13 දරන පනෙත් 2 
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 2.- (2006ஆம் ஆண் ன் 13ஆம் இலக்க 
சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிவிைனத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of Act, No. 13 of 2006.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“2 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

'ෙමෝටර් වාහන ෙතොග ආනයනය කිරීම' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 

විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
2 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  2 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
3 සිට 7 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
3ஆம் வாசகத்தி ந்  7ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 3 to 7 ordered to stand part of the Bill. 

 
4 වන අලුත් වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 13 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 
திய வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 

13ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.) 
NEW CLAUSE 4.- (Amendment of section 13 of the principal 

enactment.) 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"4 වන පිටුෙව්, 33 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ 
කරන්න: 
"පධාන පඥප්තිෙය්  4. 2015 අංක 13 දරන පනත මගින් අවසන්වරට        
13 වන වගන්තිය සංෙශෝධිත පධාන පඥප්තිෙය් 13 වන වගන්තිෙය්   
සංෙශෝධනය "තැනැත්තා" යන ෙයදුෙම් අර්ථ නිරූපණෙය් (උ)   
කිරීම.  ෙඡ්දය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස 
  ආෙද්ශ කිරීෙමන් ෙමයින් තවදුරටත් සංෙශෝධනය 
  කරනු ලැෙබ්: 

  ' (උ) ශී ලංකා මහ බැංකුව 2017 මාර්තු මස 31 වන 
  දිනට ෙපරාතුව; සහ' " 

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
"වගන්තිය ෙදවන වර කියැවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 

කරනවා. 
 

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

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය, යන පශන්ය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

4 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசா்க்கப்பட ேவண் ம் எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

திய வாசகம் 4, சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட .  

 
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause 4, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, " පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. 
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කැලණි ගෙග් ජල දූෂණය වැළැක්වීම 
களனி கங்ைக மாசைடவைதத் த த்தல் 
PREVENTING POLLUTION OF KELANI RIVER 

 

 
[අ.භා. 6.25] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"ෙකොළඹ, ගම්පහ දිස්තික්කවල ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ්යතාව සහ 
අෙනකුත් සියලු අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ජලය සපයන කැලණි ගඟ ෙම් වන විට 
අධික ෙලස දූෂණයට ලක්ෙවමින් තිෙබ්. කර්මාන්තශාලාවලින් අවිධිමත් ෙලස 
බැහැර කරනු ලබන අප ජලෙය් අඩංගු බැර ෙලෝහ සාන්දණය වැඩිවීම නිසා ජල 
දූෂණය වර්ධනයවීම ෙකෙරහි තදින් බලපා ඇත. 

ෙමම තත්ත්වය නුදුරු අනාගතෙය්දී බස්නාහිර පළාත තුළත් වකුගඩු 
ෙරෝගය ව්යාප්තවීමට, පිළිකා ෙරෝග බහුලවීමට ෙහේතුවක් විය හැකි බව ෙම් 
පිළිබඳව මත දක්වන විද්වතුන්ෙග් මතයයි. එබැවින් කැලණි ගංගා ජලය 
දූෂණය වන මාර්ග වැළැක්වීම සඳහා ෙව්ගවත් මැදිහත්වීමක් සිදුකළ යුතු යැයි 
ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කැලණි ගං මිටියාවත 
විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ දිස්තික්කය සංවර්ධනය කරන්නට කැප 
ෙවන ඔබතුමා මුල්පුටුෙව් සිටිද්දී ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒමට මට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම මම සන්ෙතෝෂ වනවා. 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් නියැලී සිටින ගමන්ම, ව්යාපාරික 
ක්ෙෂේතෙය් ඉහළට ගිහිල්ලා ඒ වාෙග්ම අෙප් කීඩා ක්ෙෂේතයත් 
ඉහළ නංවන්න ඔබතුමා කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාට අද සුබ උපන් 
දිනයක් ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින්ම මාෙග් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි 
කැලණි ගඟ කියන්ෙන් ෙහෝර්ටන් තැන්ෙනන් එෙහම නැත්නම් 
සමනළ කඳුවැටිෙයන් ආරම්භ ෙවලා අෙප් රෙට්  මධ්යම, සබරගමු, 
බස්නාහිර කියන පළාත් තුන මැදින් ගලාෙගන ගිහිල්ලා 
බස්නාහිරින් මුහුදට වැෙටන ගංගාවක්;  ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
නුවරඑළිය, රත්නපුර, කෑගල්ල, ෙකොළඹ සහ ගම්පහ කියන 
දිස්තික්ක ෙතත් කරමින් ගලා බසින කිෙලෝ මීටර 145ක් පමණ දිග 
ගංගාවක්. ලංකාෙව්  දිගින් හතර වන තැනට වැෙටන ගංගාවත් 
කැලණි ගංගාවයි. කැලණි ගඟ තවත් විෙශේෂත්වයක් ගන්ෙන් 
ෙකොළඹ සහ ගම්පහ කියන ඉතාම ජනාකීර්ණ දිස්තික්ක 
මැදිකරෙගන  ගලා යෑෙමනුයි. ඒ වාෙග්ම, කිෙලෝමීටර් 145ක් දිග 
ෙම් කැලණි ගංගාව ෙපෝෂණය කරන්නට අතු ගංඟා 20ක් පමණ 
දායක ෙවනවා. යටියන්ෙතොටින් මී ඔය, රුවන්වැල්ෙලන් රිටිගහ 
ඔය සහ ගුරුෙගොඩ ඔය, දැරණියගලින් සීතාවක ඔය, හංවැල්ෙලන් 
පුස්වැලි ඔය සහ වක් ඔය, කඩුෙවලින් ෙහට් ටිෙග් ඔය වාෙග් 
පධාන අතු ගංගාවලින් ෙපෝෂණය ලබලා තමයි කැලණි ගඟ මුහුදට 
වැෙටන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් මධ්ය කඳුකරෙයන් ආරම්භ 
ෙවලා මුහුදට වැෙටන ගංගා 103 අතරින් සාහිත්ය ක්ෙෂේතෙය්දී 
සාහිත්යකරුවාෙග් වැඩිම අවධානයට ලක් ෙවලා තිෙබන ගංගාව 
බවටත් කැලණි ගඟ පත් ෙවලා තිෙබනවා. සමනල කන්ෙදන් 
ආරම්භ ෙවලා කැලණිය පූජා භූමිය අසලින් ගලාෙගන යාමත් 
ඒකට ෙහේතු ෙවන්නට ඇති. ඒ වාෙග්ම අෙප් විවිධ සාහිත්ය 
කෘතිවල කැලණි ග ෙඟ් තිෙබන මනරම් බව, එහි පිරිසිදු බව සහ 
එහි පවිතතාව පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හංස සංෙද්ශෙය් සඳහන් 
කවියක් මම උපුටා දක්වන්නට කැමැතියි. 

සමෙනොල මුහුල සිරිපද ඔබන   මඟුලට 
නිකසල මහ සඟන ෙගන වඩින   මුනිදුට 
පැහැරදුල සුනිල් මැණිෙකන් කළ මග  ෙලසට 

මන ෙදොළ පිෙරයි ගඟ සිරි සර දුටු   ෙතොපට 

ඒ කියන්ෙන් අතීතෙය් ෙමවැනි සිරි දුටු නිසා සිරි සර ගඟක් 
විධියට කැලණි ගඟ හඳුන්වා තිෙබන බවයි. අදත් ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් පානීය ජල සැපයුෙමන් සියයට 80ක් සහ ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් පානීය ජල සැපයුෙමන් සියයට 30ක් සපයන ගංගාව 
කැලණි ගඟයි. ඒ අනුව මා දන්නා හැටියට අඹතෙල් ජල 
පවිතාගාරෙයන් දිනකට ගැලුම් මිලියන 110ක් පමණ, කැලණිය - 
පට්ටිවිල ජල පවිතාගාරෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කයට දිනකට ගැලුම් 
මිලියන 40ක් පමණ, නවගමුව පවිතාගාරෙයන්,  ගැලුම් මිලියන 
15ක් පමණ -ඉතාම සුළු වශෙයන්- පානීය ජල අවශ්යතාව සඳහා 
නිකුත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම කැලණි ග  ෙඟන් අෙප් පානීය ජල 
අවශ්යතා සම්පුර්ණ කරන්නට වැලිවිට - පට්ටිවිල ෙදෙවනි අදියර 
විධියට ජල පවිතාගාරයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් ඉතාම 
සංකීර්ණ, ඉතාම ජනාකීර්ණ දිස්තික්ක ෙදකක් මැදින් ගලන 
කැලණි ගං මිටියාවෙත් -කැලණි ගඟ සහ පධාන අතු ගංගා 
ආශිතව- කර්මාන්තශාලා 9,000කට ආසන්න පමාණයක් 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම හංවැල්ල සිට ෙමෝදර දක්වා ඉතා අධික 
කර්මාන්තශාලා පමාණයක් ස්ථානගත ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකොකාෙකෝලා, ෙපප්සිෙකෝලා සහ බියර් ෙකොම්පැනි වාෙග් 
කර්මාන්තශාලා තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සීතාවක කර්මාන්ත 
පුරෙයන්, ෙහෝමාගම කර්මාන්ත පුර ෙයන් සහ බියගම නිදහස් 
ෙවෙළඳ කලාපෙයන් අතු ගංගා හරහා කැලණි ගඟට අපදව්ය 
බැහැර ෙකෙරනවා.  

පසුගිය කාලෙය්දී කැලණි ගඟට ඉතා විශාල ෙලස අපදව්ය 
බැහැර කිරීම පිළිබඳව විවිධ විශ්වවිද්යාලවල ආචාර්යවරු, 
මහාචාර්යවරු පරීක්ෂණ කළා. ඒ අතරින් ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්ය පද්මලාල් මහතා මීට මාස 6කට පමණ 
කලින් පකාශ කළා කැලණි ග ෙඟ් අධික බැර ෙලෝහ සාන්දණයක් 
තිෙබනවා කියලා. ආසනික් යම් පමාණයක් තිෙබනවා වාෙග්ම 
ෙම් ජලෙය් ඇලුමිනියම් ෙලෝහ ඉතා අධික වශෙයන් 
සාන්දගතෙවලා තිෙබනවා කියලාත් ඔහු ෙසොයා ගත්තා. ෙම් 
ජනතාවට පානීය ජලය සැපයීෙම්දී ක්ෙලෝරින් දාලා 
විසබීජහරණය කරන්නට කමෙව්දයක් තිබුණාට බැර ෙලෝහ ඉවත් 
කරන්නට කමෙව්දයක් නැහැ. ෙම් බැර ෙලෝහ තැන්පත්වීම අපි 
සාකච්ඡා කරන වකුගඩු ෙරෝගය ව්යාප්ත වීමටත් පධාන වශෙයන් 
බලපා තිෙබනවා. ෙම් කලාපය තුළත් වකුගඩු ෙරෝග සහ පිළිකා 
ෙරෝග ව්යාප්තවීෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් රජෙය් 
ආයතන  ෙම් අවදානම හඳුනාෙගන තිෙබනවා.  

ඔබතුමාට මතක ඇති, කැලණි ගං මිටියාවෙත් තිබුණු ෙකොකා 
ෙකෝලා සමාගමට එෙරහිව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය පැවරූ නඩුෙව්දී ෙකොකා ෙකෝලා සමාගමට සිද්ධ වුණා 
රුපියල් ෙකෝටි 6කට ආසන්න පමාණයක් ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලයට වන්දි ෙලස ෙගවන්නට. බැර ෙලෝහ නිසා 
ඒ යන්ත අකර්මණ්යවීෙමන් යන්තවලට වුණු හානියට ඒ 
ෙකොම්පැනිය ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට එවැනි 
මුදලක් ෙගව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යන්තවලට 
එවැනි හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් ෙම් ජලය පානය 
කරන ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ෙකොතරම් හානියක් සිද්ධ 
ෙවන්නට පුළුවන්ද? බැර ෙලෝහ තැන්පත්වීෙමන් ඒ අයෙග් අවයව 
කමානුකූලව අකීය වන්නට පුළුවන්ද? ඒ නිසායි අපි ෙයෝජනා 
කරන්ෙන් කැලණි ගඟ පවිත කිරීෙම් කියාවලියක් වහාම ආරම්භ 
කරන්නට ඕනෑ කියලා. ෙම් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීම සඳහා, 
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-නිකම් ඔෙහේ කවුරුත් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්ෙන් නැහැ- 
පළාත් පාලන ආයතන පරිසර බලපතයක් ලබාෙදනවා. ඒ පරිසර 
බලපතය ලබා ගැනීෙම්දී ෙම් හැම කර්මාන්තශාලාවක්ම අපදව්ය 
බැහැර කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී යම්කිසි ආකාරයක පිරිපහදුවක් 
කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ඔවුන් සමහර යන්ත සවි 
කරනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් යන්තවලට දමන 
රසායනික දව්යවලට යන වියදම වැඩියි; යන්ත කියාත්මක 
කරන්නට යන වියදම වැඩියි. එම නිසා යන්තය ඔෙහේ තියලා, 
කැලණි ගඟට අපදව්ය මුදා හරිනවා. ඒක තමයි, ෙමතැන මතු වී 
තිෙබන පශ්නය. මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් ෙහෝ පළාත් පාලන 
ආයතනෙය් රාජ්ය නිලධාරින් ගිහින් බලන ෙකොට ඒ ෙමොෙහොෙත් 
එම පිරිපහදු යන්තය කියාත්මක වුණා. හැබැයි, රාති කාලෙය්දී 
කැලණි ගඟට විශාල වශෙයන් අපදව්ය බැහැර කරනවා. එම නිසා 
මම කලින් සඳහන් කළ, සාහිත්යෙය් සඳහන් වන, දැක්කාට පසුව 
මන බඳින කැලණි ගංගාව අද වන විට ධීවර කර්මාන්තය 
කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මළ අපදව්ය සහ ෙවනත් අපදව්ය කාලයක් 
තිස්ෙසේ බැහැර කිරීම නිසා ඒ ජලෙය් ඔක්සිජන් සාන්දණය අඩු 
ෙවලා, එහි ජීවයක් පවතින්න බැරි, මත්ස්යයන්ට ජීවත් ෙවන්න 
බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ ජනතාව අද 
ධීවර කර්මාන්තෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් ජල කඳ 
එන්න එන්නම, පානයට එදිෙනදා පරිහරණයට නුසුදුසු 
තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් යනවා. දැනටමත් මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය සහ අෙප් රෙට් විවිධ විද්වතුන් ෙපන්නුම් කරනු ලැබූ 
විධියට ෙම් බරපතළ අනතුර ෙත්රුම් අරෙගන, ෙව්ගවත් 
මැදිහත්වීමක් කරලා, කැලණි ගඟ පවිතකරණය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්, එම ජලය ජනතාවට පාවිච්චියට සුදුසු තත්ත්වයට පත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කඩිනමින් දියත් කරන්න කියන 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා.  

ඊට පථම, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
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, "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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ.භා. 6.35] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම කාලීන, වැදගත් වූ එම 
ෙයෝජනාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා ස්ථිර කරනවා. ඇත්තටම එතුමා 
කිව්වා වාෙග්ම, අෙප් සන්ෙද්ශ කාව්යවල, ෙකොළඹ යුගෙය් ගද්ය 
රචනාවල විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ගංෙතොට පිළිබඳව, කැලණිය 
පිළිබඳව සඳහන් ෙවනවා. එය ඓතිහාසික පුරවරයක් විධියටත්, ඒ 
වාෙග්ම ආගමික පුරවරයක් විධියටත්, ස්වභාව ෙසෞන්දර්යෙයන් 
අනූන, ඉතාම විශිෂ්ට පරිසර කලාපයක් විධියටත් අතීතෙය් 
ෙබොෙහෝ පුසත්කවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ අතීත ශී 
විභූතිය අද මුළුමනින්ම විනාශයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. කැලණි 
ගඟට සිදු වුණු ඒ මහා පරිසර හානිය, ඒ දැවැන්ත විනාශය අෙප් 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ඉතාම විචිතව විගහ කළා. කැලණි 
ගඟ අද ෙකොළඹ නගරවාසින්ෙග් කඳුලක් බවට පත්  වී තිෙබනවා 
වාෙග්ම, ෙකොළඹ ජනතාවට සාපයක්ද වී අවසානයි. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙමොෙහොෙත් බලධාරින් ෙම් ගැන තම 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙකොළඹ නගරය අවට තමයි 
ලංකාෙව් වැඩිම ජනගහනයක් වාසය කරන්ෙන්. විවිධ 
දිස්තික්කවලින්, රෙට් සිව්ෙකොනින් ජනතාව ඇවිත්, විවිධ 
කියාකාරකම් කරමින් අද එහි ඉතිරී පැතිරී පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසරින් වසර කැලණි ගඟ ෙම් 
විධියට දූෂණය වීම නිසා ඇති වන ගංවතුර ෙහේතුෙවන් අවස්ථා 
කීපයකදීම මහා ෙඛ්දවාචකයන් සිදු වුණු බව ඔබතුමාත් දන්නවා. 
එෙහත් එම ෙඛ්දවාචක සිදු වුණු ෙමොෙහොෙත්, තිබුණු ආණ්ඩු, 
තිෙබන ආණ්ඩු ෙමොකක් ෙහෝ පැලැස්තරයක් දමනවා විතරයි. ඉන් 
පසුව ඔවුන්ට එය අමතක ෙවලා යනවා. ෙම් නිසා මහා ජීවිත 
විනාශයක්, ෙද්පළ විනාශයක් අතීතෙය් සිද්ධ වුණා කියන එෙකන් 
අත්දැකීම් ලබාෙගන, පාඩම් ඉෙගන ෙගන අඩු ගණෙන් ඒවා  නැති 
කරන්න කටයුතු කරන්න ඔවුන් තවමත් අසමත් වී සිටිනවා. ෙම් 
මහා විනාශෙයන් කැලණි ගඟ ෙබ්රාෙගන, ඒ ජනතාවට වඩා 
ඵලදායක විධියට ජීවත් ෙවන්න පරිසරය සකස් කර දීෙම් 
කාර්යයට කාලීන කටයුත්තක් විධියට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු විය යුතුය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

අද රෙට්ම තිෙබන ගංගාවල ෙම් විධිෙය් මහා ෙඛ්දවාචකයක් 
තමයි අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්. මාතර වුණත්, ගාල්ෙල් වුණත්,  
හම්බන්ෙතොට වුණත්, අනුරාධපුරෙය් වුණත්, ෙපො ෙළොන්නරුෙව් 
වුණත්, යාපනෙය් වුණත් -එම පෙද්ශවලින් වසරක් පුරා ගංගා 
ගලා ෙනොගියත්- තත්ත්වය ඒකයි. වසරකින් අඩු ගණෙන් මාස 
9ක්, 10ක්වත් සමහර වියළි කලාපීය පෙද්ශවලින් ෙම් ගංගා 
මුහුදට වැෙටනවා. අෙප් මධ්ය කඳුකරෙයන් පටන් ගන්නා ගංගා 
103ක් අරීය කමයට, -කරත්ත ෙරෝදයක හැඩයට- ඉතාම රමණීය 
විධියට, හැම පැත්තටම ගලාෙගන ගිහින් මුහුද ෙපෝෂණය 
කරනවා. මිනිස් කියාකාරකම් නිසා, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
ඔළෙමොට්ටල කියාකාරකම් නිසා, ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් 
ෙහංචයියලාට පරිසරය විනාශ කරන්න ඉඩ දී තිෙබන නිසා ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට ෙම් ගංගා  මුළුමනින්ම විනාශ ෙවලා, ජලය 
දූෂණය ෙවලා, මිනිසුන්ට ඒ ගංගාවලින් ගන්න තිෙබන පෙයෝජන 
මුළුමනින්ම අෙහෝසිෙවලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා කැලණි ගඟ 
වාෙග්ම, අෙනකුත් ජලාශවලටත් වන හානිය මුළුමනින්ම 
වළක්වා, ඒ ජලාශ ශුද්ධ පවිත කරලා ජනතාවෙග් පෙයෝජනයට 
ෙයොදා ගැනීම වඩාත් ඵලදායක වනු ඇතැයි අපි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව  කටින් බතල ෙකොළ 
සිටුවන්ෙන් නැතිව ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා ෙම් 
පරිසර පද්ධති වාෙග්ම ජලාශ ආරක්ෂා කර ගන්න භාවිතෙයන් 
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු  නලින්ද ජයතිසස් 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කැලණි ගඟ දූෂණය වීම වළක්වා 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වූ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
මටත් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම සතුටට 
කාරණයක්. 

විෙශේෂෙයන්ම කැලණි ගඟ පමණක් ෙනොෙවයි, නගරාසන්නව 
තිෙබන සියලු ගංගාවලට, ජලාශවලට ෙම් පශ්නය බලපා 
තිෙබනවා. ෙම් ජලාශ අපවිත වීමට මනුෂ්ය කියාකාරකම් 
ෙකොතරම් දුරට බලපානවාද, ඒවා වළක්වා ගැනීමට තිෙබන 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද, ඒවා වැළැක්වීමට සම්බන්ධ විය යුතු රාජ්ය 
ආයතන ෙමොනවාද, ඒ සඳහා කියාත්මක කරන ව්යාපෘතිවල 
පගතිය ෙමොකක්ද, ඒ  තුළින් ජලය දූෂණය වීම ෙකොතරම් දුරට 
වැළකී තිෙබනවාද කියන කාරණා නිරීක්ෂණය කිරීම වඩාත් 
වැදගත් ෙවනවා.  

ෙමහිදී ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට 
අමතරව වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය, පළාත් පාලන ආයතන වාෙග්ම මීට සම්බන්ධ 
අෙනකුත් රාජ්ය ආයතන සියල්ලම එකතු ෙවලා එක ව්යාපෘතියක් 
විධියට ගංගා ඇතුළු සියලු ජලාශවලට අපදව්ය එකතු වීම 
වැළැක්වීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා. ගරු  
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියපු විධියට  ඒ ඒ ස්ථානවලදී ෙම් 
ජලයට ෙකොතරම් දුරට බැර ෙලෝහ ඇතුළු විවිධ රසායන දව්ය 
එකතු ෙවනවාද කියන එක ගණනය කිරීමක්, මිණුම් ගැනීමක්  
කළ යුතු ෙවනවා. එෙසේ මිණුම් ගැනීමක් සිද්ධ කළාට පස්ෙසේ 
මාස්පතා, සති පතා ඒ පමාණ ෙකොච්චර  අඩු ෙවනවාද, වැඩි 
ෙවනවාද  කියලා අපට බලා ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශීය 
රටවල විශ්වවිද්යාල පරිහරණය කර පිට කරන අපජලය මිණුම් 
කරන අවස්ථා තිෙබනවා.  මාසයකට වතාවක් මිණුම් කරනවා. ඒ 
මිණුම් කිරීෙමන් බලන්ෙන් ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් 
පර්ෙය්ෂණාගාරවලින් පිට කරන ජලෙය් ක්ෂුද ජීවීන් ෙකොයි තරම් 
පමාණයක් තිෙබනවාද කියලායි. ඒ අපජලෙය් ක්ෂුද ජීවීන් 
පමාණය වැඩි ෙවනවා නම්, ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් කමෙව්දය 
සාර්ථකයි. ක්ෂුද ජීවීන් පමාණය අඩු ෙවනවා නම් අසාර්ථකයි. ඒක 
තමයි මිම්ම.  ෙම් ජලය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මීට සමාන 
කමෙව්ද  ෙයොදා ගත යුතු ෙවනවා. ෙමොන කමෙව්දයක් පාවිච්චි 
කළත් සිදු වන්ෙන් ටික කාලයක් යන ෙකොට ටිකින් ටික ඒ 
කමෙව්දය දියාරු ෙවලා යන එකයි.  ඒ නිසා ඒ කටයුතු 
අධීක්ෂණය කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීම වැදගත් ෙවනවා.  

ෙම් තත්ත්වය කැලණි ගඟට විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් සමසත් 
ජලාශවලටම, විෙශේෂෙයන්ම නාගරික පෙද්ශවල තිෙබන ජලාශ 
සියල්ලටම බලපානවා. නාගරික ෙනොවුණත්, මා ජීවත්වන  උතුරු 
මැද පළාෙත්ත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝ දුරට ඒ පෙද්ශවල 
නම් ජලය දූෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් රසායනික ෙපොෙහොර පාවිච්චි 
කිරීම නිසායි.  

වකුගඩු ෙරෝගය, පිළිකා ෙරෝගය සහ ෙවනත් ෙරෝග ගැන අද 
අපි කථා කරනවා. උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝගය  
ග්ලයිෙපොෙසේට් ඇතුළු රසායනික දව්ය පදනම් කර ෙගන ඇති 
වුණත්, නාගරික පෙද්ශවල ෙම් ෙරෝග ඇති වන්ෙන් දීර්ඝකාලීනව 
විවිධ ෙබෙහත් වර්ග පාවිච්චි කිරීම නිසායි. දීර්ඝ කාලීනව 

ෙබෙහත් දව්ය පාවිච්චි කිරීෙමන් වකුගඩුවලට හානි ෙවලා වකුගඩු 
ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවනවා.  ෙම් ෙලඩ ෙරෝග ව්යාප්තවීම සහ  ෙම් 
ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙගොදුරුවීෙම් කරුණ ගැන සලකා බලන ෙකොට, 
ඒකට බලපාන්ෙන් එක කරුණක්  විතරක් ෙනොෙවයි කියලා අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් රසායනික දව්යවලින් බැහැර 
ෙවලා ඉන්න පුළුවන් නම්, ඇත්තටම ෙලඩ ෙරෝගවලට  
ෙගොදුරුවීම අඩු කරගන්න පුළුවන්.  

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, කැලණි ග ෙඟ් ෙම් පශ්නෙය්දී ෙතෝරා ගත් 
විවිධ ස්ථානවලදී ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කළ යුතු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඒ සම්බන්ධ ඒකාබද්ධ ෙමෙහයුමක් කියාත්මක කළ යුතු 
ෙවනවා. මම හිතන විධියට ෙම් වන විටත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය මඟින් ෙම්වාට සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. 
ඉතා ඉක්මනින් ඒ සැලසුම් කියාත්මක ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් යහ පාලන රජෙය් අවුරුදු පහ 
සම්පූර්ණ ෙවන්නට ෙපර  ෙම් කියාවලිෙය් පගතියක් ලබා ගන්නා 
කමෙව්දයකට ෙයොමු ෙවනවා නම් වඩාත්ම ෙයෝග්ය බව පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.44] 

 
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) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ෛවද්ය නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා අද ඉදිරිපත් කළ සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වූ, කැලණි මිටියාවත හරහා 
ගලා බසින කැලණි ග ෙඟ් ජලය අපවිතවීම පිළිබඳව තිෙබන 
තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට අවකාශ ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු 
ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් අරමුණ අනාගතෙය්දී 
ෙකොළඹ සහ ගම්පහ දිස්තික්කවල ජනතාව පරිෙභෝජනයට ගන්නා 
පානීය ජලෙය් පමිතිය පිළිබඳව තහවුරුවක් ලබැ ගැනීමට ගන්නා 
වෑයමක් වුණත්, ඒ පිළිබඳව යම් භීතියක් මතුවීමට ෙපර මම ඇත්ත 
තත්ත්වය මුලින්ම පහදා දිය යුතුයි.  

අෙප් පවිතාගාර තුළ ශුද්ධ පවිත කරලා  පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් 
පරිෙභෝජනයට ලබා ෙදන වතුර,  විෙශේෂෙයන්ම Sri Lanka 
Standards Institution සහ WHO - World Health Organization 
එෙක් පමිතියට අනුකූලව තමයි අපි ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, අපි 
ශුද්ධ පවිත කර ලබා ෙදන පානීය ජලෙය් කිසි විෙටක බැර ෙලෝහ 
අඩංගු වී නැති බවත් මම සහතික කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත්, 
අෙප් මන්තීතුමන් අවධානයට ලක් කළ කරුණට අදාළ ඇත්ත 
තත්ත්වය පිළිබඳව මම පහදා දිය යුතුයි.  ගරු ෛවද්ය නලින්ද 
ජයතිස්ස මන්තීතුමා කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමකුත් කළා. ගරු මන්තීතුමනි, 
කැලණි මිටියාවත ෙදපස කර්මාන්තශාලා 10,000කට වැඩිය 
කියාත්මක වනවා. අෙප් නිගමනය හැටියට එම කර්මාන්තශාලා 
සංඛ්යාෙවන් ජලය අපවිත කි රීෙම් කියාවලිෙය් ෙයෙදන 
කර්මාන්තශාලා 3,000කට වැඩිය තිබිය හැකියි කියලා අපි 
ගණනය කර තිෙබනවා. එබැවින්, කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා සමහර කියාමාර්ගවලට අපි 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව මම  සඳහන් 
කළ යුතුයි. අපි ගැටලු 7ක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. පළමුවැනි 
ගැටලුව තමයි, පට්ටිවිල ඇල හරහා ෙතල් සහිත ජලය කැලණි 
දකුණු ඉවුර කුළුමුව අසලින් කැලණි ගඟට මුසුවීම. ෙදවැනි 
ගැටලුව තමයි, ආෙයෝජන කලාපෙයන් අප ජලය බැහැර කිරීම. 
ෙමම කාරණය ගැන අෙප් මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා.  

තුන්වැනි ගැටලුව තමයි, නියං කාලවලදී අඹතෙල් කුළුමුව 
ආශිතව පවතින ජලෙය් අපවිත තත්ත්වය නිසා කම්බිලි මැස්සන් 
ෙබෝ වීෙම් පවණතාව. ඒ වාෙග්ම හතරවැනි ගැටලුව හැටියට අපි 
හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන්, කැලණි ගඟට ෙතල් මුසුවීම. කඩුෙවල 
පාලම අසලින් තමයි වැඩිෙයන්ම ෙමය සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් 
ගැටලුව තමයි, ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ දූෂණය වීෙම් පශ්නය. ෙමය, 
සම්පූර්ණෙයන්ම කැලණි මිටියාවෙත් එම කලාපය  තුළ  තැනින් 
තැන සිදු ෙවන පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම කැලණි ගඟට මුහුදු ජලය, ඒ 
කියන්ෙන් ලවණ සහිත ජලය මුසුවීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
හත්වැනි ගැටලුව තමයි, ලබුගම හා කලටුවාව ජල පිරිපහදුෙව්දී 
ඉවත ලන ෙරොන් මඩ වක් ඔයට මුසුවීෙම් පශ්නය.  

ෙමවැනි පශ්න කිහිපයක් පිළිබඳව අපි දැන් කියාමාර්ග 
කිහිපයක් ෙගන තිෙබනවා.  මම ඒ පිළිබඳව විගහයක් කිරීමට 
අදහස් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පට්ටිෙවල ඇළ හරහා ෙතල් සහිත 
ජලය කැලණි දකුණු ඉවුර කුළුමුව අසලින් කැලණි ගඟට මුසුවීම 
පිළිබඳ පශ්නයට විසඳුම හැටියට ෙතල් සහිත ජලය ෙමම කුළුමුවට  
පහළින් ගඟට මුසු වන ෙසේ පට්ටිෙවල ඇෙළහි ජල මාර්ගය ෙවනස් 
කිරීම පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධව දැනුවත් 
කිරීම මගින් සිදුෙවන හානිය අවම කිරීමටත් අපි කටයුතු කරෙගන 
යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණි මිටියාවෙත් මහ නගර 
සභා තුනක් විතර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 34කට වැඩි 
පළාත් පාලන ආයතන තිෙබනවා.  ඇති වී තිෙබන ෙමම උග 
තත්ත්වය සම්බන්ධව අපි ෙමම පළාත් පාලන ආයතන හරහා 
කරුණු පහදා දීලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු කියාමාර්ග පිළිබඳව 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කිරීම 
කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම බියගම, ගම්පහ පෙද්ශවලට 
ෙතල් සහිත ජලය මුසුවීම පිළිබඳව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් හරහා 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම අපි කරෙගන යනවා. ශී ලංකා ඉඩම් 
ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සංස්ථාව -SLLR&DC- 
මගින් පට්ටිෙවල අවට පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් 
සකස් කරලා ඒ පිළිබඳව -එම සංස්ථාව හරහා- අවශ්ය කටයුතු 
කරෙගන යෑම පිළිබඳවත් අපි නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙපොලීසිය හරහා ජල දූෂකයන්ට එෙරහිව නීතිමය කියා මාර්ග 
ගැනීම පිළිබඳවත් අපි දැඩි ෙලස නිගමනවලට එළඹ සිටිනවා. 

ෙදවැනි ගැටලුව තමයි, ආෙයෝජන කලාපවලින් අපජලය 
බැහැර කිරීෙම් පශ්නය. විෙශේෂෙයන්ම බියගම, සීතාවක වැනි 
කර්මාන්තශාලා තිෙබන පෙද්ශවල ෙමම පශ්නය පවතිනවා. 
බියගම ආෙයෝජන කලාපෙය් කර්මාන්තවල ඇති අභ්යන්තර 
අපජල පිරිපහදුව වඩා විධිමත් කිරීම පිළිබඳව අපි එම 
කර්මාන්තශාලාවල අදාළ අය දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා එම කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ආෙයෝජන කලාපෙයන් බැහැර වන අපජලය කැලණි ග  ෙඟ් පහළ 
ෙකොටස දක්වා ෙපොම්ප කිරීමට කටයුතු කිරීමටත් අපි දැන් ඉදිරිපත් 
වී සිටිනවා. නමුත් ඒක ෙලෙහසි-පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ෙමම 
කර්මාන්තශාලා හිමියන් -හාම්පුතුන්- ෙම් පිළිබඳව ගන්නා 

කියාමාර්ගය ෙදස අපි දැඩි ෙලස අපෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව නීතිමය කියා මාර්ග ගන්නත් අපි පියවර 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආෙයෝජන කලාපය තුළ අපජල 
පවිතකරණය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමුකර තිෙබනවා. කැලණි 
දකුණු ඉවුරු ජල සම්පාදන ව්යාපෘතිය යටෙත් රක්ගහවත්ත ඇළ 
හරහා ගලන අපජල ෙපොම්ප කිරීමට සැලසුම් කරන්නත් අපි 
 ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අපජලය නිසා කැලණි ගඟට එක්වන 
අපවිතකාරක පිළිබඳව නිතිපතා අධ්යයනය කිරීමත් අපි කරෙගන 
යනවා.  

මම කලින් කියපු පරිදි තුන්වැනි ගැටලුව තමයි, නියං 
කාලවලදී අඹතෙල් කුළුමුව ආශිතව පවතින ජලෙය් අපවිත 
තත්ත්වය නිසා කම්බිලි මැස්සන් ෙබෝ වීෙම් පශ්නය. ෙම් මැස්සන් 
පාලනයට කියා මාර්ග ෙයෝජනා කිරීමත්, මැස්සන් ආහාරයට 
ගන්නා මාළු ඇති කිරීම සඳහා වූ කියා මාර්ගත් අප ෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි - 
ෙකොෙලොන්නාව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන හා ශී ලංකා 
නාවික හමුදාව ෙයොදා ගනිමින් මැස්සාෙග් ජීවන චකයට බාධා 
ඇති කරන කියා මාර්ග ගනිමින් එම මැස්සන් විනාශ කිරීම අපි 
කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, තවත් ගැටලුවක් තමයි කැලණි 
ගඟට ෙතල් මුසු වීම.  මම කියපු ආකාරයට කඩුෙවල පාලම අසල 
සිදු වන කියාවලිය. පාලම අසල පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
තැන්වලත් ෙමය සිදු ෙවනවා. නමුත්,  ෙමතැන තමයි වැඩිෙයන්ම 
එය සිදු වන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව  අදාළ පාර්ශ්ව දැනුවත් කිරීම තුළින් 
ජල දූෂණය අවම කිරීමට ගන්නා ලද කියා මාර්ග හැටියට, ගඟට 
වැටුණු ෙතල් ඉවත් කිරීම සඳහා සමුදීය පරිසර ආරක්ෂණ 
අධිකාරිෙය් සහාය ලබා ෙගන කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

 තවත් ගැටලුවක් හැටියට අපි දකින කාරණාවක් තමයි ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ දූෂණය වීම. ෙමය කැලණි ගං මිටියාවෙත් 
පමණක් ෙනොෙවයි, රට පුරා  සිදු වනවා.   රට පුරා  මතු පිට ගංගා 
100කට වැඩිය තිෙබනවා. ඒ හැම ගං මිටියාවතකම සිදු ෙවන 
ෙදයක් තමයි, ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ දූෂණය වීෙම් කියාවලිය. ඒ 
සඳහා විසඳුමක් හැටියට අපි  නිරන්තරෙයන් ජලය පරීක්ෂාවට 
ලක් කිරීම සහ අධ්යයනය කිරීම පිළිබඳ කියා මාර්ග කිහිපයක් 
අරෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාතික පරිසර 
ආරක්ෂණ සංගමෙය්, ඒ කියන්ෙන් IUCN කියන සංගමෙය් 
සම්බන්ධීකරණෙයන් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා පාෙයෝගිකව කියා කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම පවිත ගංගා 
වැඩසටහන මඟින් ජලෙය් තත්ත්වය පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමත්, ජල 
සම්පාදන කම සමඟ ජල සුරක්ෂතා වැඩසටහන් - water safety 
plans - කියාත්මක කිරීමත් අපි කරෙගන යනවා.  

තවත් ගැටලුවක් හැටියට අපි කියන කාරණයක් තමයි, 
කැලණි ගඟට මුහුදු ජලය මුසු වීම. ලවණ බාධකය ඇති කරලා ෙම් 
තත්ත්වය යම් දුරකට පාලනය කිරීමට අපි ඉදිරිපත් වී සිටිනවා.  
මුහුදු ජලය රට තුළට ඒම වැළැක්වීම සදහා විසඳුමක් හැටියට 
ලවණ බාධකයක් ඉදි කිරීෙම් කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. 
දකුෙණත් ෙම් කියාවලිය සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කළුතරත් ෙමම 
පශ්නය සෑෙහන දුරට තිෙබනවා. එබැවින් වඩදිය කාලවලදී 
අඹතෙල් කුළුමුව ආශිතව තාවකාලික වැලි ෙකොට්ට බැම්මක් ඉදි 
කරලා එමඟින් මුහුදු ජලෙයන් ෙමන්ම මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද 
ආශිත විෂ අපජලෙයන් -leachate- අඹතෙල් කුළුමුව ආරක්ෂා කර 
ගන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  කැලණි දකුණු ඉවුරු 
ව්යාපෘතිය තුළ  inflatable dam එකක් ඇති කරමින් ෙම් තත්ත්වය 
පාලනය කිරීමට අපි දැන් විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරන්න 
අදහස් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් අතර 
තවමත් සාකච්ඡා ෙවන කරුණක් තමයි ෙම් ලවණ බාධකෙය් උස 
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අඩු කළ යුතුයි කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව  යම් තර්කයක් 
පවතිනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනට අපි සාකච්ඡා කරමින් 
පවතිනවා.  ෙමොකද, Irrigation Department එෙක් ඉංජිෙන්රුවන් 
සහ අෙප්  ඉංජිෙන්රුවන් අතෙර් ෙම් පිළිබඳ මතෙභ්දයක් 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව තවමත් සාකච්ඡා ෙවමින් පවතිනවා. 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ඒ ලවණ බාධකෙය් උස 
අඩු කළ යුතුයි, නැත්නම්  floods ඇති වීෙම් කියාදාමය වැඩි විය 
හැකියි කියලා ඒ අය තර්ක කරනවා.  නමුත් අෙප් තර්කය නම් ඊට 
ෙවනස්. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගත යුතුයි.  

ලබුගම සහ කලටුවාව ජල පිරිපහදුෙවන් ඉවත් වන ෙරොන් මඩ 
වක්ඔයට මුසුවීෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ෙරොන් මඩ ඉවත් කිරීම 
නිවැරදිව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගන්නා ලද කියාමාර්ග 
හැටියට ලබුගම හා කලටුවාව ජල පවිතාගාර වැඩිදියුණු කිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව යටෙත් මඩ පිරිපහදු කියාවලිය කඩිනමින් 
සම්පූර්ණ කිරීමත් අපි කරෙගන යනවා. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි 
කැලණි ගඟ දූෂණය වීම පිළිබඳව ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් කටයුතු සිදු කර ඇති අතර, 
විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාතික පරිසර ආරක්ෂණ සංගමය සමඟ සිදු 
ෙකෙරමින් පවතින ජල ෙපෝෂක සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන සහ ජල 
සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් මඟින් ෙම් පිළිබඳව තිරසාර විසඳුමක් 
ෙකෙරහි ළඟා වීමට අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගංගා 100කට වැඩිය තිෙබන රටක් හැටියට අපට 
විෙශේෂෙයන්ම ගංගා ෙදෝණි ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවත්, ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳවත් ෙවනම අධිකාරියක් 
ඇති කර ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියන එක මා කියා 
සිටිනවා. ෙම් පිළිබඳව මා අමාත්ය මණ්ඩලයටත් ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, ඒ වාෙග්ම 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් රාජ්ය ආයතන 
රාශියක් ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම අද අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. 
එබැවින්, විෙශේෂෙයන්ම ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ සහ ගංගා ෙදෝණි 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා "ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂණ 
අධිකාරිය"ක් ෙවනම පිහිටුවීම හරහා අපට ෙම් කටයුත්ත කළ 
හැකියි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, පානීය ජලෙය් 
පමිතිය තහවුරු කිරීෙම් වගකීම තිෙබන ආයතන නඩත්තු කිරීෙම් 
අයිතිය පැවෙරන අමාත්යාංශය හැටියට අප දකින කාරණයක් 
තමයි, ෙම් පිළිබඳව ආයතන රාශියක් තිෙබන බැවින් නිසි පරිදි ෙම් 
කටයුතු පාලනය ෙනොවීෙම් පශ්නයක් තිෙබන බව. වැලි ෙගොඩ 
දැමීෙම් පශ්නය වැනි ෙනොෙයකුත් පශ්න හරහා ෙම් රෙට් ගංවතුර 
අවදානම් තත්ත්වයන් ඇති වීෙම් පවණතාවන් සමඟම ජලෙය් 
පමිතිය පිළිබඳව ගත්තාමත් පශ්න තිෙබනවා.  

මම ෙම් ළඟදි ෙපොල්ගහෙවල - අලව්ව පෙද්ශෙය් විශාල ජල 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න ගිය ෙවලාෙව් යම් කිසි ෙදයක් 
දැක්කා. මා ඔෙය් පරිෙභෝජනය සඳහා ජලය ලබා ගන්නා ස්ථාන 
17ක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජල පවිතාගාර හරහා සුද්ද පවිත 
කිරීම් සඳහා මා ඔෙය් ස්ථාන 17කින් ජලය ලබා ගන්නවා. නමුත්, 

දැන් මා ඔෙය් හැම තැනකින්ම වාෙග් ජලය සිඳී ෙගන එන 
තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් හැම ගංගාවකම 
වාෙග් ෙම් තත්ත්වය අද අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන් අද දකුෙණ් ෙම් 
තත්ත්වය විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට 
දිසත්ික්කයට ජලය ලබා දීම විශාල ගැටලුවක් හැටියට අද අපි 
දකිනවා. ඒකට පිළියමක් හැටියට මුහුදු ජලය සුද්ද පවිත කර දීම 
හැර විකල්ප මාර්ගයක් නම් අපි දකින්ෙන් නැහැ.  

දැන් අගාමාත්යතුමන් හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරය පිළිබඳව 
කථා කරද්දි, හම්බන්ෙතොට දියුණුව පිළිබඳව කථා කරද්දි පානීය 
ජල ගැටලුව පිළිබඳවත් කථා කරනවා. වියළි කලාපෙය් තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාතර දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. ගිං ගඟ, නිල්වලා 
ගඟ හරවා යැවීම තුළින් ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන් 
කියලා අපි හිතුවා. ඒ පිළිබඳව දැන් අපි අධ්යයනය කර ෙගන 
යනවා. නමුත්, ෙමහිදී ෙගොවීන්ෙග් පශ්න තිෙබනවා. ෙගොවීන් 
ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් සියයට 70ක් පමණ ජීවත් 
වන්ෙන් ෙගොවිතැනින්. ඒ ජනතාවෙග් වුවමනාවන් පිළිබඳව 
ගත්තාම ඒකත් විශාල ගැටලුවක් විධියට පවතිනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන් විෙශේෂ නිෙයෝගයක් ලබා දීලා අවධාරණය කරලා 
තිෙබනවා, පානීය ජලයට මුල් තැන දීලා ඉන් පසුව තමයි වාරි 
මාර්ගයට අවශ්ය වූ ජලය පිළිබඳව අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත් 
කියලා. නමුත්, ජලෙය් පමිතිය රැක ගැනීම අද අපට විශාල 
ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 

කැලණි ගඟ මිටියාවත සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ෙම් පශ්නය 
ගැන කිව්වාට, ර ෙට් හැම පළාතකටම ෙම් පශ්නය ව්යාප්තව 
තිෙබනවා. නමුත් මා එක ෙදයක් සහතික කරනවා. ඒ තමයි, 
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පිරිපහදු කර ලබා 
ෙදන ජලය ''ටැප්'' එෙකන් ෙගන ෙකළින්ම බීමට ගත හැකි 
පමිතියට තිෙබනවා කියන එක. එකී සහතිකය ෙදන අතරම, අෙප් 
ෙදොස්තර නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරෙය් 
බැර ෙලෝහ වැනි හානිකර ෙද්වල් මින් ඉදිරියට වතුරට මිශ වීෙම් 
අවදානම වැළැක්වීම සඳහා අපි අෙප් අවධානය විෙශේෂෙයන් 
ෙයොමු කරලා කටයුතු කිරීෙම් වගකීම දරනවා කියන එක පකාශ 
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.   

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 7.04ට, 2017 අෙපේල් 06වන 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි 04 වන බහසප්තින්දා පූ. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 7.04  மணிக்கு பாரா மன்றம்,  அதன  2017 
ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ேம 04, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

  

Parliament adjourned accordingly at 7.04 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 04th May, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
06th April, 2017. 
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පූ.භා.  10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 
 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம 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 2011, 2012 සහ 
2013 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි.  

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

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

(i) 2014 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව; සහ  

(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව. 

එම වාර්තා ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය, 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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 

වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික 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, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2014 මාර්තු 31 දිෙනන් අවසන් වර්ෂය 
සඳහා ලංකා ෙල්ලන්ඩ් ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා 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. 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 

அரசாங்க நிதி 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 “වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳ හඳුන්වාදීෙම් 
සටහෙනහි දක්වා ඇති ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය 
මගින් සපයා ඇති අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ සටහන” සහ “2015 
වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව” 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. 

 
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, නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන්, නිෂ්පාදන සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන 
ලද “2015 වර්ෂය සඳහා ෙප්ෂ කර්මාන්ත ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව” සහ “2015 වර්ෂය සඳහා  
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව” 
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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) කපුලියද්ද, අනුරගම, අංක 23/6/4 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
බී.එම්.විෙජ්රත්න බණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) බත්තරමුල්ල, විකමසිංහපුර, 14 වන පටුමඟ, අංක 82/19 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්. කීර්තිරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;  

(3) ෙහොරණ, අම්බාගල, අංක 363/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ආර්.එල්.ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) මාෙකොල, සභාව පාර, අංක 473/A/30 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්. විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. ෙපත්සම් 38ක් තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් මම තියපු record එක අද 

මම ම කඩනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තිස්අට 

පිළිගන්වමි.  

(1) ගාල්ල, ඉහළ ඩික්සන් පාර, දකුණු පළාත් අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 
ඒ.එම්.අයි.එස.්ආර්.බී. අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය, කනත්ෙත් වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඒ.එන්. චන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) හක්මණ, ෙපොත්ෙත්ෙවල, කිරිමෙගරුප්ප යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි අහංගම ගමෙග් සීතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) මතුගම හරහා, හල්වල, අංක 66/A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

අජන්ත නාගහවත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) මාතර, වැවහමන්දූව, ෙපොකුණෙහේන, "සම්පත්" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.එච්.ඩබ්ලිව්. සිල්වා මහතාෙගන් 

ලැබුණු ෙපත්සම;  

(6) ෙතලිජ්ජවිල, උඩුකාව, ෛවබීනියාවත්ත යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි සී.ඒ. ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(7) වැලිගම, ෙබරලෑලිය, වැවෙහේන වත්ත යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි සී. ඉඩිප්පිලි මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) වැලිගම, මිදිගම, උසව්ැලිවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.බී. 

ෙහේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(9) අකුරැස්ස, මලිදූව, ෙදදියගල, ගුරුල්ලමුල්ල යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ඊ.ජී. විකමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 

ෙපත්සම; 

(10) අකුරැස්ස, මලිදූව, ෙකොහුෙගොඩ, පහළෙවල, "කිෂානි" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී.එල්. කිෂානි ෙහේමන්ති මහත්මියෙගන් 

ලැබුණු ෙපත්සම; 

(11) මාතර, නූෙප්, ධර්මපාල මාවත, අංක 12/332 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී. වසන්ත කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 

ෙපත්සම; 

(12) නාවිමන, නාවිමන උතුර, මාගන්ෙදනිය යන ලිපිනෙයහි 

පදිංචි ගලගමෙග් එඩී මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(13) මාතර, ෙගොඩගම, ෙගොඩඋඩවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එච්.ඒ. නන්දන ෙහේමපිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(14) මාකඳුර, තලහගම, ෙබලිකැටිය, යද්ෙදහියවත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ඩබ්ලිව්.ඒ. නන්දෙසේන මහතාෙගන් 

ලැබුණු ෙපත්සම; 

(15) ඉමදූව, ගල්කඩුව, වෑවලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

එච්.වයි. නන්දා මාලනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(16) මාතර, කාලිදාස පාර, අංක 10/4 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඒ.ෙක්. හරසරා ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(17) පාලටුව, මාලිම්බඩ, ෙපොල් ෙකොරටුව කෙඩ් යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. ලසන්ත සම්පත් මහතාෙගන් 

ලැබුණු ෙපත්සම;  
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(18) අකුරැස්ස, හුලංදාව වතුයාය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.එච්.වී. කුසුමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(19) කඹුරුගමුව, ෙකොටවිල, කැප්පිටියදූව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.ෙක්. ඇඩ්වින් මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම; 

(20) රාගම, ෙග්වත්ත පාර, ෙසොයිසා නිවාස කමය, අංක 41/246 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි කිත්සිරි ධර්මපාල මහතාෙගන් 

ලැබුණු ෙපත්සම; 

(21) අකුරැස්ස, ෙහේෙනගම, පරගහවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.එච්. නිහාල් රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(22) මාතර, මාකඳුර, තලහගම, වඩිකාව වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්.එල්. සුමතිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(23) කඹුරුපිටිය, ෙගොෙරොක්ගහ වත්ත, "සිංහෙලන" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එම්.ඒ. ගුණෙසේකර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(24) කැකුණදුර, පරවාහැර, "පසාදි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ෙසේදර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(25) ෙකෝට්ටෙගොඩ, පාෙර් කෙඩ් යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එම්. 
ෙමොහාන් ඇන්තනි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(26) අපරැක්ක, බැද්ෙදගම්මැද්ද, ෙතළඹුගහවත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ඒ.ෙජ්. විජිතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(27) මාතර, නූෙප්, විවෘත විශව්විද්යාල පාර, අංක 128/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්. බැසට්ියන් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(28) මාතර, රාහුල පාර, අංක 99 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි රංජිත් 
වනිගෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(29) මීඇල්ල, බඩබද්ද, අංක 26 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්ඩී. 
අෙබ්විකම මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(30) ෙදණියාය, පන්සල පාර, "අනුර" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ෙජ්. සුසිලා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(31) මාතර, කාලිදාස පාර, අංක 58 සී 1/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.් රංජනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(32) අකුරැස්ස, ෙබෝපාෙගොඩ, "සරසී" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
සුජාතා පලිහවඩන මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(33) හක්මණ, ෙපොත්ෙත්ෙවල, "සිසිල" දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
තිලක් දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(34)  කඹුරුපිටිය, මලාන, අරෙඹයවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඒ. සුගත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(35)  අකුරැස්ස, මාරඹ, ගල්ෙහේන, පාසල පාර යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. චමරි මධුෂිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(36)  අකුරැස්ස, මලිදූව, නාවලෙගොඩ, අංක 193ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එච්. ලක්ෂ්මන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(37) අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය, ෙගොඩවත්ත පාර, මිගකම්විට යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.පී. පියෙසේන මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(38) මාතර, නාවිමන, දකුණු මිරිසව්ත්ත, ෙසෝමාරාම පාර, “විදු 
පියස” යන ලිපිනෙයහි පදිංචි විදානෙග් ජගත් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගල්ඔය හන්දිය, මින්ෙන්රිය පාර, 

අංක 58 ලිපිනෙයහි පදිංචි ගාමිණී රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 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 දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂ කාරණයක් ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට ෙගෙනන්න අවසර ඉල්ලනවා. 

පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, හිටපු ජනාධිපති සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජීවිතය 
තර්ජනයක් ඇති වන තත්ත්වයකට පත්ෙවලා තිෙබන බව.  එතුමා 
විසින්ම ඒ බව පකාශ කර තිෙබනවා. මැයි දිනෙයන් පසුව ඊෙය් 
රජය විසින් හදිසිෙය්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂක 
කණ්ඩායම 45ෙදෙනකුෙගන් අඩු කරලා,  ඊෙය් රාතිය වන විට ඒ 
සියලු ෙදනාම ඉවත් විය යුතුයි කියා නිෙයෝග කර තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමම පශ්නය 
පිළිබඳව කලින් සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබන නිසා මම කරුණු 
කියන්න උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාම පිළිගත්තා, 
හමුදා ඛණ්ඩය ඉවත් කළාට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය සහ STF ඛණ්ඩය 
ඇතුළත් කරලා අවශ්ය පරිදි, අවශ්ය පමාණයන් ලබා දීම ගැන කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඒ කියාවලිය පසුගිය කාලෙය් කළාට 
පස්ෙසේ දැන් ඉන්ෙන් ෙපොලීසිෙය් සහ STF එෙක් අය පමණයි.  
එතුමාෙග් ජීවිතයට තර්ජනයක් වන පරිදි හදිසිෙය්ම එතුමාෙග් ෙම් 
කණ්ඩායම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය මම ගරු 
කථානායකතුමාෙග්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවධානයට අද ෙයොමු 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හැටියට පමණක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොෙවයි,  හිටපු ජනාධිපතිතුමා හැටියට එතුමාෙග් ජීවිතයට 
තර්ජනයක් තිෙබන බව එතුමා අද  "The Island" පුවත් පතට 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අද උෙද් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

විපක්ෂෙය් මන්තීවරු තුන් ෙදෙනක් මට කථා කළා. සාගල 
රත්නායක මැතිතුමා අද දවල් වරුෙව් මට හමු වනවා. ෙම් 
කාරණය පිළිබඳව මම එතුමාව දැනුවත් කරන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලාව 
දැනුවත් කළාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I am not trying to make a speech.  I am 

only trying to make a submission.  ඊෙය් රාතිෙය් මම ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමා එක්ක කථා කළා. 
සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාටත් කථා කළා. නමුත් ෙම් කටයුත්ත 
කල් යනවා කියන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජීවිතයට 
තර්ජනයක් එල්ල වීමයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් කටයුත්තට  වහාම  
මැදිහත් වන ෙලස මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන ෛවරයන් ෙවන ෙවන අයත් 
පිරිමහන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා කාට ෙහෝ බය 
ෙවන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා නම් බය වුණාට කමක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම අද ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් එතුමාව දැනුවත් 

කරන්නම්, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙමොකටද, බය ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

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

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

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම ගරු 

අගමැතිතුමාෙග්ත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නම්. ෙමතුමා කියන විධියට අපට හමුදා ආරක්ෂාව ඉවත් 
කිරීෙම් වුවමනාවක් නැහැ. අපි එතුමාට ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා. 
එස්ටීඑෆ් එකත් දීලා තිෙබනවා;  ෙපොලීසියත් දීලා තිෙබනවා. 
ෙමතුමා කියන විධියට එතුමාෙග් ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉවත් කරලා නැහැ. ෙපොලීසියත් ඉන්නවා. එස්ටීඑෆ් එකත් 
ඉන්නවා. එස්ටීඑෆ් එක ෙහොඳම කණ්ඩායමක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි කථා කරමු. මම සාගල ඇමතිතුමාත් හම්බ වුණාට 

පස්ෙසේ දැනුවත් කරන්නම්. ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කරුණු ගැන අවධානය ෙයොමු කළා.  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් 

කරපු කාරණයට පහසුවක් වීම සඳහා ඊට අදාළ කරුණු ෙදකක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට පමණයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ගරු 
සභානායකතුමනි, පළමුවැනි කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා දන්නවා, 
ෙම් සභාෙව් ඉන්න විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු වන සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාෙග් ජීවිතයට එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් තර්ජනයක් 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල පරීක්ෂණයක් 
කියාත්මක ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාට එල්ටීටීඊ එෙකන් තර්ජනයක් තිෙබනවා නම්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ඒ වාෙග් ලක්ෂ ගුණයක 
තර්ජනයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ පළමුවැනි කාරණයයි.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් මැයි දිනෙය්දී කැම්බල් පිටිෙය්දී 
අෙප් වග කිව යුතු ඇමතිවරෙයක් වන සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් කථාව ඔබතුමා අහන්න ඇති. ෙම් රෙට් විනය හදන්න 
විෙශේෂ ඒකකයක් හදලා ඒක සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට භාර 
ෙදනවාය කියලා කැබිනට් පකාශකතුමා -රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා- කිව්වා. ඒ වග කීම භාර ෙදන්නට යන සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කිව්වා, "හිටපු ජනාධිපතිවරයා පාණය 
නිරුද්ධ ෙවන තුරු සාටකෙයන් එල්ලා මරන්න ඕනෑ" කියලා. 
පසිද්ධ පකාශයක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පකාශ බරපතළයි. ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික 

ෙද්ශපාලනයට ෙනොෙවයි, අපි යා යුත්ෙත්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීමක්]    

157 158 

[ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක අදාළ නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] 

  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් 

මම අවධානය ෙයොමු කරලා, ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා දැනුවත් කරන්නම්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 

ඕනෑ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, එතුමා යම් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක් නිෙයෝජනය කළ කණ්ඩායමක පධානිෙයක්. ඔවුන් 
මැයි දින රැස්වීමක් පැවැත්වූවාට පස්ෙසේ ඒ මත පදනම් ෙවලා 
ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම ෙහෝ ලබාදීම තීරණය කරනවා නම්, ඒක 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශපාලන කියාදාමයක්. ඔහුට ආරක්ෂාව 
ෙදනවාද, නැද්ද කියන කාරණය තීරණය කරන්නට ඕනෑ 
තර්ජනයක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන සාධකය මතයි. හැබැයි, ඒක 
යම් ෙද්ශපාලන කියාකාරකම් මත තීරණය ෙවනවා නම්, ඒක 
සාධාරණ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව සතුව තිෙබන 
ආරක්ෂක බලය ෙහෝ ආණ්ඩුව සතුව තිෙබන අෙනකුත් පහසුකම් 
ලබාදීෙම් බලය මත ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙවත ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන ව්යාපාර ෙවත බලපෑම් කිරීම යුක්ති සහගත නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට අවශ්ය නම් ඔබතුමන්ලාට ෙවනත් ආයතන තිෙබනවා. ඒ 
ආයතන පෙසකලා, පහසුෙවන්ම තමන් සතුව තිෙබන ෙද්ශපාලන 
බලය උපෙයෝගී කර ෙගන එක් එක් ෙද්ශපාලන ව්යාපාර සහ 
නායකයන් ෙවත ෙමවැනි බලපෑම් ඇති කිරීම සාධාරණ නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා, ඒ ගැන මම ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ 

යුතුව තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමා. [බාධා 

කිරීමක්]   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I want to raise a very brief point.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, we discussed this in the morning. I do not 

want to have a debate on this. Hon. Nanayakkara, you spoke 
to me on this.   ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, අපි ෙම් 
ගැන උෙද් කථා කළා. ෙම් කථාව ෙමතැනින් අපි අවසාන කරමු. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආරක්ෂාව සැපයීමට කුමන ෙහෝ 

නිර්ණායකයක් තිෙබනවා. ඒ නිර්ණායක පදනම්ව තමයි 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් ෙහෝ ආරක්ෂාව අඩු කරන්ෙන්. ඒ 
නිර්ණායක කවෙර්ද කියන එක ගැනවත් ෙනොතකා, ඒ ගැන 
පසිද්ධිෙය් පකාශයක් ෙනොකර, කුමන නිර්ණායක මත ෙමෙසේ 
ෙවනස් කිරීම් කරනවාද ෙනොකියා, හිතුවක්කාර ෙලස ෙමය කිරීම, 
-  [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු අමාත්යතුමා සමඟත්, ගරු 

අගාමාත්යතුමා සහ ගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟත් මා ෙම් ගැන කතා 
කරන්නම්. ඒ නිසා මට කාලය ලබා ෙදන්න. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-921/'16-(2), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. "පශ්නවලට 

වාචික පිළිතුරු" පැය දැන් පටන් ගන්න කියා මා ඉල්ලනවා. 

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

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

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

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 මතු කරන්ෙන් ඉතා වැදගත් 

පශ්නයක්. Foreign Exchange Bill එක පිළිබඳව Supreme Court 
එෙක් තීරණය ඔබතුමා ඊෙය් දිනෙය්දී ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
දුන්නා, ගරු කථානායකතුමනි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

 
“A Bill titled ‘Foreign Exchange’ In the matter of Applications 
under Article 121 of the Constitution.”  

ඒ එක් petitioner ෙකෙනක්, මම. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මුදල් බලය මත, පුරවැසියන් හැටියට 
අපට තිෙබන අයිතිය අනුව අපි Supreme Court එකට ගියා, 
විෙද්ශ විනිමය පාලනය පිළිබඳ ෙරගුලාසි සියල්ල ලිහිල් කරලා 
එල්ටීටීඊ ඩයස්ෙපෝරාව ඇතුළු foreign  exchange 
ජාවාරම්කරුවන්ට මුදල් විශුද්ධිකරණය යටෙත් black money 
ෙමෙහේට ෙගෙනන්න ඉඩ ෙදන අවස්ථාව වළක්වන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට Supreme Court එෙක් ඒ තීරණය 
එවා තිබුණා. එහි ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, Supreme 
Court තීරණෙය් සඳහන් නිවැරැදිකිරීම්වලට යටත්ව පමණයි එම 
පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන්ෙන් 
කියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, එෙහම තමයි. මා ඊෙය් ඒ තීරණය දැනුම් දුන්ෙන් ඒ 

විධියට තමයි. ගරු සභානායකතුමා, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඔබතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවට යටත්වයි කියා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. මම එය පැහැදිලි කළා.  ඒ අනුව තමයි කටයුතු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්වා මනඃකල්පිත ෙයෝජනා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ෙම්ක, ව්යවස්ථාදායකය. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ෙකෝ. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය තමයි ඔබතුමා පකාශය කළාට 

පසුව මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, අෙප් රට විනාශ කරන්න ෙමෙහම 
නඩු හබවලට ගිහිල්ලා කටයුතු කරනවා; Supreme Court එෙක් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙම්වා රටට 
හිතකරයි කියා නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග් 
සම්පූර්ණ වැරදි අර්ථකථනයක් එතුමා ගරු සභාවට දුන්නා.  ඒවා 
තමයි මාධ්යවල පචාරය වන්ෙන්. රාජ්ය බලය පාවිච්චි කරලා මුදල් 
ඇමතිතුමා කියන,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු සභානායකතුමා කියනවා, ඒක 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණයට යටත්ව කරන්ෙන් කියලා.  I accept 
that.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, නඩු තීන්දුවක් ෙහොඳයි කියන්නත් 

පුළුවන්; වැරදියි කියන්නත් පුළුවන්. එතුමා කිව්වා ෙහොඳයි කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We will leave it at that.   ගරු මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නම්.    
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට විරුද්ධ ෙකොටස් අපි ඉවත් 

කරනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ guarantee එක තිෙබනවා ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] 
 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙගොල්ලන් දැන් සල්ලි එනවාට විරුද්ධයි. දැන් විශාල 

මුදල් පමාණයක්,-[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අපි ෙමොකටද, විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දවෙසේ වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

සභානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට සහතිකයක් ෙදනවා, 
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ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට යටත්ව ෙකෙරනවා කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
       

 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order  එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 

කරන ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය ඒ තනතුර දැරීමට 
නුසුදුසුයි කියා ඊෙය් දිනෙය් අභියාචනාධිකරණය තීන්දුවක් දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම ඔබතුමා දැනුවත් ෙවලා 
නැද්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවම මට ලිඛිතව දැනුම්දීලා නැහැ. දැනුම් දුන් පසු සුදුසු පරිදි 

කියා කරනවා.[බාධා කිරීම්] 
 

 

     

සම්පත් ෙව්රෙගොඩ මහතා පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු:  
නිර්ෙද්ශ 

தி . சம்பத் ேவரெகாட மீதான லன்விசாரைண: 
சிபாாிசுகள் 

INQUIRY ON MR. SAMPATH WERAGODA: 
RECOMMENDATIONS  

                                                                                         
992/’16 

2.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
   (மாண் மிகு உய பிரபாத் கம்மன்பில) 
     (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ)  (i) ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරි, 
සම්පත් ෙව්රෙගොඩ මහතා, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් 
විදුහෙල් විදුහල්පති ෙලස පත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii)  ඔහු ෙමොරටුව, ෙව්ල්ස ්කුමර විද්යාලෙය් විදුහල්පති 
ෙලස කටයුතු කළ සමෙය් දී මුදල් වංචාවක් සිදු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වනු ලැබූ විමර්ශන 
කටයුතු අවසන් වූ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, එම විමර්ශනෙය් නිගමන සහ 
නිර්ෙද්ශයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඔහුට එෙරහිව අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව සිදු කරන විමර්ශනය 
අවසන් වී තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එහි නිගමන සහ නිර්ෙද්ශයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவயின் 
உத்திேயாகத்தர் தி .சம்பத் ேவரெகாட கா  

ாிச்மன்ட் கல் ாியின் அதிபராக நியமிக்கப் 
பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ெமாரட் வ ேவல்ஸ் குமார கல் ாி 
அதிபராகச் ேசைவயாற்றிய காலத்தில் நிதி 
ேமாச  ெசய்தைம ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட 

லன்விசாரைண நடவ க்ைககள் எப்ேபா  
நிைறவைடந்தன என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாெறனின், அந்தப் லன்விசாரைணயின் 
கள் மற் ம் சிபாாிசுகள் யாைவ 

என்பைத ம்; 

 (iv) இவ க்கு எதிராக இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
குற்றச்சாட்  பற்றிய லனாய்  ஆைணக்கு  

ன்ென க்கும் லன்விசாரைண வைடந் 
ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அதன் கள் மற் ம் சிபாாிசுகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)   இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether Mr. Sampath Weragoda, officer of 
Sri Lanka Educational Administrative 
Service, has been appointed as the Principal 
of Richmond College, Galle; 

 (ii) the date on which the inquiries conducted 
on him in regard to the commission of a 
financial fraud during the period in which 
he functioned as the Principal of  Prince of 
Wales College in Moratuwa,  was 
concluded; 

 (iii) if so, the decisions and the 
recommendations of the aforesaid inquiry; 

 (iv) whether the inquiry which is being 
conducted by the Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption, against him is over; and 

 (v) if so the decisions and the 
recommendations of that inquiry? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) තාවකාලිකව අනුයුක්ත කර ඇත. 

  ගා/රිච්මන්ඩ් විදුහෙල් විදුහල්පති තනතුෙරහි 
රාජකාරි ආවරණය කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 
අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් 2016.01.07 දිනැති ලිපිය 
මඟින් තාවකාලිකව අනුයුක්ත කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) මූලික විමර්ශන ෙදකක් පවත්වා ඇත. 

  පළමු මූලික විමර්ශනෙය් වාර්තාව 2013.08.12 දින 
ලබා දී ඇත.   

  එහි නිර්ෙද්ශ අනුව පැවති විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව අනුව ෙචෝදනා පතයක් 
නිකුත් කර රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවහි 
අධ්යාපන ෙසේවා කමිටුව විසින් පවත්වන ලද 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව හා විනය 
නිෙයෝගය 2017.02.08 දිනැතිව ලබා දී ඇත. 

  පළමු මූලික විමර්ශනෙය් නිර්ෙද්ශ මත පැවැත්වූ 
ෙදවන මූලික විමර්ශනෙය් වාර්තාව 2015.07.10 
දින ලබා දී ඇත. එහි නිර්ෙද්ශ අනුව පැවැත්ෙවන 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණය තවම අවසන් නැත. 

 (iii) 2017.02.08 දිනැතිව මූලික විමර්ශනයන්හි 
නිර්ෙද්ශය වන්ෙන් ෙචෝදනා පතයක් නිකුත් කර 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලසය. ෙම් 
අනුව රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් විධිමත් 
විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා එහි නිර්ෙද්ශ අනුව 
ෙචෝදනා කිහිපයකට වරදකරු කිරීමද, තවත් 
ෙචෝදනා කිහිපයකට නිවැරදිකරු කිරීමද සිදු කර 
වැටුප් වර්ධක 3ක් විලම්බනය කිරීම හා තදින් 
තරවටු කිරීම යන දඬුවම් ලබා දී ඇත. 

 (iv) නැත. 

 (v) විමර්ශන කටයුතු අවසන් ෙනොවන නිසා අදාළ 
ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

මූල්ය වංචාවක් පිළිබඳ මූලික විමර්ශනය සිද්ධ කරලා එහිදී 
ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් කරුණු තිෙබනවා කියලා 
විධිමත් ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිගමනය කර තිබියදී, 
හිටිය පාසලට වඩා ෙහොඳ පාසලක් ඔහුට ලබාදීෙමන් අන් 
විදුහල්පතිවරුන්ට අසාධාරණයක්ද, වංචා දූෂණවලට දිරිමත් 
කිරීමක්ද වර්තමාන ආණ්ඩුව කරන බව ෙපනී යන්ෙන් නැද්ද? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔහුෙග් වැටුප් වර්ධක තුනක් 

විලම්බනය කර දඬුවම් දීලා තිෙබන්ෙන්. අනික් විමර්ශනය 
ෙකරීෙගන යනවා. ෙමය අප ඇති කළ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
විදුහල්පතිවරු විශාල සංඛ්යාවකෙග් ෙම් තත්ත්වයම තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒක පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු සංස්කෘතිය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා උපගුරුවරු වැඩ බලන්න දමලා, දැනට 
උපගුරුවරු 4,400ක් වැඩ බලනවා. ෙම්කට සරිලන්න තමයි අප 
විදුහල්පතිවරු බඳවා ගැනීෙම් විභාගයක් පවත්වලා ෙද්ශපාලනය 
බින්දුවක්වත් ගාවන්ෙන් නැතිව 3,901ක් බඳවා ගත්ෙත්. ෙම්ක 
අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ඔබතුමා මට විදුහල්පතිවරු 
ෙසොයා ෙදන්න. මම ඒ අය පාසල්වලට දමන්නම්, ගරු 
මන්තීතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, පාසල්වලට දමන්න 
විදුහල්පතිවරු නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. දැනට ෙම් ඉන්න ටික 
ෙදනා තමයි එහාට ෙමහාට කරකවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
හැෙමෝටම ෙනොෙවයි, බහුතරයකට ෙපොඩි ෙපොඩි ෙහෝ ෙමවැනි 
සිද්ධි තිෙබනවා. දැනට ඉන්න අයෙගන්ම තමයි පාසල්වලට 
දමන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙකොෙහද යන්ෙන්?" කියා ඇහුවාම, 

"මල්ෙල ෙපොල්" කිව්වා වාෙග් උත්තර තමයි අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
ෙදන්ෙන්. එක ෙචෝදනාවකට වැරැදිකරු ෙවලා, තවත් ෙචෝදනාවක් 
විමර්ශනය ෙවමින් පවතිද්දි, රෙට් තිෙබන කීර්තිමත්ම පාසලක් ඒ 
විදුහල්පතිවරයාට භාර දීලා කියනවා, " මට විදුහල්පතිවරු නැහැ." 
කියා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලා රට භාරෙගන වසර 
ෙදකහමාරකට පසුවත් ඒ පශ්නය විසඳාගන්න බැරි වුණා නම් 
පරණ ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියන එක දැන්වත් නතර කරලා, 
තමන්ෙග් අඩු පාඩු හදා ගත්ෙතොත්, අඩුම ගණෙන් තව 
වසරකින්වත් ඔබතුමාට ඇවිත් කියන්න පුළුවන්, "ෙම් පශ්නය 
විසඳුවා." කියා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පමාණවත් ආකාරයට විදුහල්පතිවරු පත් 

කරගැනීමට ඔබතුමා ෙයොදා ඇති වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද කියන 
එකයි මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් අහන්ෙන්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ෙකොෙහද යන්ෙන්, මල්ෙල ෙපොල්" 

කථා එතුමා තමයි කියන්ෙන්. මම හරියට උත්තරයක් දුන්නා.  

ඒක තමයි, ගරු කථානායකතුමනි වැටුප් විලම්බනයක් කර 
තිෙබනවා, ඒ අනුව දඬුවමක් දී තිෙබනවාය කියන එක. නමුත් 
ඒෙකන් අදහස් වන්ෙන් නැහැ, නැවත තනතුරක් ලැබීමට ඔහු 
නුසුදුස්ෙසක් කියලා. නීතිඥෙයක් විධියට ඔබතුමා නැවත ෙම් 
වාෙග් පශ්නයක් ඇසීම පිළිබඳව මා කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔහුට දඬුවම දීලා තිෙබනවා. නමුත් ඔහුෙග් ෙශේණිය අනුව ඔහු 
ෙවනත් තැනක ස්ථානගත කිරීෙම් ෙනොහැකියාවක් නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

තමුන්නාන්ෙසේ ෙදවැනි අතුරු පශ්නෙයන් ඇහුවා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා. 
කියා මාර්ගය තමයි, අධ්යාපන පරිපාලනය විධිමත් කරන්න ෙම් 
වන විට කටයුතු කර තිබීම. උදාහරණයක් විධියට අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 882ක් තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
පිෙරව්ෙව් නැහැ. ඒ සඳහා අපි දැන් විභාග පවත්වලා තිෙබනවා. 
විවෘත තරග විභාගෙයන් ගත්ත අයට වසරක පුහුණුවක් ෙදනවා. 
ඒෙගොල්ෙලෝ පුහුණුව  ලබමින් යනවා. අෙනක් පුරප්පාඩු පුරවලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට 882ක් ගත්තා, 
ෙද්ශපාලනය බින්දුවක්වත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
විදුහල්පතිවරු 3,901ක් බඳවා ෙගන මාස එකහමාරක 
පූර්ණකාලීන පුහුණුවක් දීලා, විෙද්ශීය පුහුණුවත් ලබා දීලා දැන් 
පද්ධතියට දමා තිෙබනවා. මීට වඩා කරන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය කාලෙය් ඒවා ෙනොකළ නිසා තමයි  දැන් ෙම් 
ටික කරලා තිෙබන්ෙන්.  මීට වඩා කරන්න ෙදයක් නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තවත් අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද? 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

මම නීතිඥෙයක් කියන එක ඇමතිතුමා සිහිපත් කළ නිසා ෙම් 
පශ්නය ඇසිය යුතුමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙහංචයියන් වැරැදි කර හසු වුණාම  ඒ අයට දඬුවම් ලබා ෙදනවා 
ෙවනුවට, රෙට් තිෙබන කීර්තිමත්ම පාසලක භාරකාරත්වය භාර 
දිය යුතු යැයි නීති ෙපොෙත් ෙකොතැනදැයි තිෙබන්ෙන් කියන එක 
මම ෙනොදන්නා නිසා, ෙනොදන්නාකමට ඔබතුමාෙගන් අසමි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි විදුහල්පතිවරුන් ෙතෝරලා පධාන 

පාසල්වලට දමන්න ඕනෑ, ඉන්න විදුහල්පතිවරුන්ෙග් සංචිතෙයන් 
ෙන්.  

විදුහල්පතිවරුන් සංචිතෙයන් දමද්දී ෙම් සංචිතෙය් ඉන්න 
ෙබොෙහෝ අයට ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. එතෙකොට ඉන්න 
අයෙගන් අවම පශ්න තිෙබන ෙකෙනක් තමයි දමන්න ෙවන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලන කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට පාසලක 
විදුහල්පතිවරෙයක් අයින් කරගන්න බැරි වුණාට, අපි පධාන 
පාසල්වල පවා වැරැදි කරපු විදුහල්පතිවරු සම්බන්ධෙයන් තීන්දු 
තීරණ ගත්තා. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන න්යාය පතයට 
යන්න හදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දවස්වල ෙසල්සියස් අංශක 
40කට වැඩිය උෂ්ණත්වය වැඩි වුණා. හැමතැනම ෙඩංගු ෙරෝගීන් 
සහ උණ ෙරෝගීන් බිහි වුණා. ෙබොෙහෝ අයෙග් ඉල්ලීමක් තිබුණා, 
පාසල් නිවාඩු ෙදන්න කියලා. ඒත් අපි පාසල් නිවාඩු දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් එක දවසකට වුණත් අධ්යාපනය ලබා දීම 
වටිනා නිසා. දැන් ෙම් ෙගොල්ලන්, බල තණ්හාව නිසා විපක්ෂෙය් 
ඉන්න බැරිකමට සමහර වෘත්තීය සමිති ටිකක් එකතු කරෙගන 
ගුරුවරු අසනීප නිවාඩු යවන්න හදනවා. එෙහම කරන අයට තමයි 
අධ්යාපනය ගැන ෙබොෙහොම ආදරයක් පහළ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
 

ෙසත්සිරිපාය ෙදවැනි අදියර නව ෙගොඩනැඟිල්ල හා 
සුහුරුපාය:  බදු මුදල හා ෙසේවා ගාසත්ු 

'ெசத்சிறிபாய' 2வ  கட்டம் மற் ம் 'சுகு பாய' திய 
கட் டங்கள் : குத்தைக மற் ம் ேசைவக் கட்டணம் 

SETHSIRIPAYA STAGE II NEW BUILDING AND SUHURUPAYA: 
LEASE AND SERVICE CHARGE 

 
1048/’16 

3.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
    (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් පිහිටි ෙසත්සිරිපාය 
ෙදවැනි අදියර නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් හා සුහුරුපාය 
නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වර්ග අඩියකට අයකරනු 
ලබන බදු මුදල හා ෙසේවා ගාසත්ුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම ෙගොඩනැඟිලිවල රථ ගාල් කිරීමට ඇති ඉඩ 
සඳහා ෙගවීමක් සිදු කළ යුතුද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ගාසත්ුව, එක් එක් ෙගොඩනැඟිල්ල 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම ගාසත්ු සංෙශෝධනයට අවශ්ය පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர ேகாட்ைடயில் அைமந் ள்ள 
ெசத்சிறிபாய இரண்டாவ  கட்டத்தின், திய 
கட் டத்தின ம் `சுகு பாய' திய கட் டத் 
தின ம் ஒ  ச ர அ க்கான குத்தைகப் பணம் 
மற் ம் ேசைவக் கட்டணம் ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கட் டங்களில் வாகன தாிப்பிட 
வசதிக க்கு ெகா ப்பனெவான்ைற ேமற் 
ெகாள்ள ேவண் மா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த கட்டணம் ஒவ்ெவா  
கட் டத் க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக யாெதன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  கட்டணத்ைதத் தி த் வதற்குத் ேதைவ 
யான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 
என்பைத ம்;  

 (ii) ஆெமனில், குறித்த திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 
 

(a) Will he inform this House - 
 (i) separately, the lease amount and service 

charge per square foot at the new building 
of Sethsiripaya Stage II and Suhurupaya at 
Sri Jayewardenepura Kotte;  

 (ii) whether a payment should be made for the 
parking spaces at these buildings;  

 (iii) if so, separately, the amount that should be 
paid for the parking space of each of the 
aforesaid buildings?  

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether action will be taken to revise the 

aforesaid fees that are charged;  

 (ii) if so, the date from which such revision will 
be made? 

(c)     If not why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i)  ෙසත්සිරිපාය ෙදවන අදියර නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
වර්ග අඩියක් සඳහා කුලිය, ෙසේවා ගාසත්ු සහ බදු 
ඇතුළත්ව පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 

  වර්ග අඩියක් සඳහා කුලිය     -    රු.  133.98 

      වර්ග අඩියක් සඳහා ෙසේවා ගාසත්ු -  රු.    66.99 

      ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද        -     රු.      4.10 

      අගය මත එකතු කළ බද්ද          -      රු.    30.75 

  ඒ අනුව සියලු බදු ඇතුළත්ව වර්ග අඩියක් සඳහා 
කුලී මුදල  - රු.  235.82 

  සුහුරුපාය ෙගොඩනැඟිල්ල නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය සතු ෙනොවන අතර, එය රාජ්ය ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය සතු ෙගොඩනැඟිල්ලකි. ඒ අනුව, ඒ 
පිළිබඳව වාර්තා  ඉදිරිපත් කිරීමට  අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 (ii) ෙසත්සිරිපාය ෙදවන අදියර නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
රථ ගාල් තුළ කිසිදු මුදල් අය කිරීමක් සිදු 
ෙනොෙකෙර්. 

 (iii) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) අදාළ නැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත. 
 

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

යම් කරුණක් දැන ගැනීමට කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා, ෙසත්සිරිපාය ෙදවන අදියර නව 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් වර්ග අඩියක් සඳහා කුලිය රුපියල් 133ක් සහ 
වර්ග අඩියක් සඳහා ෙසේවා ගාස්තුව රුපියල් 66ක් බව. බදුත් සමඟ 
එකතු කරලා තමයි ඔබතුමා ඒ ගණන සඳහන් කෙළේ. පවතින මිල 
ගණන් අනුව ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් බදු වශෙයන් සහ ෙම් 
විධියට ගාස්තු වශෙයන් අය කරන මුදල් පිළිබඳවත් සලකමින් 
ෙමම මුදල වාර්ෂිකව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා යම් කිසි 
කමෙව්දයක් රජයට සහ ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙමම ගාස්තු 

සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ කියලාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම අහන්ෙන් එෙහම කමෙව්දයක් තිෙබනවාද කියලායි. 

එෙහම නැත්නම් වසර ගණනාවක් -අවුරුදු පහෙළොවක්, විස්සක්- 
එකම මුදලද පවතින්ෙන්? 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම කාෙලෝචිත අවශ්යතා අනුව අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලයට පුළුවන්, තීරණය කරලා එම ගාසත්ු සංෙශෝධනය 
කරන්න. දැනට එවැනි පතිපත්තියක් නැහැ. නමුත් කාලෙය් 
අවශ්යතාව මත එය සංෙශෝධනය කරනවා. 

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

රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි ෙම් විධියට එක පැත්තකින් පාවිච්චි ෙවද්දී, 
තවත් ෙබොෙහෝ රාජ්ය ආයතන -අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා අධිකාරි- ෙබොෙහෝ පමාණයක් 
පවතින්ෙන් ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිලි තුළයි. අපි දන්නවා, 
ෙසත්සිරිපාය පළමුවැනි අදියර, ෙදවැනි අදියර ඒ වාෙග්ම 
සුහුරුපාය වැනි ෙගොඩනැඟිලි තිෙබන බව. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙමවැනි ෙගොඩනැඟිලි 
කීයක් ඉදිරි වර්ෂ තුළ නිම කරලා රාජ්ය ආයතන රාජ්ය 
ෙගොඩනැඟිලි තුළට ෙගන එන්නට සැලසුම් කරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
විෙශේෂෙයන්ම, ෙකොළඹ නගරය තුළ තිෙබන සියලුම රාජ්ය 

ආයතන ෙකොළඹින් පිටතට ෙගන යෑෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී තවත් ෙමවැනි 
ෙගොඩනැඟිලි කිහිපයක් බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට 
නියමිතව තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන ෙබොෙහෝ අමාත්යාංශ, 

ෙදපාර්තෙම්න්තු, ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල බත්තරමුල්ල සහ ඒ අවට 
පෙද්ශෙය් ස්ථාපනය වීමත් සමඟ ෙම් වන විට ෙකොළඹ නගරයට 
ෙනොෙදෙවනි, වාහන එක තැන හිරවීෙම් දැවැන්ත අර්බුදයකට  
බත්තරමුල්ල සහ ඒ අවට පෙද්ශය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පශ්නය විසඳීම සඳහා ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත්, විෙශේෂෙයන් 
මහා මාර්ග අමාත්යාංශයත් ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. 
ෙම් අවස්ථාෙව් මහා මාර්ග විෂය භාර ගරු අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවත, පාර්ලිෙම්න්තුව 
අවට පෙද්ශය, රාජගිරිය පාර සහ ඒ අවට අෙනකුත් මාර්ග ජාලෙය් 
ඇති ෙවලා තිෙබන දැවැන්ත වාහන තදබදය ට ෙහේතුව ෙබොෙහෝ 
රාජ්ය ආයතන ෙම් පෙද්ශයට ෙගන ඒමයි. ආගමන විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බත්තරමුල්ල පෙද්ශයට ෙගනඒමත් එක්ක 
වාහන තදබදය තවත් උත්සන්න ෙවලා තිෙබනවා. මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශයට පමණක් ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් ෙගොඩනැඟිලි හදනවාත් එක්ක මහා මාර්ග අමාත්යාංශයත් 
සමඟ ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට යා යුතුයි. හැබැයි, තවම එවැනි 
වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනන්න නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.       
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක එකතු ෙවලා වාහන තදබදය අවම 

කිරීමට ගන්න කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද? එෙහම නැත්නම් අපි 
කාටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නත් අපහසු ෙව්වි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ නගරයට ඇතුළු වන පධාන 

මාර්ග 7න් වැඩිම වාහන සංඛ්යාවක් ගමන් කරන මාර්ගය බවට 
දැනට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මාර්ගය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම මීට මාස කීපයකට පමණ ෙපර අපි 
නියාමක ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ, බස් පමුඛතා මං තීරු වැඩ 
පිළිෙවළ. ඒක ඉතාමත් සාර්ථකයි. ඉදිරි මාසය ඇතුළත ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ස්ථාවරව කියාත්මක කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
දැනට අෙප් අමාත්යාංශයත්, පවාහන අමාත්යාංශයත්, මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශයත් කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී සැහැල්ලු 
දුම්රිය ෙසේවාවකුත් අපි ආරම්භ කරනවා. සැහැල්ලු දුම්රියත් 
ෙකොළඹ නගර ය තුළ කිෙලෝමීටර් 59ක දුරක් දක්වා ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. ඒ කිෙලෝමීටර් 59න්, විෙශේෂෙයන්ම 
බත්තරමුල්ල සිට ෙකොළඹ, ෙකොටුව දක්වා සැහැල්ලු දුම්රිය ගමන් 
වාර ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බත්තරමුල්ල 
සහ ෙකොළඹ අතර විකල්ප මාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමටත් නියමිතව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල්දූව හන්දිෙය් සිට ෙකොස්වත්ත දක්වා වූ 
විකල්ප මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතුත් දැනට නිම ෙවමින් 
පවතිනවා. ඒ අනුව විෙශේෂෙයන්ම බත්තරමුල්ල පෙද්ශෙය් මාර්ග 
තදබදයට අවශ්ය විසඳුම් හා කියාමාර්ග දැනට අප ගනිමින් 
තිෙබනවා. 

 
උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම : 

පියවර  
உப தபால் அ வலகங்க க்கான கட் டங்கைள 

நிர்மாணித்தல் : நடவ க்ைக 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR SUB-POST OFFICES: 

STEPS TAKEN 
     1075/’16 

4. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
  (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
   (The Hon. Bimal Rathnayake) 

තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දිවයින පුරා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
උප තැපැල් කාර්යාල 3,410ක් පවතින බවත්; 

 (ii)  උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ෙගොඩනැඟිලි 
ෙසොයා ගැනීම උප තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන් 
විසින් සිදු කළ යුතු බවත්; 

 (iii) උප තැපැල් කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාම 
සඳහා මාසික කුලිය වශෙයන් උප තැපැල් 
ස්ථානාධිපතිට ෙගවනු ලබන්ෙන් රුපියල් 250/-
ක මුදලක් පමණක් බවත්; 

 (iv)  ෙමවැනි සුළු මාසික කුලියකට ෙගොඩනැඟිලි 
ෙසොයා ගත ෙනොහැකිවීම නිසා ෙබොෙහෝ උප 
තැපැල් සථ්ානාධිපතිවරුන්ට තම වැටුෙපන් විශාල 
මුදලක් ෙගවීමට සිදුවී ඇති බවත්; 

 (v) ඇතැම් ෙගොඩනැඟිලිවල වැසිකිළි (සනීපාරක්ෂක) 
පහසුකම් පවා ෙනොමැතිව ෙසේවකයන් අතිශය 
දුෂ්කරතා මධ්යෙය් ෙසේවය කරන බවත්; 

 (vi) විශාම වැටුප ලබා ගැනීමට පැමිෙණන 
වෙයෝවෘද්ධ විශාමිකයන්ට අසුන් ගැනීමට තබා 
හිටෙගන සිටීමට පවා පමාණවත් ඉඩක් ෙනොමැති 
උප තැපැල් කාර්යාල පවතින බවත්, 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙගන 
ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම ජනතාවටද පහසුකම් 
සැලෙසන පරිදි උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii)  ෙගොඩනැඟිලි පහසුකම් ලබා ෙදන ෙතක් දැනට 
ෙගවනු ලබන රුපියල් 250/- ක මාසික කුලිය 
ෙවනුවට පමාණවත් කුලියක් ෙගවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) நா  வ ம் தபால் திைணக்களத்திற்கு 
ெசாந்தமான 3410 உப தபால் அ வலகங்கள் 
காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) அ வலகங்க க்கான கட் டங்கைளத் 
ேத தல் உப தபால் நிைலய ெபா ப்பதி 
காாிகளாேலேய ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்  

ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) உப தபால் அ வலகெமான்ைற ெகாண்  
நடத் வதற்கு மாதாந்த வாடைகயாக உப தபால் 
அ வலக ெபா ப்பதிகாாிெயா வ க்கு பா 
250/- மட் ேம ெச த்தப்ப கின்ற ெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) இத்தைகய சி  ெதாைகயான மாதாந்த 
வாடைகக்கு கட் டங்கைள வாடைகக்கு ெபற 

யாைமயால் ெப ம்பாலான உப தபால் 
அ வலக ெபா ப்பதிகாாிக க்கு தம  
சம்பளத்தி ந்  ெப ந்ெதாைக பணத்ைத 
ெச த்த ேவண் ேயற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (v) ெபறப்பட் ள்ள சில கட் டங்களில் மலசலகூட 
( ப் ரேவற்பாட் ) வசதிகள்கூட இன்ைமயால் 
ஊழியர்கள் மிக ம் இன்னல்க க்கு மத்தியில் 
ேசைவயாற் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (vi) தம  ஓய் தியத்ைத ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
வ ைகத ம் திேயார்களான ஓய்  ெபற்ேறா 

க்கு அமர்வதற்ேகா அல்ல  நிற்பதற்ேகா 
ேபா மான இடவசதி இல்லாத உப தபால் 
அ வலகங்கள் காணப்ப கின்றனெவன் 
பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்குறிப்பிட்ட நிைலைமகைள க த்திற் 
ெகாண்  ஊழியர்க க்கும் மக்க க்கும் வசதி 
கைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்கும் வைகயில் உப 
தபால் அ வலகங்க க்கான கட் டங்கைள 
நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 
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 (ii) கட் ட வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் 
வைரயில் தற்சமயம் ெச த்தப்ப ம் பாய் 250/
- மாதாந்த வாடைகக்கு பதிலாக ேபாதியள  
வாடைகத் ெதாைகையச் ெச த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Post, Postal Services and 
Muslim Religious Affairs: 

 

(a) Is he aware that - 

 (i) there are 3,410 sub-post offices islandwide 
belonging to the Department of Posts; 

 (ii) finding buildings to house sub-post offices 
has to be done by Sub-Postmasters 
themselves;  

 (iii) only a sum of Rs. 250 is paid to a Sub-
Postmaster as the monthly rental to run a 
sub-post office; 

 (iv) most Sub-Postmasters have to pay a large 
part of their salary as the monthly rental 
since buildings cannot be obtained at such a 
lower monthly rental; 

 (v) employees of sub-post offices work bearing 
many hardships since the buildings rented 
for sub-post offices do not even have 
(sanitary facilities) toilets; and   

 (v) there are sub-post offices at which the aged, 
retired officers who come there to get their 
pension do not have enough space even to 
stand rather than to sit, while waiting?   

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether steps will be taken to construct 

buildings for sub-post offices taking the 
aforesaid situation into consideration so that 
both employees and the public will be 
provided with adequate facilities; and 

 (ii) whether action will be taken to pay a 
sufficient amount for the monthly rental 
instead of the current monthly rental of Rs. 

250 until building facilities are provided? 

(c) If not, why? 
 
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, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ)  (i)   දිවයින පුරා දැනට ඇති උප තැපැල් කාර්යාල 
සංඛ්යාව 3,410ක් බව සත්යයකි. 

 (ii)   උප තැපැල් සථ්ානාධිපති ව්යවසථ්ාව අනුව උප 
තැපැල් කාර්යාල පවත්වාෙගන යාම සඳහා සුදුසු 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් සපයා ගැනීම ෙතෝරා පත් කර 
ගන්නා උප තැපැල් සථ්ානාධිපති විසින් සිදු කළ 
යුතුය. 

 (iii)   තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සා.ෙල්. 13/26 හා 
2009.09.05 දරන තක්ෙසේරු වාර්තාව අනුව ගාමීය 
පෙද්ශවල පිහිටි උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා 
රුපියල් 250/-ක් ද, නාගරික පෙද්ශවල පිහිටි උප 
තැපැල් කාර්යාල සඳහා ජලය හා විදුලිය පහසුකම් 
සහිත ෙගොඩනැඟිල්ලක් සඳහා රුපියල් 375/-ක් ද, 
ජලය හා විදුලිය රහිත ෙගොඩනැඟිල්ලක් සඳහා 
රුපියල් 325/-ක් ද දැනට ෙගවනු ලැෙබ්.  

  වර්තමානයට ගැළෙපන පරිදි ෙමම මුදල වැඩි කර 
ගැනීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 (iv) සත්යයකි. අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලද පසුව 
යම් සහනයක් ලැෙබනු ඇත. 

 (v) උප තැපැල් කාර්යාල පවත්වා ගැනීම සඳහා 
ෙගොඩනැඟිලි ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සහිත ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙතෝරා ගැනීම 
උප තැපැල් සථ්ානාධිපතිෙග් වගකීම ෙව්. 

 (vi) උප තැපැල් කාර්යාල පවත්වාෙගන යන සමහර 
සථ්ානවල එවැනි තත්ත්වයක් පවතින බව 
සත්යයකි. ෙබොෙහෝ විට ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
පවතින්ෙන් නාගරික පෙද්ශවලය. නාගරික 
පෙද්ශවල පවතින අධික ෙගොඩනැඟිලි කුලිය 
ෙහේතුෙවන් ෙගොඩනැඟිලි ෙතෝරා ගැනීෙම්දී කුඩා 
සථ්ානයක් ෙතෝරා ගැනීම නිසා ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබ්. 

(ආ) (i) දැනටමත් සැලකිය යුතු උප තැපැල් කාර්යාල 
සංඛ්යාවක් රජෙය් ෙගොඩනැඟිලි තුළ පවත්වාෙගන 
යනු ලැෙබ්. සමහර පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා 
මඟින්ද උප තැපැල් කාර්යාල සඳහා ෙගොඩනැඟිලි 
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්. වාර්ෂික අය වැය 
ඇසත්ෙම්න්තු මඟින් උප තැපැල් කාර්යාල 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන් 
කරනු ෙනොලැෙබ්. 

 (ii) ඉහත (අ) (iii) හා (iv) අනුව අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලද පසුව මුදල වැඩි කිරීමට හැකි වනු 
ඇත. 

(ඇ) පිළිතුරු සපයා ඇත. 

       
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පශ්නෙය් සඳහන් ආකාරෙය් 

ගැටලු තිෙබන බව ගරු ඇමතිතුමා පිළිගත්තා.  

මම මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්නම්.  

ෙම් උප තැපැල් කාර්යාලවලින් ලියුම් ෙබදීමට අමතරව 
වැඩිහිටි දීමනා, රජෙය් ෙසේවක විශාම වැටුප්, ෙගොවි විශාම වැටුප්, 
ෙරෝගාධාර, සමාජ ආරක්ෂණ ගාස්තු ආදිය ෙගවීමත් සිදු කරනවා. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙහෝකන්දර-උතුර උප තැපැල් 
කාර්යාලය තිෙබන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අතුරුගිරිය පිවිසුම 
ඉදිරිපිට. ස්ථානාධිපතිත් එක්ක එතැන ඉන්න ෙසේවක සංඛ්යාව 

173 174 
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අටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, නාගරික පෙද්ශයක ලයිට්, වතුර සහිත 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් සඳහා රුපියල් 375ක් දැනට ෙගවනවා කියලා 
ඔබතුමා කිව්වා. ඇත්තටම 'ලයිට්, වතුර සහිත' කියන එෙක් 
ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, ලයිට්, වතුර නැතුව තැපැල් 
කාර්යාලයක කරන්න පුළුවන් ෙමොනවාද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ.  රුපියල් 250ක මාසික කුලියකට වර්ග අඩියක්වත් ගන්න 
බැහැ. දැනට අවුරුදු ෙදකහමාරක් ෙවනවා. ඔබතුමා තවමත් 
කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කරනවා කියලායි කියන්ෙන්. ඉතින් 
ෙකොෙහොමද, ෙම් ෙසේවාව ලබා ෙදන්ෙන්? ෙම් සඳහා ඔබතුමා 
ගන්නා ඉක්මන් පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම ඉස්සර ෙවලාම දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැනටමත් කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 

කරලා හමාරයි. ඔබතුමා ෙම් පශ්නය අහලා ෙබො ෙහෝ කාලයක් 
ගතෙවලා තිෙබනවා. ඊට අවශ්ය පතිපාදන ඉතා ඉක්මනින් ලබා 
ගන්න අපට හැකිෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු අමාත්යතුමනි,  කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළ නිසා ඒ 
ගැන ඔබතුමාට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  ඉදිරිෙය්දී, ෙමම උප 
තැපැල් කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා කුලියක් ලබා 
ෙදන්ෙන් රෙට් තිෙබන සාමාන්ය මිල ගණන,  ඒ කියන්ෙන් රජෙය් 
තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මිල ගණන් අනුවද?  නැත්නම්, 
කිසිම විද්යාත්මක පදනමක් නැතිව රුපියල් 250, රුපියල් 550 
වාෙග් මුදලක් ෙදන්නද යන්ෙන්?  

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
තක්ෙසේරුව අනුවයි ඒක සිදු වන්ෙන්.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු අමාත්යතුමනි,  ඔබතුමා කියන කටයුත්ත ඉටු කිරීමට 
අනිවාර්ෙයන්ම ඊළඟ අය වැය දක්වා යා යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, 
සැලකිය යුතු  කාර්යාල සංඛ්යාවක් තිෙබන නිසා.   ඔබතුමා අද ෙම් 
කටයුතු පටන් ගත්තත් කරන්න ෙවන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙද්. 
ෙමොකද, එවැනි කාලයක තමයි ඒ පතිපාදන ලබා ගන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. එම නිසා තාවකාලික පියවරක් වශෙයන් ෙමවැනි 
විෙශේෂ ගැටලුවලට මුහුණ දී තිෙබන නාගරික මට්ටෙම්  තැපැල් 
කාර්යාලවලට ෙහෝ හදිසි පතිපාදන ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට 
හැකියාවක් තිෙබනවාද, සමහර කාර්යාල  මුහුණ ෙදන විශාල 
ගැටලු පමාණයක් සඳහන් කර තිෙබන නිසා. ඒ කියන්ෙන්, වාඩි 
ෙවන්න පුටුවක් නැති එක; ඒ තැන්වලට එන වැඩිහිටිෙයකුට ඉඳ 
ගන්න ඉඩක් නැති එක; ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බයිසිකලයක් නතර කර 
ගන්න විධියක් නැති එක වැනි පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා රණ්ඩු 
සරුවල් ඇති ෙවනවා. මම දැන් ඒ ෙබොෙහෝ විස්තර කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව ෙම් පශ්න අතුරුගිරිය, කටුබැද්ද වැනි පෙද්ශවල බරපතළ 
විධියට තිෙබනවා.  අඩුම තරමින් ඒ  නාගරික පෙද්ශවලටවත් 
හදිසි පතිපාදන ෙවන් කරන්න  කියා මාර්ගයක් ගන්න  ඔබතුමාට 
පුළුවන්ද? 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා අවශ්ය 

තැන්වලට එම පතිපාදන  ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නම්.  
 

මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් මාර්ග ඉදි කිරීම : වැය කළ 
මුදල 

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட தி நிர்மாணங்கள் : 
ெசலவிட்ட ெதாைக 

 CONSTRUCTION OF ROADS IN MULLAITIVU DISTRICT: 
MONEY SPENT 

      1242/’16 
6.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
      (மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
     (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය- 
(1): 

(අ)   (i)   මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මි. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் ஆண்ட 
ளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii )  அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii )  1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv )  த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (v )   இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைக 
ையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

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

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

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

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

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

(b) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවැති කාලයට 
අදාළ වර්ෂයක් වන 1983 වර්ෂෙය් දත්ත  
ෙනොමැත.  

  1986න් පසු, (එනම්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
සථ්ාපනය කිරීෙමන් පසු) 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග -කි.මී. 99.92යි.  

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග -කි.මී. 101.93යි.  

 (ii) 1983 වසෙර් දත්ත ෙනොමැත. 

 (iii) 1983 සිට 2008 දක්වා කාලයට අදාළව වියදම් කළ 
මුදල් පිළිබඳ දත්ත  ෙනොමැත. 

 (iv) වර්ෂය  වියදම (දළ වශෙයන්) 

  2009   - 

  2010   - 

  2011  රුපියල්  136,974,870.99 

  2012  රුපියල්  276,340,287.22 

  2013  රුපියල්    38,690,775.66 

  2014  රුපියල්    67,342,285.82 

  2015  රුපියල්    40,938,074.17 

  2016  රුපියල්      9,588,062.12 

 (v) ඔව්.    

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
  

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් විදුලි බලය නැතිව මුළු 

පාර්ලිෙම්න්තුවම අඳුෙර් තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. දැන් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා හිතන හැටියට අද රටම අඳුෙර්. 

 

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

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එතුමා ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව අනුව, එතුමන්ලාෙග් රජය 
බලයට පත් වූ පසු මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ ඉදි කරන ලද මාර්ග 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියා සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ 
හැකිද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් රජය iRoad 

ව්යාපෘතිය යටෙත් මුලතිව් දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු 
උතුරු නැ  ෙඟනහිර පෙද්ශෙය්ම කිෙලෝමීටර් 1,500ක් හදන්න දැන් 
ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබන බව.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
2015දීයි ඔබතුමන්ලා රජය භාර ගත්ෙත්. ඊළාම්වාදී, 

ෙබදුම්වාදී මතවාදය වපුරන ෙබදුම්වාදීන් කියන්ෙන් උතුරට 
සලකන්ෙන් නැහැයි කියන මතයයි. උතුෙර් සුළුතරයක් වන 
ෙදමළ ෙබදුම්වාදීන් ඉතිහාසය පුරා උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවට 
වපුරන මතය තමයි උතුරට සලකන්ෙන් නැහැයි කියන එක. 
ඔබතුමන්ලා "යහ පාලනය" කියන නාමෙයන් බලයට පැමිණි 
රජයක්; වැඩිපුර උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් ඡන්ද  රැෙගන ආපු 
ආණ්ඩුවක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා අහන පශ්නය ෙමයයි. ගරු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 

2015, 2016 හා 2017 කියන අවුරුදු තුන ඇතුළත ෙම් 
දිස්තික්කෙය් හදපු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද?   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
1986න් පසු එනම්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 

කිරීෙමන් පසු "ඒ" ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර් 99.92ක් හා "බී" 
ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර් 101.93ක් ඉදි කර තිෙබනවා. 
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[ගරු  ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  මහතා] 
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ෙමතුමා මුලතිව් දිස්තික්කය ගැන අහලා නැහැ. ෙමතුමා අහලා 
තිෙබන්ෙන්, "... 1983 වර්ෂය වනවිට පැවැති මුළු මාර්ග සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද?" කියලායි. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
"මුලතිව් දිස්තික්කය තුළ" කියලා අහලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. "මුලතිව්" කියා සඳහන් කරලා නැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
(අ) (i)  පශ්නෙය් සඳහන් මුලතිව් දිස්තික්කය ගැන කියන්න.  

 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය පසුගිය අවුරුදු ෙදක තුළ 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා iRoad 
ව්යාපෘතිය යටෙත් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම අඩුම ගණෙන් 
කිෙලෝමීටර් 70ක් සංවර්ධනය වන විධියට කටයුතු කරනවා. අපි 
ෙම් අවුරුද්ද අවසානෙය් ඒ වැඩ පටන් ගන්නවා.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි මම අහන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉතාම වග කීෙමන් අහන්ෙන්. ෙම් 
1983 වසෙර් කථාවක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ආෙව් අවුරුදු පහකට, අවුරුදු ෙදකකට ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දින 100 වැඩසටහනක් තිබුණා ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙකොච්චර හැදුවාද? 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම අහන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමා මෙගත් එක්ක තරහා 

ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා වග කීෙමන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමන්ලා හැම ෙවලාෙව්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මුව හමට තලන්න එපා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ඒ අතුරු පශ්නයට පිළිතුරක් 

ෙදනවාද? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුර ෙම්කයි. අෙප් රජය 

බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා උතුරු - නැ ෙඟනහිර සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයක ටම කිෙලෝ මීටර් 60ක කාපට් පාරවල් ලබා ෙදන්න 
තීරණය කර තිෙබනවා. දැන් අපි ඒකට ෙටන්ඩර් කැඳවලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් ෙම්  
අවුරුදු ෙදක-තුනම ෙම් විධියට තමයි ෙගවිලා තිෙබන්ෙන්.   ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකුත් කරලා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙටන්ඩර් කැඳවලා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක 

කිරීමක් ගැනයි ඔබතුමා කියන්ෙන්. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. 1983 
සිට යුද්ධය පැවැති කාලෙය්ත්, යුද්ධය නිම වීෙමන් පසුවත් උතුරු 
පළාෙත් ෙම් දිස්තික්කෙය් මාර්ග වැඩිෙයන්ම සංවර්ධනය වුෙණ් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය යටෙත් කියලා මහාමාර්ග 
විෂය භාර අමාත්යතුමා විධියට තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ඔබතුමාෙග් මතය. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඉන් පසුව රජය භාර ගත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අද වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබන නිසා අතුරු 

පශ්නය ඉක්මනින් අහන්න.   

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න මම 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මන්තීතුමියට භාර ෙදනවා. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් කාලය තුළ පාරවල් 
හදන්න විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඔබතුමා දැන් ඒක 
පිළිගත්තා.  ඔබතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව  කිසියම් සැලැස්මක් 
තිෙබනවාද, ඒ සැලැස්ම ෙමොකක්ද?  අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදලා 
නැත්ෙත් ඇයි? අෙප් ගාල්ල දිස්තික්කෙයන් යන අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය්  ඉතුරු ෙකොටස ඔබතුමන්ලා ආරම්භ කරන්ෙන් කවදාද? 
ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ගිහින් ෙහොඳට බලන්න. 

ෙබලිඅත්ත දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉතාම ෙහොඳින් සකස් කරනවා. 

ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙදෙදනාම එකට යමු; ගිහින් බලමු.  

 
 අනවසරෙයන් භුක්ති විඳින රජෙය් ඉඩම්වලට 

බලපත ෙබදා දීම : මාතර දිසත්ික්කය 
அ மதியின்றிப் பயன்ப த் கின்ற அரச காணிக க்கு 

உ திப்பத்திரம் வழங்கல்: மாத்தைற மாவட்ட ம் 
PROVISION OF LICENCES TO GOVERNMENT LAND UTILIZED 

IN UNAUTHORIZED MANNER: MATARA DISTRICT 
 

1279/’16 
7.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) 

(අ) (i) තමාෙග් පදිංචිය සඳහා ෙහෝ වගාවන් සඳහා ෙහෝ 
ව්යාපාරික කටයුතු සඳහා ෙහෝ පෙව්ණිගත ඉඩම් 
ෙනොමැති ජනතාව රජයට අයත් ඉඩම් තම 
පරිහරණය පිණිස අනවසරෙයන් උපෙයෝගී කර 
ගන්නා බවත්; 

 (ii) කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් එෙසේ අනවසරෙයන් භුක්ති 
විඳිනු ලබන ඉඩම් රජෙය් අයිතිෙයන් බැහැර 
ෙකොට, නියමානුකූලව පවරාදීෙම් පිළිෙවතක් සෑම 
රජයක් විසින්ම පවත්වාෙගන ආ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
 

(ආ) (i) ඒ අනුව, වර්ෂ 2013 සිට ෙම් දක්වා මාතර 
දිසත්ික්කය තුළ ෙබදා දී ඇති ඔප්පු, දීමනා පත, 
හිමිකම් පත ෙහෝ බලපත සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii)  ඉහත (i) හි සඳහන් සංඛ්යාව, මාතර දිසත්ික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් රජෙය් ඉඩම් අනවසරෙයන් 
භුක්ති විඳින, එෙහත් කිසිදු නීත්යනුකූල 
ෙල්ඛනයක් අහිමි පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv)  ඉහත (iii)හි සඳහන් පුද්ගලයන් ෙවත දීමනා 
පතයක් ෙහෝ අවම වශෙයන් බලපතයක් ෙහෝ 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද;   

 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தம  கு யி ப் க்காக அல்ல  பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்காக அல்ல  வர்த்தக நடவ க்ைக 
க க்காக மர ாிைமக் காணிகைளக் 
ெகாண் க்காத மக்கள் அரசுக்குச் ெசாந்தமான 
காணிகைளத் தம  பயன்பாட் க்காக அ மதி 
யின்றிப் பயன்ப த் கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) காலப்ேபாக்கில் அவ்வா  அ மதியின்றிப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற காணிகைள அரச 
உாிைமயி ந்  அகற்றி,  ைறசார்ந்த 
விதத்தில் ைகயளிக்கும் நைட ைறெயான்  
ஒவ்ெவா  அரசாங்கத்தினா ம் ேபணிவரப் 
பட்ட  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதன் பிரகாரம், 2013ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
இற்ைறவைர மாத்தைற மாவட்டத்தில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள உ திகள், அளிப் ப் 
பத்திரங்கள், உாித் ப் பத்திரங்கள் அல்ல  
உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்ைக தனித் 
தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள எண்ணிக் 
ைகயான  மாத்தைற மாவட்டத்தின் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  மட்டங்களில் ெவவ்ேவறாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் அரச காணிகைள 
அ மதியின்றிப் பயன்ப த் கின்ற, இ ப் 
பி ம் எ வித சட்ட ாீதியான ஆவணத்ைத ம் 
ெகாண் ராத ஆட்களின் எண்ணிக்ைக, பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட் 
க க்கு அளிப் ப் பத்திரத்ைத அல்ல  ஆகக் 
குைறந்த  உாிமப்பத்திரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Lands:  

(a) Is he aware that - 

 (i) people without inherited lands for their 
residential or cultivation or business 
purposes grab government land for their 
use without permission; 

 (ii) a policy of alienating and properly 
transferring the ownership of such grabbed 
lands with the passage of time, has been 
maintained by all successive governments? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) accordingly, the number of deeds, grants, 
title certificates or licenses distributed in 
Matara District from 2013 up to now, 
separately; 
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 (ii) the number mentioned in (i) above 
separately in terms of Divisional Secretary's 
Divisions in Matara District; 

 (iii) the number of persons who utilize 
government lands in an unauthorized 
manner but lack any legal document, in 
terms of each  Divisional Secretary's 
Division in Matara District; and 

 (iv) whether action will be taken to provide a 
grant or at least a license to the people 
mentioned in (iii) above? 

(c) If not, why? 

 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා සහ ඉඩම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු කථානායකතුමා, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ) (i) දනිමි. 

 (ii) දනිමි. 
 

(ආ) (i) 2013 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා 
පනත, රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත හා ඉඩම් විෙශේෂ 
විධිවිධාන  පනත යන පනත් මඟින් බැහැර කරන 
ලද ඉඩම්වල විසත්ර පහත පරිදි ෙව්. 

 1.  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටෙත් - 

   බලපත 11,158 (එෙකොෙළොසද්හස ් එකසිය 
පනසඅ්ට) 

   දීමනා පත 9,260 (නවදහස ්ෙදසීය හැට) 

   මධ්යම පාන්තික දීමනා පත 217 (ෙදසිය දාහත) 

 2.  රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත යටෙත් - 

   දීර්ඝ කාලීන බදු බලපත 1,424 (එක්දහස ්
හාරසිය විසිහතර) 

   නිදහස ්දීමනා පත 03 (තුන) 

   සුනාමි දීමනා පත 489 (හාරසිය අසූනමය) 

   පූජා භූමි දීමනා පත 04 (හතර) 

   ෙදපාර්තෙම්න්තු පැවරීම 17 (දාහත) 

 3.  ඉඩම් පදාන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත්- 

   නියාදන සාධන පත 21 (විසි එක) 
 

 (ii) පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ලබා දී 
තිෙබන බලපතවල විසත්ර  පහත වගුෙව් දැක්ෙව්. 

 (iii) අනවසරෙයන් මාතර දිසත්ික්කය තුළ ඉඩම් භුක්ති 
විඳින නීත්යනුකූල ෙල්ඛනයක් අහිමි 
පුද්ගලයින්ෙග් සංඛ්යාව 8,123කි. (අටදහස ්එකසිය 
විසිතුන) 

 

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් රජෙය් ඉඩම් අනවසරෙයන් භුක්ති 
විඳින පුද්ගලයින් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබාගැනීම. 
  

 (iv)  ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .] 
[This document also placed in the Library.] 

[ෙමම ෙල්ඛනය පුසත්කාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த  ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள .] 
[This document also placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව එම 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අහිමි, ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැබූ ඉල්ලුම් පත සංඛ්යාව, එෙහම නැත්නම් 
හඳුනාෙගන තිෙබන ඉඩම් අහිමි පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔබතුමා ෙම් පශ්නෙයන් ඒ පිළිබඳව අහලා නැහැ. දීමනා පත 

පිළිබඳ විස්තර තමයි ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ළඟ ඒ ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් මට ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැහැ, ඒ ෙතොරුතුරු නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ ෙතොරතුරු දැනට නැහැ? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්, අද ෙගනැල්ලා නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් දිස්තික්කෙය් බරපතළ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා ඉන්නවා; බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා ඉන්නවා; කංචන විෙජ්ෙසේකර මන්තීතුමා 
ඉන්නවා; අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, අෙප් කාලයත් ඇතුළුව ෙම් 
දක්වාම නීත්යනුකූල ඔප්පු ලබාදී ෙනොමැති සුනාමි ගම්මාන 
රාශියක් තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන ෙලොකුම 
ගැටලුව තමයි, Condominium Property Act එක යටෙත් - 
සහාධිපත්ය ෙද්පළ පනත යටෙත් - විෙශේෂෙයන්ම මහල් නිවාස 
විධියට හදපු නිවාසවලට ඔප්පු ලබාදීමට පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට 
තිෙබන ෙනොහැකියාව. 

පාර්ශ්ව කීපයක් එකතු ෙවලායි ඒ පශ්නය විසඳිය යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ඉතා බරපතළ කාරණයක්. නූෙප්ෙවල, 

කම්මල්වත්ත, හාමුෙගවත්ත ආදී වශෙයන් මාතර නගරෙය් 
පමණක් ඒ වාෙග් ගම්මාන පහක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා 
කඩිනම් විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් ඒ ෙවනුෙවන් සැලසුම් කරනවාද? 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොකද, ඒ පන්නෙය්ම නිවාස ෙගොඩ නැඟූ 
අෙනකුත්  දිස්තික්කවලත් හැම තැනම ෙම් ගැටලුව ඇතැයි කියා 
අපි උපකල්පනය කරනවා. ඒකට විෙශේෂ සැලැස්මක් ඔබතුමා ළඟ 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන විසඳුම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
බලපත ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, බලපත ලබා දීම ගැන ෙනොෙවයි.  මහල් 

නිවාස විධියට හදපු සුනාමි ගම්මාන තිෙබනවා.  බලපතය - ඔප්පුව 
- දීමට ෙනොහැකියි  කියලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු පවසන්ෙන්, ඒවා 
මහල් නිවාස නිසයි. එය සහාධිපත්ය ෙද්ෙපොළ පනත -  
Condominium Property Act එක - යටෙත් තමයි ෙදන්න 
ෙවන්ෙන් කියලායි ඔවුන් කියන්ෙන්. නමුත් ඒ යටෙත් අවශ්ය 
මූලික සාධක සම්පූර්ණ කර ගැනීමට ෙනොහැකියාවක් තිෙබන 
බවයි රාජ්ය නිලධාරින් පවසන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් මැදිහත් 
වීම ෙම් සඳහා කඩිනමින්  අවශ්ය වනවා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලා විසඳුම් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැහැ, නැහැ. අපහසුතාවකට පත් වීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 

අවශ්යතාවක්. 

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

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අයිතිවාසිකම් ලැබිලා නැතිව මිනිසුන් ෙමොන තරම් 

අපහසුතාවලට ලක් ෙවලා ඉන්නවාද කියලා අපි දන්නවා. ඔබතුමා 
ෙහොඳ පශ්නයක් ඇහුෙව්. 

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

185 186 



2017  මැයි 04  

මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. නිවාස 
අහිමි, ඉඩම් අහිමි අයට තිෙබන ආසන්නම විකල්පය තමයි, ගම් 
පුළුල් කිරීම යටෙත් අවශ්ය නිවාස, ඉඩම් ලබා දීම.  විෙශේෂෙයන්ම 
ඉඩම් ලබා දීම.  ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම් රාශියක් මාතර දිස්තික්කෙය් 
තිෙබනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් සංඛ්යා ෙල්ඛන ඔබතුමාෙග් අෙත් 
නැති නිසා දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අහිමි පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
කියලා ඔබතුමාට නිශ්චිතව කියන්න බැහැ. මම ඔබතුමාට ෙදොස් 
පවරන්ෙන්ත් නැහැ,  ඔබතුමාට ඒ සඳහා  සූදානම් ෙවලා එන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැති නිසා. නමුත් ඉඩම් අහිමි පවුල් 
සංඛ්යාවත්, ගම් පුළුල් කිරීම යටෙත් ලබා දිය හැකි ඉඩම් 
සංඛ්යාවත් - විශාල ඉඩම් සංඛ්යාවක් තිෙබන නිසා - 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මාතර දිස්තික්කයට අදාළ විෙශේෂ 
තීන්දුවක් ගන්න කියලා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. 

 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
පසු ගිය දවස්වල අපි මාතර, ගාල්ල ආදී පෙද්ශවල ඉඩම් 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව රැස්වීම් ගණනාවක් පැවැත්වූවා. හැම 
ගෙම්ම ඉඩම් නැති අයට ඉල්ලුම් කරන්න කියලා වාෙග්ම ඒ 
අයෙග් අවශ්යතාවන් ඉටු කරලා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්ය සාධන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තමයි එය 
කියාත්මක වුෙණ්. ඒ කාර්යට සම්බන්ධ ෙවලා, ඉඩම් ෙනොලැබුණු 
අය ඉන්නවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොයලා බලලා, විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්නම්. 

 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි.   

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා. ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 8-1322/'16 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා. අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. 

 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

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

මූල්ය පතිපාදන ලබාදීෙම් (විෙශේෂ) ෙයෝජනා කමය : 
අනුරාධපුර දිසත්ික්කය 

நிதி ஏற்பா கைளப் ெபற் க்ெகா க்கும் (விேசட) 
திட்டம் :அ ராத ர மாவட்டம் 
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9. ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i)  2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 25 ක මූල්ය 
පතිපාදන ලබාදීෙම් (විෙශේෂ) ෙයෝජනා කමය 
යටෙත් අනුරාධපුර දිසත්ික්කයට ෙකොපමණ 
මුදලක් ලැබුෙණ්ද; 

 (ii)  එම මුදල් ෙයොදවා සිදු කර ඇති කාර්යයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් සව්යං රැකියාලාභීන් 
සඳහා මිලදී ෙගන ෙම් වනවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල ඉතිරි වී ඇති භාණ්ඩ පමාණය සහ 
ඒවාෙය් වටිනාකම, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iv) සව්යං රැකියාලාභීන් නිර්ෙද්ශ කරන ලද්ෙද් 
තුලාෙන් සංවර්ධන නිලධාරියා විසින් බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v)  ඉතිරි භාණ්ඩ සව්යං රැකියාලාභීන්ට  ෙබදා අවසන් 
කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i)  2014ஆம் ஆண்   25 மில் யன் பாய் நிதி 
ஏற்பா கைள ெபற் க் ெகா க்கும் (விேசட) 

திட்டத்தின் கீழ் அ ராத ரம் மாவட்டத்திற்கு 
எவ்வள  நிதி கிைடத்த  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதிையப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள பணிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திட்டத்தின் கீழ் சுயெதாழில் யற்சி 
யாளர்க க்காகக் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் த் 
தற்ேபா  பிரேதச ெசயலகங்களில் எஞ்சி ள்ள 
ெபா ட்களின் அள கள் மற் ம் அவற்றின் 
ெப மதி, ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் அைமய தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) சுயெதாழில் யற்சியாளர்கள் லாேன 
அபிவி த்தி அ வலாினாேலேய சிபாாிசு 
ெசய்யப்பட்டனர் என்பைத அவர் ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) எஞ்சி ள்ள ெபா ட்கைளச் சுயெதாழில் யற்சி 
யாளர்க க்கு விநிேயாகித்  க்கப்ப ம் 
திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the amount received by Anuradhapura 
District under the special scheme to provide 
a financial allocation of Rs.25 million in the 
year 2014; 

 (ii) tasks carried out spending that amount;  

 (iii) the quantity of items left in Divisional 
Secretariat Offices after being purchased  
for self-employed persons under this 
scheme and their value, separately 
according to each Divisional Secretariat;  

 (iv) whether he admits that self-employed 
persons were recommended by the 
Development Officer of Thulane;  

 (v) projected date of completion of distribution 
of remaining items to self-employed 
persons?  

(b) If not, why? 
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 175කි. 

 (ii) යටිතල පහසුකම් සංව ර්ධන ව්යාපෘති 

  සමාජ සුබසාධන ව්යාපෘති 

  ජීවෙනෝපාය ආශිත කර්මාන්ත/ව්යාපෘති වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා අභිෙපේරණ 
සඳහා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබාදීම. 

 (iii) සියලුම භාණ්ඩ ෙම් වනවිට පතිලාභින් අතර ෙබදා 
අවසන් කර ඇත. 

 (iv) ඔව්. 

  පතිලාභින් නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විසින් ෙයොජනා කරන ලද 
ජීවෙනෝපාය ආශිත කර්මාන්ත සඳහා අදාළ 
ව්යාපෘති වාර්තාව පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් 
නිර්ෙද්ශය සහිතව දිසත්ික් ෙල්කම් ෙවත 
ලැබීෙමන් අනතුරුව කමසම්පාදන අධ්යක්ෂ විසින් 
ව්යාපෘති වාර්තාව අනුමත ෙකොට කියාත්මක කිරීම 
සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කරන ලදී. ඒ 
අනුව ෙද්ශපාලන අධිකාරිය විසින් ෙයෝජනා 
කරන ලද පතිලාභින් අතුරින් සුදුසු පතිලාභින් 
තුලාෙන් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි විසින් 
නිර්ෙද්ශ කර පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය 
සඳහා ෙයොමු කරන ලදී.  

 (v) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල භාණ්ඩ තව ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඉතුරු ටික 
ෙබදන්ෙන් කවදාද කියලායි  මම අහන්ෙන්.  
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා නම්, 

හැකි ඉක්මනින් ඒවා ෙබදන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ෙබදන දිනය මට පැහැදිලි මදි. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ඔබතුමා කියනවා, භාණ්ඩ ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මට 

දුන්නු ලිපිවල ඒ පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් නැහැ. ඒ නිසා 
භාණ්ඩ වර්ග ෙමොනවා හරි ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ අදාළ 
 සුදුසුකම්ලාභින්ව ෙතෝරාෙගන ඉතා ඉක්මනින් -මම හිතන්ෙන් 
සති ෙදකක කාලයක් තුළ- ඒවා ෙබදා අවසන් කරන්න අපි 
කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ස්වයං රැකියා කිරීම සඳහා ලබා දීමට තිෙබන භාණ්ඩ දැනට ඒ 
ස්ථානවල අවුරුදු ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ තිෙබනවා. අවුරුදු 
ෙදකහමාරක් ෙවන ෙකොට සමහර භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. මම අහන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් තරම් 
ෙපොඩි ෙදයක් කරන්න පමාද ෙවන්ෙන් ඇයි කියන එකයි. අවශ්ය 
ලැයිස්තු දීලා තිෙබනවා. නිලධාරින් පරීක්ෂා කරලා දීලා 
තිෙබනවා. එෙහම තිෙබද්දීත් අවුරුදු ෙදකහමාරක් ෙම් භාණ්ඩ 
ෙබදා දීම පරක්කු කිරීම තුළ, සමහර භාණ්ඩ පාවිච්චි ෙනොකිරීම 
නිසා අකීය ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඒ ස්වයං 
රැකියාලාභියාට එම භාණ්ඩ ලබා ගැනීෙමන්  පෙයෝජනයක් 
ෙව්විද?  

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර 

දුන්නු විධියටම තමයි ෙමයටත් උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්. එහි 
තිෙබන භාණ්ඩ පිළිබඳ වාර්තාවක් මෙග් අෙත් දැනට නැහැ. 
ඔබතුමා අහන ෙදවැනි අතුරු පශ්නය සඳහා පිළිතුරු ෙදන්න,  
ෙමතරම් පමාද වී එම භාණ්ඩ ෙබදාදීෙමන් පෙයෝජනයක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන පශ්නයට අදාළ උත්තරය ෙදන්නත් 
මෙග් ළඟ වාර්තාවක් නැහැ. ඔබතුමා කියපු කාරණා පිළිබඳව 
අමාත්යාංශෙයන් ෙහොයලා බලලා ඔබතුමාට පිළිතුරක් 
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සපයන්නම්.  ෙබදන්න ෙගනාපු භාණ්ඩවලින් දැනට ඉතුරු ෙවලා 
තිෙබනවාද, ඒවා අලාභහානි ෙවලා තිෙබනවාද, ඒවාට ෙමොනවාද 
කරන්න පුළුවන්  කියන එක ගැන ඔබතුමාට වාර්තාවක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමනි? 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් තත්ත්වය ගැන ඇහුෙව්, ෙම් 

ගැන දිස්තික් කමිටුෙව්දීත් සාකච්ඡා කළ නිසායි. ඒක ෙද්ශපාලන 
අර්බුදයකට ගිහිල්ලා තිබුණා. අපි දැක්කා, ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාර 
තුළ ෙම් භාණ්ඩ ෙමෙසේ තිබියදී  අදාළ පුද්ගලයින්ට තවම ෙම්වා 
ලබාදී ෙනොමැති බව. මහන මැෂින් ආදිය දමා ෙම් ෙවන ෙකොට 
අවුරුදු ෙදකහමාරක්, අවුරුදු තුනක් විතර ෙවනවා. ෙම්වා 
පෙයෝජනයට ෙගන නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙපෞද්ගලිකව ෙසොයා බලා ෙම් භාණ්ඩ ඒ පුද්ගලයින්ට ලබා 
ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. අදාළ ලයිස්තුව සංවර්ධන 
නිලධාරියා සමීක්ෂණය කරලා, ''ෙම් ෙම් පුද්ගලයාට ෙම්ක ලැබිය 
යුතුයි, ඔහු ෙම්ක ලැබීමට සුදුසුයි'' කියලා දැන් තීරණය කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඒවා ෙබදා හැරීමට කටයුතු 
කරන්න කියා ඉල්ලනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අවධානය 

ෙයොමු කරන්න. 
 
යාපනය  දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම : ෙවන් 

කළ මුදල 
யாழ்ப்பாண மாவட்ட தி நிர்மாணங்கள் : 

ெசலவிட்ட ெதாைக 
CONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA DISTRICT:  MONEY 

SPENT  
1243/’16 

 
11. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ)   (i)   යාපනය  දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කි.මි. 
පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ආ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் ஆண்ட 
ளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கி.மீ. அள  எவ்வள ; 

 (iii) 1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் 
வைட ம்வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 

நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித்ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv) த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித்ெதாைக ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகையச் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Will he inform this House - 

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

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

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

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

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

(b) If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවති කාලයට 
අදාළ වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  1986න් පසු (එනම්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
සථ්ාපනය කිරීෙමන් පසු) 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග  - කි.මී.   40.13 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග  - කි.මී. 246.11 

  AB ෙශේණිෙය් මාර්ග  - කි.මී. 201.11 

 (ii) 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 487.35ක් තාර දමා 
ඇත. 

 (iii) 1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් 
ෙනොමැත. 

 
 (iv) 

 
 (v) ඔව්. අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 

ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. කලින් පශ්නෙය්දී ඇසුවා වාෙග්ම මා අහන්ෙන්, 2015 
වර්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා රජය භාරගත්තාට පසුව 2017 වර්ෂය -
ෙම් වසර- වනතුරු යාපනය දිස්තික්කෙය් හදන ලද මුළු මාර්ග 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද, ඒ සඳහා වන, ඒ ඒ වර්ෂවලට අදාළ සමස්ත 
වියදම් ෙකොපමණද කියන එකයි.   

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා කලින් දුන් උත්තරයමයි ෙදන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි. අෙප් රජය බලයට පත් වුණාට පසුව ආසියානු 

   වර්ෂය            වියදම 

    2006     රු. මිලියන  51.30 

    2007     රු. මිලියන  74.68 

    2008     රු. මිලියන  96.40 

වර්ෂය             වියදම 

    2009 රු. මිලියන 102.50 

    2010 රු. මිලියන   79.60 

    2011 රු. මිලියන 117.00 

    2012 රු. මිලියන 120.00 

    2013 රු. මිලියන 245.00 

    2014 රු. මිලියන 103.00 

    2015 රු. මිලියන   39.50 

    2016 රු. මිලියන   96.66 

සංවර්ධන බැංකුව සමඟත් සාකච්ඡා කරලා, කලින් ආණ්ඩුව කළා 
වාෙග් සිල්ලර වැඩ ෙනොව කාපට් ඇතිරූ කිෙලෝමීටර 1,500කට 
ආසන්න පමාණයක මාර්ග උතුර නැ ෙඟනහිර සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකටම කිෙලෝමීටර 60ක්, 70ක් ලැෙබන ෙසේ හදන්න 
අවශ්ය මුදල් ෙසොයාෙගන, ෙටන්ඩර් කැඳවා ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අවසානෙය්දී අපි වැඩ ආරම්භ කරනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, 

"පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු" යටෙත් නියමිත ෙවලාව දැනටමත් 
අවසානයි කියන කාරණය ෙකෙර්. ඒ නිසා පශ්න ඇසීමත්, 
පිළිතුරු දීමත් කරුණාකර ඉක්මන් කරන්න. දැන්, ෙදවන අතුරු 
පශ්නය.  

 

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන්, අතිශය වැදගත් 

කාරණාවක්. ෙමොකද, යාපනය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරුත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
යාපනය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ස්වාධීන ෙවනත් 
මන්තීවරුත් ඉන්නවා. යාපනය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රාජ්ය අමාත්යතුමියක් හරියටම මට 
ෙකලින් ෙම් විෂයය භාර අමාත්යතුමා වන ඔබතුමාට පිටුපසින් 
ඉන්නවා, ගරු අමාත්යතුමනි. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙපනී සිටියා ෙන් ෙම් 
ආණ්ඩුව හදන්න. මා අහන්ෙන් ඉතා වැදගත් පශ්නයක්. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙදන පිළිතුෙර් හැටියට ෙපෙනන්ෙන්, 
2015, 2016, 2017 වර්ෂවල තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් හදන ලද 
මාර්ග පමාණය ෙකොපමණද කියා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න බැරි 
බවයි. ඒ ඉදිකිරීම් සඳහා කළ පතිපාදන ෙකොපමණද කියලායි මා 
අහන්ෙන්. නමුත් ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් 
අනාගතයක් ගැනයි.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා උත්තරය මඟින් විස්තර කියා තිෙබනවා, 1986 වර්ෂෙය් 

ඉඳලාම. A ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර 40යි; B ෙශේණිෙය් මාර්ග 
කිෙලෝමීටර 246යි; AB ෙශේණිෙය් මාර්ග කිෙලෝමීටර 201යි. එම 
පමාණය කිෙලෝමීටර 1,000ට අඩුයි. ඒවා, තාර දැමූ ඒවා මිස 
කාපට් අතිරූ ඒවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඉදිරි වර්ෂ ෙදක ඇතුළත 
උතුර සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම කිෙලෝමීටර් 70ක් බැගින් කාපට් කරන්න අපි 
දැන් ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.            
 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 

තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
ඇයි, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද?  

193 194 

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

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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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) 
එය අහන්න, මෙග් අවසරය දුන්නා ෙමතුමාට.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමිය කියනවා, උතුෙර් ඡන්ද හම්බ වුෙණ් නැහැ කියා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා, 

තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මා ෙම් පශ්නය ඔබතුමාෙගන් 

ෙපෞද්ගලිකවත් ඇහුවා. වාද්දුව-ෙමොෙරොන්තුඩුව නමින් පාරක් 
තිෙබනවා, ගාලු පාරත් කළුතර - බණ්ඩාරගම පාරත් යා කරන. ෙම් 
සඳහා ඇස්තෙම්න්තුත් හදා මුදලුත් ෙවන් කළා, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය්. නමුත් තවම ඒ කටයුත්ත කරලා නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා එය කර ෙදන්නම්. ඔබතුමා මා හමුවන්න.   

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් කලාප අධ්යාපන කාර්යාල : 

පුරප්පාඩු 
மாத்தைற மாவட்ட வலயக் கல்விக் காாியாலயங்கள்: 

ெவற்றிடங்கள்  
ZONAL EDUCATION OFFICES OF MATARA DISTRICT:  

VACANCIES 
 

1296/’16 
12. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරනු ලබන අධ්යාපන 
පරිපාලකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ්යාව, එක් එක් අධ්යාපන කලාපය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් කලාප අධ්යාපන 
කාර්යාලයන්හි පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙවන්  
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) අධ්යාපන පරිපාලකයන්ෙග් ඌනතාවක් 
පවතින්ෙන් නම්, ඒවා සම්පූර්ණ කිරීමට 
අනුගමනය කරනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මාතර දිසත්ික්කය සඳහා විශාමලත් අධ්යාපන 
පරිපාලකයන් ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා 
ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන් බඳවාගත් පටිපාටිය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பணியாற் கின்ற 
கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயான  ஒவ்ெவா  கல்வி 
வலயத்தின் பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தின் வலயக் கல்வி 
காாியாலயங்களில் நில கின்ற ெவற்றிடங் 
களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனியாக எத்தைன 
ெயன்பைத ம்; 

 (iv) கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர்களின் பற்றாக் 
குைற நில ெமனில், அவற்ைறப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்கு பின்பற்றப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் ெபா ட்  ஓய் ெபற்ற 

கல்வி நி வாக உத்திேயாகத்தர்கள் ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப் 
பட் ள்ளனரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கவாிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் ஆட்ேசர்ப ச் ெசய்யப்பட்ட 
நைட ைற  யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of education administrators 
serving in the Matara District; 

 (ii) the said number, separately, in respect of 
each education zone  

 (iii) separately, the number of vacancies that 
exists in the Zonal Education Offices of the 
Matara District; 

 (iv) the measures to be taken to fill vacancies, if 
there exists a shortage of education 
administrators; 

(b) Will he also inform this House -   

 (i) whether retired education administrators 
have been recruited on contract basis for the 
Matara District; 

 (ii) if so, their names and addresses; 

 (iii) the procedure adopted in recruiting them; 

(c)     If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) 45කි. 

 (ii)  

 
(iii)  

 
 (iv) අධ්යාපන අමාත්යාංශය මගින් අධ්යාපන පරිපාලන 

ෙසේවා නිලධාරින් අටසිය පනස ්ෙදෙදෙනකු බඳවා 
ගැනීම සඳහා ෙම් වනවිට කටයුතු කරමින් පවතී. 
විවෘත පදනම මත බඳවා ගත් නිලධාරීන් ෙම් වන 
විට ෙසේවාසථ් පුහුණුව ලබමින් සිටින අතර සීමිත 
පදනම හා ෙජ්යෂ්ඨතාව හා කුසලතා පදනම මත 
බඳවා ගන්නා නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් බඳවා 
ගැනීෙම් ඉදිරි කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  
 

 
 (iii) ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නව ෙසේවා 

ව්යවසථ්ාව ගැසට් පතෙය් පළකර ඒ අනුව බඳවා 
ගැනීම් සිදු කිරීම සඳහා ගතවන කාල සීමාව සලකා 
එම බඳවා ගැනීම් සිදු කරන ෙතක් එම ෙසේවාවට 
අයත් තනතුරුවල කටයුතු බිඳවැටීමකින් ෙතොරව 
විධිමත්ව හා අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා 
දැනට පවතින පුරප්පාඩු සඳහා ශී ලංකා අධ්යාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් විශාමික නිලධාරින් 
ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් 
ෙයදවීමට රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතිය 2015.06.15 දිනැති ලිපිෙයන් ලබා දී 
ඇත. 

  අධ්යාපන කලාපය සිටින 
සංඛ්යාව 

i මාතර 12 

ii මුලටියන 12 

iii ෙදනියාය 10 

iv අකුරැසස් 13 

    47 

  කලාපය අනුමත සිටින පුරප්පාඩු 

i මාතර 18 12 06 

ii මුලටියන 19 12 07 

iii ෙදනියාය 17 08 09 

iv අකුරැසස් 18 13 05 

අනු 
අංකය 

නම ලිපිනය 

1 ආර්.ෙක්.ජී. 
පුංචිෙහේවා මිය 

ෙනො.13, සද්ධාතිස්ස 
මාවත, වල්ගම මැද, 
මාතර 

2 චන්දන 
ෙද්වසුෙර්න්ද මයා 

ෙමොටාෙගදර, කැකණදුර. 

3 ඩබ්. කුලතුංග මයා ෙනො. 17, මංගල පාර, 
මැද්දවත්ත, මාතර. 

  ඒ අනුව පළාෙත්/ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින 
පුරප්පාඩු සඳහා පසුගිය වසර ෙදක තුළ විශාම ගිය 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් නිර්ෙද්ශ 
කර රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය 
ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන ෙලස සියලු පළාත් 
ෙල්කම්වරුන් හා ආයතන පධානීන් ෙවත කරන 
ලද දැනුවත් කිරීමට අනුව ඔවුන් විසින් නිර්ෙද්ශ 
කර ඉදිරිපත් කරන ලද නිලධාරීන් සම්බන්ධ 
ඉල්ලීම් සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව, ඔවුන් මාස 
06ක කාලයක් සඳහා නැවත ෙකොන්තාත් පදනම 
මත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට කටයුතු කර ඇත. 

  ෙම් වන විට බඳවා ගැනීම් පමාණවත් පරිදි සිදු කර 
ඇති බැවින් තවදුරටත් ෙකොන්තාත් පදනම මත 
ෙසේවෙය් ෙයදවීම සිදු ෙනොකිරීමට තීරණය කර 
ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න 

අතුරු පශ්න රාශියක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා ෙල්ඛනවල හැටියට මාතර දිස්තික්කෙය් 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 32කට වැඩිය තිෙබනවා. ඒවා 
දීර්ඝකාලීනව පවතින පුරප්පාඩු. ඔබතුමා පළාත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශවල කාර්යභාරය පිළිබඳ මීට ෙපර පකාශයක් කළ නිසා 
මම ඒ පශ්නෙය් ගැඹුරට කිමිෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ අධ්යාපන පරිපාලන 
ෙසේවා නිලධාරින් අටසිය පනස් ෙදෙදෙනකු බඳවා ගැනීමට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියලා ද  එෙහම නැත්නම් බඳවාෙගන 
දැන් ඔවුන් පුහුණුෙව් ඉන්නවා කියලා ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින් 

අටසිය පනස් ෙදෙදෙනකු බඳවාෙගන දැන් පුහුණුව ලබමින් 
සිටිනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 32ක් පමණ 

තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පුරප්පාඩුත් පවතින්ෙන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශ වන ෙදනියාය, 
මුලටියන, අකුරැස්ස වැනි කලාප ෙකොට්ඨාසවලයි.  මා දන්නා 
ෙතොරතුරු අනුව දකුණු පළාෙත් පමණක් අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ පුරප්පාඩු 70කට අධික පමාණයක් තිෙබනවා.  

එවකට, අෙප් ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් ඉඳලා පවා ෙම් 
පුරප්පාඩු පවතින්නත් පුළුවන්. එම නිසා නිලධාරීන් බඳවා 
ගැනීමට, පුහුණු කිරීමට ගනු ලැබූ තීන්දුව අගය කරමින් 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අපට ලැබුණු ෙතොරතුරුවල 
හැටියට ඒ පුහුණුව ලබන නිලධාරීන් සංඛ්යාවට වඩා රෙට් පවතින 
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පුරප්පාඩු සංඛ්යාව වැඩියි. මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. නමුත් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතා නිෙයෝජිතෙයකු විධියට මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්, ඒ පුහුණුව ලැබූ නිලධාරීන් 
රාජකාරියට මුදා හැරීෙම්දී විෙශේෂෙයන් අෙප් දිස්තික්කෙය් 
දුෂ්කරම ෙකොට්ඨාසවල තිෙබන පුරප්පාඩු සියල්ලම පිරවීමට 
ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද කියලා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ගැසට් එක යවන අවස්ථාෙව් පැවති 

සියලු පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 852යි. ෙම් වන විට විවෘත විභාගෙයන් 
200 ගණනක් බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට වසරක පුහුණුවක් 
ලබා ෙදනවා. දැන් ඒ පුහුණුව කරමින් යනවා; ඒක ඉතාම 
ශක්තිමත් පුහුණුවක්. ඒ වාෙග්ම  ඔවුන්ට විෙද්ශීය පුහුණුව ලබා 
ෙදන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔය 
සියලු පුරප්පාඩු අපට පුරවන්නට පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
කාලයක් තිස්ෙසේ බඳවා ෙනොගැනීම නිසා ඇති වූ පුරප්පාඩු. අපි ආපු 
අවස්ථාෙව්ම ෙම් කටයුත්ත භාර ගත්තා. ෙම් පුරප්පාඩු ටික 
ෙසොයලා ගැසට් කළා. ඒ සඳහා අවම වශෙයන් ගතවන කාලය 
පමණයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ කියාවලිය ගිහින් දැන් බඳවා ගැනීම 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියලුම පුරප්පාඩු පුරවනවා. ෙම් වසර 
අවසානෙය්දී නැවතත් පුරප්පාඩු ගණනය කරලා නැවතත් ගැසට් 
කරලා ඉතිරි ටික බඳවා ගන්නවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මීට අදාළ නැති එක අතුරු පශ්නයක් අහන්න ඔබතුමා එකඟද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අහන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය 

යටෙත් මාතර දිස්තික්කය තුළ ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම් රාශියක් 
සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් මම දන්නා ෙතොරතුරුවල හැටියට මූල්ය 
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට විශාල අර්බුදයක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඉදි කිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් bills 
ටික settle කරන්නට පළාත් සභාවලට ලැබුණු මුදල් පමාණවත් 
ෙනොවීම නිසා ඒ ෙබොෙහෝ කටයුතු ඇණ හිටලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, "ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල" ව්යාපෘතිය 

සඳහා පාසල් ෙතෝරා ගනු ලැබූෙය් අපි දුන් විධිමත් නිර්ණායක මත. 
හැම කලාපෙය්ම සහකාර සැලසුම් අධ්යක්ෂවරුන්ට පැහැදිලිව 
උපෙදස් ෙදනු ලැබූවා ෙතෝරා ගත යුතු නිර්ණායක ෙමොනවාද 
කියලා. ඒ නිර්ණායක මත ෙතෝරා ගත්තා නම්, -ඊෙය් ෙපෙර්දා 
පාසල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් කඩා වැඩීමක් වුණා- පාසල් ෙගොඩනැඟිලි 
කඩා වැෙටන්නට බැහැ. නිර්ණායක මත ෙතෝරා ගත් පාසල් ටික 
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ට දැනුම් දීලා, පළාත් 
අධ්යක්ෂවරු සහ කලාප අධ්යක්ෂවරු ෙගනැල්ලා නැවත තහවුරු 
කිරීමක් කරනු ලැබූවා ගරු කථානායකතුමනි, නිලධාරින්ෙග් ෙම් 
ෙතෝරා ගැනීම හරිද නැද්ද කියලා. 

පසුව එහිදීත් යම් යම් ෙවනස්වීම් කරලා, කැබිනට් 
මණ්ඩලයටත් ෙයොමු කරලා, අනුමත කරගත් නිර්ණායක මත එම 
පාසල් 10,000න් 7,000ක් ෙතෝරා ගනු ලැබුවා. පාසල් 7,000 
තුළත් පළමුවැනි අදියර, ෙදවැනි අදියර, තුන්වැනි අදියර වශෙයන් 
2020 දක්වා ඉලක්ක කර තමයි ෙම් කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්. එෙසේ 
තිබියදීත්, සමහර අය විසින් ඊට පරිබාහිර ඒවාත් දමා තිෙබනවා. ඒ 
විස්තර වහාම ෙදන්න කියා මම Internal Audit Division එකටත් 
කියා තිෙබනවා. ඒ අනුමත කර ගත් පමාණය ඉක්මවා සමහර අය 
දමමින් යම් යම් පළාත් විසින් කටයුතු කර තිෙබනවා. අපට ඒවාට 
මුදල් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පළාතට තමයි මුදල් යවන්ෙන් 
කියා අප දැන් තීරණය කර තිෙබනවා. පළාතට මුදල් යවද්දිත්, 
ෙකළින්ම, අප අනුමත කළ වැඩ විෂයයටම ඒවා යවන්නත් 
තීරණය කළා. ෙමොකද, ඊට පරිබාහිරව සමහර අය දමා තිෙබනවා. 
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. තරගකාරී මිල කමයට දමන්න කියා 
තමයි අප කිව්ෙව්. නමුත්, සමහර අය එෙහම ෙනොදමපු නිසා ඒවාට 
විරුද්ධවත් කටයුතු කරලා අප ඒක නැවැත්තුවා. හැබැයි, ෙමහිදී 
ෙපොඩි පමාදයක් වුණා. මම "නැහැ" කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා 
කියන කාරණය හරි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි. අපට 
හරියට ඒ bills ටික එන්න ඕනෑ. වසර මුලදි ඔක්ෙකොම මුදල් 
ෙදන්ෙනත් නැහැ. නමුත්, වසර මුලදි ඒ ඉල්ලපු advance අප දීලා 
තිෙබනවා. ෙපොඩි delay එකක් ඇති. සමහර පළාත් සභා විසින් 
වැඩිපුර දමා තිෙබනවා. එතෙකොට අප යවන සල්ලි පමාණය මදි 
ෙවනවා. එවිට එහි ෙනොගැළපීමක් මතු ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒකයි, ඔතැන වුෙණ්.  

 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාව: 

ඉදිකිරීමට වැයවූ මුදල 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச மாநாட்  மண்டபம்: 

நிர்மாணச் ெசல  
MAHINDA RAJAPAKSA INTERNATIONAL CONFERENCE 

HALL: COST OF CONSTRUCTION 
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13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර 
සම්මන්තණ ශාලාව ඉදිකිරීමට වැයවූ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා මුදල් සපයා ගත් මූලාශ කවෙර්ද;  

 (iii) 2015.01.01 සිට 2016.12.31 දින දක්වා 
හම්බන්ෙතොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර 
සම්මන්තණ ශාලාව උපයා ගත් ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමහි පාලන කටයුතු සිදු කරන්ෙන් කුමන 
ආයතනයක් විසින්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම සම්මන්තණ ශාලාෙව් සංවර්ධන කටයුතු 
සඳහා තවදුරටත් මුදල්   ෙයදවීමට රජය කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;  
 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வேதச 
மாநாட்  மண்டபத்ைத நிர்மாணிக்கச் ெசலவான 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அதற்ெகன பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட 
லங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) 2015.01.01 ெதாடக்கம் 2016.12.31ஆம் திகதி 
வைர அம்பாந்ேதாட்ைட மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
சர்வேதச மாநாட்  மண்டபம் ஈட் ய வ மானம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் நிர்வாக நடவ க்ைககள் எந்த நி வனத் 
தினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) இதன் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்ெகன 
அரசாங்கம் ெதாடர்ந் ம் பணத்ைத ஈ ப த்த 
நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதத்தில் என்பைத ம்; 
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state- 
 (i) the cost of construction of Hambantota 

Mahinda Rajapaksa International 
Conference Hall; 

 (ii) the funding sources of the above 
construction;  

 (iii) the income earned by the Hambantota 
Mahinda Rajapaksa International 
Conference Hall from 01.01.2015 to 
31.12.2016; 

 (iv) the institution by which  its  administration 
is done? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) whether arrangements will be made by the 

Government to allocate further funds for the 
development activities of this Conference 
Hall; 

 (ii) if so, in which manner that is? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i)   "මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්තණ ශාලාව" නමින් 
සම්මන්තණ ශාලාවක් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මඟින් හම්බන්ෙතොට ඉදිකර ෙනොමැත. 

එෙහත් "මාගම් රුහුණුපුර ජාත්යන්තර 
සම්මන්තණ ශාලාව" නමින් සම්මන්තණ 
ශාලාවක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් 
හම්බන්ෙතොට ඉදිකර ඇත. එම ඉදිකිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 3,868ක මුදලක් වැය කර ඇත.  

      (ii)  ෙකොරියානු ජාත්යන්තර සහෙයෝගිතා ආයතනය 
(KOICA) ෙවතින් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
20ක ණය මුදලක් ලබාෙගන ඇත. ඉතිරි මුදල 
භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබාදී ඇත. 

      (iii)  2015.01.01 සිට 2016.12.31 දින දක්වා "මාගම් 
රුහුණුපුර ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාව" 
උපයා ගත් ආදායම රුපියල් මිලියන 8.35කි.  

      (iv)  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

(ආ)  (i)  නැත. 

        (ii)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)    අදාළ ෙනොෙව්.  

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

ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර විට ඔබතුමාට ෙම් පශන්යට සෘජුව 
උත්තරයක් ෙදන්න බැරි ෙවයි. ෙම් සම්මන්තණ ශාලා පරිශය තුළ 
මීට අමතරව තවත් ෙගොඩනැඟිලි හැදීෙම් සැලැස්මක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරලා ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්න 

පුළුවන් ෙවයි.  
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අෙනකුත් කාරණාත් ෙම් වාෙග් 

ඍජුවම අහන්න තිෙබන ඒවා. ඒ නිසා මම ඒවා ෙවනම පශ්නයක් 
විධියට දමන්නම්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඔබතුමා ඇහුෙවොත් එතුමා පිළිතුරක් ෙදයි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙමොකද, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් 

පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙම් ෙවලාෙව් ගන්න බැරි වන නිසා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
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கு நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்கள் : மட்டக்களப்  

மாவட்டம் 
PROJECTS FOR SUPPLY OF DRINKING WATER: BATTICALOA 

DISTRICT 
 

1244/’16 
 

14. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා තිබූ නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වර්ෂෙයන් පසුව යුද තත්ත්වය නිම වනතුරු 
පානීය ජලය ලබා දීම ෙවනුෙවන් එක් එක්  වර්ෂය 
සඳහා රජය විසින් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යුද තත්ත්වය නිම වීෙමන් පසු 2015 වර්ෂය 
වනෙතක් පානීය ජලය ලබාදීෙම් ව්යාපෘති 
ෙවනුෙවන් රජය ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල එක් 
එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත සියල්ෙලහිම පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் மட்டக்களப்  மாவட் 
டத்தில் ேதசிய நீர் வழங்கல் மற் ம் வ கால 
ைமப் ச் சைபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் 
வழங்கப்பட் ந்த களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) இன்றளவில் சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் வழங் 
கப்ப கின்ற களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் த்த நிைலைம 
வைட ம்வைர கு நீர் வழங்குவதற்காக 

ஒவ்ேவார் ஆண் ற்கும் அரசாங்கம் ஒ க்கிய 
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv) த்த நிைலைம வைடந்த பின்னர் 2015ஆம் 
ஆண் வைர கு நீர் வழங்கல் க த்திட்டங்க க் 
காக அரசாங்கம் ஒ க்கிய ெமாத்த பணத்ெதாைக 
ஆண் வாாியாக தனித்தனியாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ன்ேனற்ற அறிக்ைக 
ையச் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of City Planning and Water 
Supply: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) how many households within the Batticaloa 
District had been connected to the supply of 
clean drinking water by the National Water 
Supply and Drainage Board by 1983; 

 (ii) how many households are provided with 
clean drinking water at present; 

 (iii) what amount was allocated by the 
government in each year for providing 
drinking water until the end of the war 
situation after 1983; 

 (iv) what amounts had been allocated by the 
government for projects implemented for 
the supply of drinking water, separately in 
respect of each of the years following the 
war situation until the year 2015; 

 (v) whether he will table a progress report on 
all above? 

(b) If not, why?  

 
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 කථානායකතුමනි, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)   (i)   1983 වර්ෂය වන විට මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
මඟින් පිරිසිදු පානීය ජලය සපයා තිබූ නිවාස 
සංඛ්යාව 700ක් ෙව්. 

          (ii)    2017 ෙපබරවාරි මස වන විට පිරිසිදු පානීය ජලය 
සපයා ඇති නිවාස සංඛ්යව 39,739ක් ෙව්.  

         (iii)    1983 - 2010 වර්ෂය සඳහා රජය විසින් වැය කර 
ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 54.6ක් ෙව්.  

         (iv)    2010-2015 වර්ෂයන්ට අදාළව රුපියල් මිලියන 
9334.6ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 04 වන 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ලබා දී ඇත.  

        (v)       1975 වර්ෂය දක්වා ජල සැපයුම නඩත්තු කරන 
ලද්ෙද් මඩකලපුව හා කාත්තන්කුඩි නගර සභා 
මඟිනි. 

 ඉන් පසු 1976දී ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ෙමම ජල 
ෙයෝජනා කම ෙදක පවරා ගන්නා ලදී. 

 1983 වර්ෂෙය්දී මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් නගර සභා බල 
පෙද්ශෙය් ජල සැපයුම් 200ක් හා දිසත්ික් ෙරෝහල්ද 
ඇතුළත්ව ජල සැපයුම් 500ක් පමණ ලබා දී තිබුණි. 1990 
වර්ෂෙය්දී ෙමම ජල ෙයෝජනා කම ෙදෙකහි වැඩි දියුණු 
කරන ලද අතර, එමඟින් නව භූගත නල ළිං 02ක් ඌරනි හා 
ෙකොක්කුවිල් පෙද්ශෙය් ඉදි කරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  2005 වර්ෂෙය්දී සුනාමි ව්යසනෙයන් පසු රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන මඟින් ෙමම පෙද්ශවල පැරණි චීනචට්ටි හා 
ඇසබ්ැසට්ස ්ජල නළ ඉවත් කර අලුතින් ජල නළ එළීම සිදු 
කරන ලදී. 

 2008 වර්ෂෙය්දී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ආධාර 
යටෙත් ආරම්භ කරන ලද ජල සැපයුම් ව්යාපෘතිය 2011 
වර්ෂෙය්දී අවසන් කරන ලදී. එම ව්යාපෘතිය මඟින් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ 05ක් ආවරණය කරන ලදී. 
එම ව්යාපෘතියට සමගාමීව 2006 වර්ෂෙය් සිට කියාත්මක 
කල්ලර්, කාලුවාන්චිකුඩි ජල සැපයුම් ව්යාපෘති 2008 හා 
2011 වර්ෂවලදී නිම කරන ලදී. ඒ සඳහා STAART  හා 
ෙහල්විටාස ්සමාගම් මූල්ය දායකත්වය සපයන ලදී. 

 2017 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මස වන විට මඩකලපුව 
දිසත්ික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 14න් 08ක් 
ආවරණය කර ජනගහනෙයන් 200,000ක් සඳහා පිරිසිදු 
පානීය ජලය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව 40,000කට ආසන්න 
ගෘහසථ් ජල සැපයුම් පමාණයක් ලබා දී ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමිය විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමියට සත්ුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

 2017 වන විට අවසන්වීමට නියමිත ව්යාපෘතියක් ගැන 
ඔබතුමිය කිව්වා. ෙම් ව්යාපෘතියට ගිවිසුම් අත්සන් කරන ලද්ෙද් 
කුමන වර්ෂෙය් ද? ඒ සමස්ත පතිපාදන හා ඒ ව්යාපෘතිය නිමවීමට 
නියමිතව තිෙබන්ෙන් 2017 වර්ෂය ද? නැත්නම්, ඒක තවත් 
ඉදිරියට යන ව්යාපෘතියක් ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
2010 සිට 2015 දක්වා තමයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 4වන 

ව්යාපෘතිය යටෙත් මිලියන 9,334.6ක පතිපාදන ලබාදී 
තිෙබන්ෙන්. 2017 ෙපබරවාරි වන විට මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 14න් 8ක් ආවරණය වන පරිදි ලක්ෂ 
ෙදකක ජනගහනයකට පානීය ජලය දීලා තිෙබනවා. කල්ලර් සහ 
කාලුවාන්චිකුඩි ජල සැපයුම් ව්යාපෘති 2008 හා 2011 වර්ෂවලදී 
නිම කර තිෙබනවා.  

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

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නයක් ෙනොව ඒ පශ්නයට 

අදාළවයි මම  අහන්ෙන්. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමියනි, 2017 වන විට 
ජලය ලබා දුන්ෙන් 2010දී ආරම්භ කරපු ව්යාපෘතිෙයන් ද? 

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
2010 සිට 2015 වර්ෂයන් අතරතුර ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 

ව්යාපෘතිය යටෙත් පතිපාදන ෙවන් කරලා, 2017 වර්ෂෙය්දී ලබා 
දීපු ජල සැපයුම් ගණන තමයි සඳහන් වුෙණ්. 2016-2017 අලුත් 
ව්යාපෘතියක් ගැන ඔබතුමා පශ්නයක් අහලා තිබුෙණත් නැහැ. 
පිළිතුෙරහි සඳහන් ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඔබතුමා අසා තිෙබන 
පශ්නවලට අදාළ පිළිතුරු තමයි දැන් මා ළඟ තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

2015 ජනවාරි මස 08වැනිදා ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණු දා සිට, 
2017 වර්ෂෙය් ෙම් වනතුරු ඔබතුමිය නිෙයෝජනය කරන රජය 
විසින් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් ජල ව්යාපෘති ඇති කිරීම සඳහා ඒ 
ඒ වර්ෂයන් සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන හා කරන ලද 
ව්යාපෘති සංඛ්යාව ෙකොපමණ ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඒ සඳහා අවශ්ය කරන විස්තර මම ඔබතුමාට පසුව ලබා 

ෙදන්නම්. ෙමොකද, ඔබතුමා අසා තිෙබන පශ්නවල අලුත් ව්යාපෘති 
සම්බන්ධෙයන් සඳහන් ෙවලා නැහැ.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමියනි, සංඛ්යාත්මකව කියන්න බැරි නම්, 

එවැනි ව්යාපෘති 2015, 2016, 2017දී කියාත්මක ෙකොට තිෙබනවා 
ද කියලාවත් කියන්න. දළ වශෙයන් එෙහම කියන්න පුළුවන් ද? 
අලුතින් ව්යාපෘති පටන් ගත්තා ද, නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් 
ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
මඩකලපුව දිස්තික්කය ගැන විෙශේෂෙයන් කියන්න බැහැ. 

නමුත්, ලංකාව පුරා ව්යාපෘති ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අලුත්ම 
මහ බැංකු වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ජලසම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් 
සියයට 47.7ක ජනගහනයකට පානීය ජලය ලබා ෙදනවා කියලා. 
එය 2020 වන විට සියයට 60ක් දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම තමයි ෙම් 
රජෙය් අරමුණ වන්ෙන්. 

ඒ නිසා රට පුරා ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් 
මඩකලපුව දිස්තික්කය සම්බන්ධෙයන් විස්තර අවශ්ය නම් 
ඔබතුමා ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. එතෙකොට සවිස්තරාත්මකව 
පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
රාගම නගරය සංවර්ධනය: විසත්ර 
றாகம நகர அபிவி த்தி : விபரம் 

DEVELOPMENT OF RAGAMA TOWN: DETAILS 

1448/’16 
15. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

( மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රාගම නගරය සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් සකස ්
කර තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) නගර සංවර්ධනෙය්දී රාගම නගරයට එක්වන නව 
අංග කවෙර්ද; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) றாகம நகரத்ைத அபிவி த்தி ெசய்ய திட்ட 
மிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ெசலவிட உத்ேதசித் 
ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) அபிவி த்திப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) றாகம நகர அபிவி த்தியின்ேபா  நகரத்திற்கு 
இைணக்கப்ப ம் திய அம்சங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிர்மாணப் பணிக க்ெகன ேகள்விப் 
பத்திரங்கள் ேகாரப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அ  எத்ேததியில் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether plans have been formulated to 
develop  Ragama town; 

 (ii) if so, the projected expenditure ; 

 (iii) the date on which the development 
activities would be commenced? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the new features that would be added to the 
town when developed; 

 (ii) whether tenders have been called for the 
aforesaid constructions; 

 (iii) if so, the date on which it was done? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

  ෙකටුම්පත් සංවර්ධන සැලැසම්ක් සකස ්කර ඇත. 

   ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව 

   ඉහළගම පිහිටි ෙපොල්ගහ වැව සංවර්ධනය සහ 
පාරිසරික සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 
155ක ඇසත්ෙම්න්තුවකින් යුතු ව්යාපෘතිෙය් 
ෙදවන අදියර ආරම්භ කර ඇත. 

   මීට අමතරව කළු ඔය ගංවතුර පාලනය සහ 
පාරිසරික සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු කරෙගන යනු ලබන 
අතර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අවසන් කරන ලද 
ඉඩම්වල ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීෙම් කටයුතු 
කරෙගන යනු ලබයි.    

 (ii) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  ව්යාපෘති හඳුනාෙගන පමුඛතා ව්යාපෘති සඳහා 
ඇසත්ෙම්න්තු සකස ්කරමින් පවතී. 

  ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව 

  ෙපොල්ගහ වැව සංවර්ධනය සහ පාරිසරික 
සංවර්ධනය සඳහා 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 50ක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 
අනුමත කර ඇත. 

  කළු ඔය ගංවතුර පාලනය සහ පාරිසරික සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය සඳහා 2017 වර්ෂය ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 50ක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ෙවන්කර 
ඇත. 

 (iii) ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව 

  වැසි ජලාපවහන පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීෙම් 
කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත. 

  මධ්යම පාන්තික නිවාස ව්යාපෘතිය ඉඩම් 
සංවර්ධනය අවසන් කර ඇති අතර, ආෙයෝජකයින් 
හඳුනා ගැනීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ) (i) බහු-මහල් සාප්පු සංකීර්ණයක් 

  ජල තටාක, ශරීර සුවතා මධ්යසථ්ාන ඇතුළු රජෙය් 
ෙසේවකයින් සඳහා මධ්යම පාන්තික නිවාස 
ව්යාපෘතිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  වැසි ජලාපවහන පද්ධතිය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

  ළමා කීඩා උද්යානය 

  මාර්ග සංවර්ධනය හා වැඩිදියුණු කිරීම් 

  ජලාපවහන පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම හා වැඩිදියුණු 
කිරීම 

  ඝන අපදව්ය කළමනාකරණ ව්යාපෘති 

  වාහන නැවතුම් ඉඩකඩ සංවර්ධනය 

  විවෘත භූමි හා රැසව්ීම් ශාලා සංවර්ධනය 

  දුම්රිය සථ්ානය සංවර්ධනය 

  දුම්රිය සථ්ානය හා ෙයෝජිත බහු-මහල් සාප්පු 
සංකීර්ණය යා කරන මගී පාලම සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය 

 (ii) ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව - නිවාස ව්යාපෘතිය සඳහා 
ෙටන්ඩර් පතිකා සකස ්කරමින් පවතී. 

  ජලාපවහන පද්ධතිය කියාත්මක කරමින් පවතී. 

  වැව හෑරීෙම් කටයුතු කියාත්මක ෙවමින් පවතී. 

 (iii) බහු-මහල් සාප්පු සංකීර්ණය, දුම්රිය සථ්ානය හා 
බහු-මහල් සාප්පු සංකීර්ණය යාෙකෙරන මගී 
පාලම සංවර්ධන ව්යාපෘති 2018 වර්ෂෙය් ආරම්භ 
කිරීමට ෙයෝජිතය. අෙනකුත් ව්යාපෘති ඊට 
සමගාමීව ආරම්භ කර කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරමින් පවතී. 

  ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව - රජෙය් ෙසේවකයින් සඳහා වන 
මධ්යම පාන්තික නිවාස ව්යාපෘතිෙය් 
ෙකොන්තාත්කරු 2017 මැයි මස තුළ හඳුනාගත 
හැක. ජූනි මස සිට ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු කළ හැක. 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සාමාන්ය සුළු වර්ෂාවකට වුණත් 
රාගම නගරය පධාන වශෙයන් ජලෙයන් යට  ෙවන්නට ෙහේතුවක් 
තමයි වැසි ජලය සහ වැඩි ජලය තැන්පත් කිරීමට ස්ථානයක් 
ෙනොමැතිකම. ඉහළගම පිහිටි ෙපොල්ගහ වැව ඇත්තටම එම ජලය 
තැන්පත් කිරීම සඳහා ෙහොඳ ජල මූලාශයක් විධියට පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙපොල්ගහ වැෙව් සංවර්ධන කටයුතු ෙම් 
ෙවනෙකොට නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව වැව 
අනවස රෙයන් අල්ලා ගත් අය කරන බලපෑමයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඇත්ත වශෙයන්ම  පසුගිය වර්ෂෙය්  පතිපාදන මුදල් ෙයොදවලා 

අපි ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළා. සුළු පතිසංස්කරණ වැඩ 
පිළිෙවළක් පමණයි අපි සැලසුම් කරලා ආරම්භ කෙළේ. නමුත්  
ව්යායාම මං තීරුවක් ඇති උද්යානයක් ඇති කරලා ෙදන්න කියලා 
පෙද්ශවාසීන් සහ මහජන නිෙයෝජිතයන් ඉල්ලීම් කළා. ඒ අනුව 
සැලසුම් සකස් කරමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම අනවසර ඉදිකිරීම් 
ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු ෙම් වන විට ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා.  

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

ඒ වැවට අයිති භූමිෙය් ස්ථිර ෙගොඩනැඟිලි පවා ඉදි ෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර අය ඒ භූමිය ෙගොඩ කරලා ගස් හිටවලා 
තිෙබනවා;  ෙපොල් ගස්, තැඹිලි ගස් පවා හිටවලා තිෙබනවා. 
සමහර අය කංකුං වැනි වගාවන් සිදු කරනවා,  ෙම් වැෙව් ෙගොඩ 
වුණු පෙද්ශෙය්.  හරියට බැලුෙවොත් වැව වාෙග්ම වැදගත් ෙදයක් 
තමයි වැව් රක්ෂිතයත්. වැවත්, වැව් රක්ෂිතයත් අල්ලා ගත් 
පුද්ගලයන්ෙගන් මුදා ගැනීෙම් කටයුතු ෙකොපමණ කාලයකින් 
නිම කර ගන්න පුළුවන්ද  සහ ෙම් සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න තව ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙවයිද? ෙම් වසෙර් දැනට 
කිසිම කටයුත්තක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  අද වන විට වැෙව් ෙගොඩ 
දමපු පෙද්ශෙය් තණෙකොළ සහ පන් වර්ග වැවිලා කැ ලය ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා අදාළ මැනීම් කටයුතු සිදු කරලා 

තිෙබනවා. මැනීම් කටයුතු සිදු කළාට පසුව තමයි ඔබතුමා ඔය 
කියන සියලුම අනවසර ෙද්වල් වාර්තා වුෙණ්. ඒ මැනීම් 
කටයුතුවල පතිඵලයක් විධියට හඳුනා ගත්ත සියලුම අනවශ්ය දෑ 
ඉවත් කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපි පසුගිය 
වසෙර් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළා. ෙපර පරිදි ෙම් වසෙර්ත් 
රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැවත 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනවා.  

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

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය වසෙර් රුපියල් මිලියන 2ක් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් ලබා දුන්නාට රුපියල් මිලියන ෙදක 
වාෙග් කිහිප ගුණයක වැඩ කටයුතු පසුගිය වසෙර් ෙකරිලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය තමයි ඉතිරි බරපැන දරලා 
තිබුෙණ්. ෙම් වසෙර් යම් මුදලක් ෙවන් කළත්, ඒ සඳහා පාවිච්චි 
කරන යන්ත සූත ඉතා සුළු පමාණයක් තිෙබන්ෙන්. එම යන්ත සූත 
මුතුරාජෙවල පෙද්ශයට ෙගන ගියා; ඇඹිලිපිටියට ෙගන ගියා 
කියලා තමයි පමාද ෙවන්ෙන්. එම නිසා ඔබතුමා විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් සථ්ානයට ගැළෙපන යන්ත සූත 
කඩිනමින් ෙම් ස්ථානයට ෙයොමු කර,-  ඉදිරි මාස කිහිපෙය් වැස්ස 
ආරම්භ වුෙණොත් ෙම්ක කරන්න බැහැ. එෙහම වුෙණොත් වැව හිස් 
කරන්න ෙවනවා. ඒක ෙඛ්දවාචකයක්. - ෙම් පායන සමය 
නැත්නම් නියං සමය පෙයෝජනයට අරෙගන එම කටයුත්ත 
කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට ඔබතුමාෙග් ෙසොයා බැලීම සහ අවශ්ය 
මඟ ෙපන්වීම කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග ෙගන කටයුතු 

කරනවා.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙදවන වටය.  
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උතුරු වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: 
විසත්ර 

வாகைர வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  : விபரம் 
VAKARAI NORTH DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

DETAILS 
1143/’16 

 

5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු, උතුරු 
වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 
නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති 
ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් 
සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, නිල 
අංක ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற்  
வாகைர வடக்குப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
தாபிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானிப் 
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைற சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் உள்ள 
டக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் பரப்பள  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக 
ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் யாைவ 

ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும் 
ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைலகைள 
நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப்பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களில் ஏேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் 
நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற் 
பா கள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i)  the date on which the Vakarai North 
Divisional Secretary's Division of 
Koralepattu in the Batticaloa District was 
established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the official codes and names of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i) whether administration or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

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

(අ)   (i)  1972.01.01 

       (ii)   ඔව්. 

       (iii)   ව.කි.මී. 509.88 

       (iv)   16 

       (v)   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) (i)  ඔව්. 
 

 (ii)  හඳුනාගත් ගාම නිලධාරී වසම් 16 ට අදාළ සීමාව ෙව්. 

  1972.01.01 දින පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය පිහිටවූ අතර, 
එහි ගැසට් පතය නිකුත් කරන ලද්ෙද් 1998 ජූනි 12 වැනි 
සිකුරාදා දිනය.  අංක 1032 දරන ගැසට් පතයට අනුව 111 
වන තීරය පරිදි ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයහි 
මායිම් පසුබිම් වාර්තාෙව්* විස්තර කර ඇත. 

 

(ඇ) (i)  ඔව්. 

 

 (ii)  ඔව්. 

 
 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ෙකෝරෙල්පත්තු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : 
විසත්ර 

ேகாரைளப்பற்  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  : விபரம் 
KORALAIPATTU DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 

DETAILS 

1144/’16 
 

10. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
ෙවනුවට)  
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවන ලද 
දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පතෙය් 
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
ආවරණය වන සම්පූර්ණ භූමි පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම නිලධාරී වසම්වල නිල අංක හා නාමයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය පිහිටුවීෙම්දී 
නිල වශෙයන් සීමා නිර්ණය කිරීමක් සිදුවී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති 
ගාම නිලධාරි වසම් අතරින් කිසියම් වසමක/
වසම්වල පරිපාලන කටයුතු ෙහෝ ෙමෙහයවීම් 
ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මඟින් 
සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගාම නිලධාරි වසම්වල නාමය, 
නිල අංක ඇතුළු විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 අංකය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නම 

ගාම 
නිලධාරී 
වසෙමහි 
අංකය 

වර්තමානෙය් දී 
පාලනය කරන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය 

01 රිඳීතැන්න 211 බී ෙකෝරෙල්පත්තු - 
මධ්යම 

02 ජයන්තිජාජා 211 බී ෙකෝරෙල්පත්තු - 
මධ්යම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

අංකය  ගාම නිලධාරී වසම ගාම නිලධාරී 
වසෙමහි අංකය 

01 මන්කර්නි මධ්යම 211 

02 පූනානි - නැෙඟනහිර 211 බී 

03 වඩ්ඩාවන් 211 ඩී 

04 කිරුමිච්ෙච්යි 211 එෆ් 

05 මන්කර්නි දකුණ 211 ජී 

06 මතුරන්කර්නි කුලම් 211 ඊ 

07 පනිච්චන්කර්නි 211 සී 

08 වාහෙරයි මධ්යම 212 

09 කයර්න්කර්නි 211 ඒ 

10 වාහෙරයි උතුර 212 ඒ 

11 කතිරෙව්ලි 213 

12 කඩුමුරිව් 213 බී 

13 පුච්චාකර්නි 213 සී 

14 පාල්ච්ෙච්නයි 213 ඒ 

15 උරියන්කඩ්ඩු 212 බී 

16 අම්මාන්දනාෙවලි 213 ඩී 
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உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ேகாரைளப்பற் ப் 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  தாபிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அ  ெதாடர்பாக ெவளியிடப்பட்ட வர்த்தமானிப் 
பத்திாிைகயின் பிரதிெயான்ைற சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் லம் 
உள்ளடக்கப்ப ம் ெமாத்த நிலப் பரப்பள  
எவ்வள  என்பைத ம்;  

 (iv) அதி ள்ள கிராம அ வலர் பிாி களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (v) அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் உத்திேயாக 
ர்வ இலக்கங்க ம் ெபயர்க ம் யாைவ 

ெயன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அப்பிரேதச ெசயலாளர் பிாிைவத் தாபிக்கும் 
ேபா  உத்திேயாக ர்வமாக எல்ைலகைள 
நிர்ணயித்தல் நைடெபற் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) அப்பிரேதச ெசயலகத்திற்குாிய கிராம அ வலர் 
பிாி களில் ஏேத ம் பிாிவின்/பிாி களின் 
நி வாக நடவ க்ைககள் அல்ல  ெதாழிற் 
பா கள் ேவ  பிரேதச ெசயலகங்களின் லம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராம அ வலர் பிாி களின் 
ெபயர்கள், உத்திேயாக ர்வ இலக்கங்கள் 
உள்ளிட்ட விபரங்கைள சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Koralaipattu 
Divisional Secretary's Division in the 
Batticaloa District was established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (v) what the official codes and names of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i) whether administrative or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
the official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

  (අ) (i).   2002.05.24 

 (ii).   ගැසට් පතය නිකුත් කර ෙනොමැති බැවින් ඉදිරිපත් කළ 
ෙනොහැක. 

 (iii).  ව.කි.මී. 34.01 

 (iv).  08කි. 

 (v). 

   

(ආ)  (i).   ඔව්. 

 (ii).  හඳුනාගත් ගාම නිලධාරි වසම් 08ට අදාළ සීමාව ෙව්. 

(ඇ) (i).   ඔව්. 

 (ii).  ඔව්. 

 
 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

අනු 
අංකය 

ගාම නිලධාරි  වසම නිල 
අංකය 

01 තයිවට්ටවන් 210 සී 

02 වාලච්ෙච්නයි 5 මුස්ලිම් 206 බී 

03 වාලච්ෙච්නයි 4 මුස්ලිම් 206 

04 වාලච්ෙච්නයි 5 මුස්ලිම් (දකුණ) 206 ඩී 

05 බ්ෙර්න්තුරයිච්ෙච්නයි (උතුර) 206 ඒ 

06 බ්ෙර්න්තුෙරයිච්ෙච්නයි  (දකුණ) 206 සී 

07 මාවඩිච්ෙච්නයි 208 ඒ 

08 ෙසම්ෙමොෙනොදායි 208 ඩී 

අනු 
අංකය 

ගාම නිලධාරි 
වසම 

නිල අංකය වර්තමානෙය් දී 
පාලනය කරන 
පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
කාර්යාලය 

01 පුනනායි 
නැෙඟනහිර 

211 බී (ගැසට් 
පතය නිකුත් කර 
ඇත.) 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
උතුර, වාකරයි 

02 ෙරොධිතැන්න 211 එච් 
(ෙයෝජිත 
ෙකොට්ඨාසයකි) 

  

03 කරමුනයි 211 ජී /2 
(ෙයෝජිත 
ෙකොට්ඨාසයකි) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙදමළ මාධ්ය ගුරු අධ්යාපනඥවරුන්ෙග් උසසව්ීම් 

ලබා ෙනොදීම  
தமிழ் ெமாழி ல ஆசிாிய கல்வியியலாளர்க க்கான 

பதவி யர் கைள வழங்காைம 
DEPRIVATION OF PROMOTIONS TO TAMIL MEDIUM 

TEACHER EDUCATORS 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகளரவ கல்வி அைமச்சர் 

அக்கில விராஜ் காாியவசம் அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி. 

இலங்ைக கல்வியியலாளர் ேசைவ தரம் 2(II) இ ந்  
தரம் 2(I) க்கு பதவி உயர்  வழங்குவதற்காக 2015ஆம் ஆண்  
விண்ணப்பம் ேகாரப்பட்ட . ன்ைனய ேசைவப் பிரமாணக் 
குறிப்பிற்கு அைமய 2016ஆம் ஆண்  ெபப் வாி மாதம் 44 
ெவற்றிடங்க க்ெகன ேநா் கப்பாீட்ைச நடத்தப்பட்டதாக ம் 
இதற்கு தமிழ் ெமாழி ல ேதசிய கல்வியியற் கல் ாிகளான 
யாழ்ப்பாணம், வ னியா, மட்டக்களப் , தர்கா நகர், 
அட்டாைளச்ேசைன, ெகாட்டகல ஆகியவற்றி ந்  
விாி ைரயாளர்கள் ேதாற்றியி ந்தனர் என் ம் கூறப் 
ப கிற . எனி ம், ேமற்ப  பதவி உயர்  வழங்கப்பட்ேடார் 
பட் ய ல் தமிழ் ெமாழி ல விாி ைரயாளர்கள் ஒ க்கப் 
பட் ள்ளனர் என்  ெதாிய வ கின்ற .  

1. ேமற்குறிப்பிட்ட பதவி உயர்  ெதாடர்பில் தமிழ் 
ெமாழி ல உத்திேயாகத்தர்கள் றக்கணிப்   இடம் 
ெபற் ள்ளதா? 

2. ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் எைவ? 

3. இல்ைலெயனில், தமிழ் ெமாழி ல உத்திேயாகத் 
தர்கள் பதவி உயர் கைளப் ெபறாததற்குக் காரணம் 
என்ன? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதிைல ெகௗரவ 
அைமச்சாிடமி ந்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා (අධ් යාපන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 

23/2 இன் கீழ் எ ப்பப்பட்ட வினா க்கான விைடைய 
ெகளரவ அைமச்சாின் சார்பில் நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

இலக்கம் 1070/13 மற் ம் 1999.03.11ஆம் திகதிய 
இலங்ைக ஆசிாிய கல்வியியலாளர் ேசைவ பிரமாணக் 
குறிப்பிற்ைமய, இலக்கம் 1919 ெகாண்ட 2015.06.12ஆம் 
திகதியன்  ெவளியிடப்பட்ட 2(I) பதவி உயர் க்கான 
வர்த்தமானி அறிவித்தல், மற் ம் இலக்கம் 1942 ெகாண்ட 
2015.11.20ஆம் திகதியன்  ெவளியிடப்பட்ட தி த்தப்பட்ட 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் என்பவற் க்கு அைமய விண்ணப்பம் 
ேகாரப்பட் , 2(II) தரத்தின் 153 அ வலர்க க்கு 2(I) தரத்தில் 

44 ெவற்றிடங்கைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காக 2016 ெபப்ரவாி 
18, 19 மற் ம் 23ஆம் திகதிகளில் ேநா் கப்பாீட்ைச 
நைடெபற்ற . இவ்ெவற்றிடங்களின் விபரம் பின்வ மா :  
2012.07.01ஆம் திகதியன்  35 ெவற்றிடங்க ம், 2013.01.01 
ஆம் திகதியன்  2 ெவற்றிடங்க ம், 2013.07.01ஆம் 
திகதியன்  3 ெவற்றிடங்க ம், 2014.01.01ஆம் திகதியன்  
ஒ  ெவற்றிட ம், 2014.07.01ஆம் திகதியன்  3 ெவற்றிடங் 
க மாக ெமாத்தம் 44 ெவற்றிடங்கள் காணப்பட்டன.  

இவற்றில் 2 - i தரத்திற்கான பதவி உயர்  ெதாடர்பாக 
ேமன் ைறயீட்  நீதிபதியிடம் ன்ைவக்கப்பட்ட இலக்கம் 
AAT/72/2014 (PSE) ெகாண்ட ேமன் ைறயீட் ன் தீர்ப் ப்ப  
ேசைவயி ள்ள தமிழ் ெமாழி ல அதிகாாிகள் 03 ேப க்குப்  
பதவி யர்ைவ வழங்குவதற்கு அரச ேசைவ ஆைணக்கு வின் 
PSC/APP/07684/2014 இலக்க மற் ம் 2016.10.10 திகதியிட்ட 
க தத்தின் ஊடாக அ மதி அளிக்கப்பட் ள்ள . ேமற்குறிப் 
பிட்ட 44 ெவற்றிடங்களில் பதவி உயர்  வழங்கப்பட்ட  41 
ெவற்றிடங்க க்கு மட் ேம. அேதேபால் ேசைவப் பிரமாணக் 
குறிப் க்கு அைமய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம்ேபா  
ெமாழி லத்திற்கு அைமய ெவவ்ேவறாகப் பதவி உயர்  
வழங்கப்படமாட்டா  என்பேதா , ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

ள்ளிகளின் ெதாடர் ஒ ங்குக்கு அைமய தகுதிெபற்ற 
அதிகாாிக க்ேக பதவி யர் ம் ெபற் க்ெகா க்கப் 
பட் ள்ள . அந்த வைகயில்,  

1 வ  வினா க்கான விைட :  இல்ைல.  

2 வ  வினா க்கான விைட: அதற்கான  காரணங்கள் 
இல்ைல.  

3 வ  வினா க்கான விைட: இலங்ைக ஆசிாியர் 
கல்வியியலாளர் ேசைவயின் 2 ( I )  தரத்தில் 

2012.07.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.07.01 வைரயில் 
நிலவிய 44 ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக 2(II) 
தரத்தின் அதிகாாிக க்காக நடத்தப்பட்ட 
ேநர் கப்பாீட்ைசயில் அ ப்பைடத் தகுதிகைளப் 

ர்த்தி ெசய்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 75 ஆகும். 

ெவற்றிட எண்ணிக்ைக குைறவானதால், ேசைவப் 
பிரமாணக் குறிப் க்கு அைமய சம்பந்தப்பட்ட 
வர்க க்குக் கல்வி மற் ம் ெதாழில்வாண்ைமத் 
தகுதிக க்காகப் ள்ளி வழங்கப்பட்ட . ள்ளி 
வழங்கப்பட்ட ெதாடர் ஒ ங்கு அ ப்பைடயில் 
அதிகமான ள்ளிகைளப் ெபற் க்ெகாண்ட 41 
ேப க்குப் பதவி உயர்  வழங்கப்பட்ட . அந்த 41 
ேபாில் தமிழ் ெமாழி ல அதிகாாிகள் தகுதி 
ெபற்றி க்கவில்ைல.  அதாவ ,  அ ப்பைடத் 
தகுதிகைளப் ர்த்திெசய்த 75 ேப க்கு மத்தியில் 
விண்ணப்பம் ேகாரப்பட் ந்தேபாதி ம்   41 
ெவற்றிடங்கேள காணப்பட்டன. அந்த 75 ேபாில் 5 
தமிழ் ெமாழி ல அதிகாாிகள் இ ந்தார்கள். 

ஆனால், ள்ளி வழங்கப்பட்ட ெதாடர் ஒ ங்கு 
அ ப்பைடயில்  41 ேப க்குப் பின்னால் இ ந் 
ததனால் அவர்கைளப் பதவி யர் க்குத் ெதாி ெசய்ய 

யாமல் ேபாய்விட்ட . எனேவதான் அந்த 41 
ேபாில் தமிழ் ெமாழி ல அதிகாாிகள் அடங்க 
வில்ைல.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அைத மீளாய்  ெசய்ய யாதா? ஏெனன்றால் 

தகுதி ள்ளவர்கள் நிைறயப் ேபர் இ ப்பதாகச் ெசால்லப் 
ப கின்ற . ஆகேவ, நீங்கள் இைதத் தய ெசய்  மீளாய்  
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ெசய்வ  நல்ல . ஏெனன்றால், "குறித்த ெவற்றிடங்கைள 
நிரப் வதற்குத் தமிழ் ெமாழி ல ஆட்கள் இல்ைல" என்  
எப்ேபா ம் ெசால்லப்ப கின்ற . இந்த நிைலைமையச் 
சீர்ெசய்வதற்காக ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாச அவர்களின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் 15/90 என்ற இலக்க ைடய ஒ  சுற் நி பம் 
ெவளியிடப்பட்ட . அதாவ , அப்ேபா  இந்த விடயத்தில் 
இன விகிதாசாரம் ேபணப்பட ேவண் ம் என்ற ஒ  ேகாட்பா  

ன்ைவக்கப்பட் த் தகுதியானவர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்  
வந்தார்கள்.   
 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
அப்ப யானால் அ  எல்லா க்கும் பயன்ப ம். அதாவ  

வடக்கு, கிழக்கிற்கும் மைலயகத்திற்கும் பயன்ப ம். ஆனால், 
இந்த விடயத்தில் தகுதி ள்ள 75 ேபாில் 5 தமிழர்கள் 
இ ந்தேபாதி ம் ள்ளி அ ப்பைடயில் அவர்கள் 41 
ேப க்குப் பின்னர் உள்ளதனால் பதவி யர்  வழங்குவதற்குத் 
ெதாி ெசய்ய யவில்ைல என் தான் இங்கு குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற .  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன விகிதாசாரம் ேப ம்ேபா  - 

 

ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
இந்த இனவிகிதாசாரம் ேபணப்ப வதற்கான நடவ க்ைக 

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் லமாகத்தான் எ க்கப்பட  
ேவண் ம். 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இந்த விடயத்ைத இன்ெனா  தரம் மீளாய்  ெசய்ய 

ேவண் ம். 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය මම ඔබතුමාෙග් 

අවධානයට  ෙගන එන්නට කැමතියි. අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව 
කල්තබන අවසථ්ාෙව් විවාදය ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තී 
කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිබුෙණ්. ඒ අනුව මම  
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් භාර  දුන්නා. එය, ෛවද්යවරුන්ෙග් 
සංගමය - GMOA එක -  කැඳවා තිෙබන වර්ජනයත්,  ඒ 
වර්ජනයට කරන තර්ජනයත්  පිළිබඳව ෙයෝජනාවක්. [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලි කරන්නද? 

ඊෙය්ත් මම ෙම් සම්බන්ධව ඔබතුමාව දැනුවත් කළා. එම 
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයට 
ලැෙබනෙකොට පස්වරු 2.25 පමණ වුණා. නියමිත ෙවලාවට වඩා 

හුඟක් පමාද ෙවලායි එය ලැබුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි ගරු 
සභානායකතුමා සමඟත්  සාකච්ඡා කළා. ෙමොකද, අපි පක්ෂ 
නායකයින්ෙග් රැස්වීෙම්දී එකඟෙවලා  තිෙබන්ෙන් කල් තැබීෙම් 
 ෙයෝජනා දහවල් 12.00 ෙවන ෙකොට මහෙල්කම්තුමාට ඉදිරිපත් 
කිරීමටයි. එම ෙයෝජනාව පමාදවී ලැබුණු නිසා  අද  සභාව  
කල්තබන අවස්ථාෙව්දී  එය විවාදයට ගැනීම ට අපහසු බව 
දැන්වූවා. අද උෙද්ත් මා  ඒ ගැන දැනුවත් කළා. ඒ ෙයෝජනාව අද 
දින ඉදිරිපත් කිරීමට අපහසුතාවක් තිෙබන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
නැවතත් මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද  එම කාලය ෙවන් කරනු ලැබුෙව් 

අපට Adjournment Motion එකක් ඉදිරිපත් කිරීමටයි. ඒ 
Adjournment Motion එක රෙට් ෙහට සිදුවන බරපතළම ෙද් - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
ගරු මන්තීතුමා, මම ඒක පිළිගන්නවා; මම දන්නවා. මාවත් 

අපහසුතාවට පත් වනවා, ෙයෝජනාව නියම ෙවලාවට ලැබුෙණ් 
නැති වුණාම මටත් බල කරන්නට බැහැ ඒ ෙයෝජනාව ගන්නට 
කියලා. ෙමොකද, එම ෙයෝජනාව පැය ෙදකක් පමාදෙවලා 
ලැබුෙණ්. එම නිසා දැනට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා ඒක -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියන එක මම පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව අද විවාදයට ගන්න බැහැ කියන 
ලිපිය  මහ ෙල්කම්තුමා මට භාර දුන්ෙන්,  ඊෙය් පස ්වරු 5.35ටයි. 
පස් වරු 5.35ටයි මහෙල්කම්තුමා  මා ෙවත ඇවිත් ෙම් ෙයෝජනාව 
අද විවාදයට ගැනීමට භාර ගන්න බැහැයි කිව්ෙව්. එතෙකොට හරිද 
ඒක?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. මම ඔබතුමාට-  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණා මම කියන්ෙන් අපි 

වැඩ කරන කමය ගැන. ඔබතුමාට මම ෙචෝදනා කරනවා 
ෙනොෙවයි. අෙප් මන්තීවරු 52කෙග් ඉල්ලීමක් අනුව, ෙහට 
තිෙබන වැඩ වර්ජනයට කරන්නට හදන භයානක අන්තරාව 
වළක්වන්නට තමයි ෛවද්යවරුන් සම්බන්ධ ෙම් පශ්නය අපි  
ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ ගත්ෙත්. අපට ෙම් ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් මම ඉල්ලා 
සිටිෙය් මට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නට ඉඩ ෙදන්නය කියායි. 
ආණ්ඩුව පසුව දවසක ෙහෝ උත්තර දීපුවාෙව්. ඒකට කමක් නැහැ. 
Please allow us to - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම සම්පදායයක් නැහැෙන් ගරු මන්තීතුමා. ෙම් 

ෙයෝජනාව ඔබතුමා නියමිත ෙවලාවට ඉදිරිපත් කළා නම් ෙම්ක 
අද දින වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළත් කරන්නට තිබුණා. අනික් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාරණය, මහෙල්කම්තුමා කියන්න ඉස්ෙසල්ලා, මා හිතන 
හැටියට ඊෙය් පස් වරු 4.30 ෙවනෙකොට මා ඔබතුමාව දැනුවත් 
කළා. Verbally, I conveyed to you that this is not possible. 
But, you did not make any comment. So, I am sorry I cannot 
allow this. If I do, I will be creating a bad precedent.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No. You told me that the Hon. Ministers were not 

available. That is what you conveyed to me.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, they were not available.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But, I should have been given the right to propose the 

Adjournment Motion. That is what I am saying.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No, they were not prepared to reply.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is your Ruling, but we say that it is very 

unreasonable, depriving us of our right to have a debate 
on an Adjournment Motion.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Anyway, I took your point. -[Interruption.] Okay, that 

is your point of view.  

ඊළඟට ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම හා දිනට නියමිත කටයුතු. 
සමාගම් පනත සහ සමිති  ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග අනුමත 
කිරීම ට.  ගරු  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා.  

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

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

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 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. 

සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත : නිෙයෝග 
கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் சங்கங்கள் 
கட்டைளச் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள்  
COMPANIES ACT AND THE SOCIETIES 

ORDINANCE: REGULATIONS  
 

[12.03 p.m] 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move, 

“That the Regulations made by the Minister of Industry and 
Commerce under Section 527 of the Companies Act, No. 7 of 2007 
read with Section 477 of the said Act and Regulations made under 
Section 19 of the Societies Ordinance (Chapter 123) No. 16 of 1891 
read with the Societies Ordinance (Amendment) Act, No.11 of 
2005 relating to the Companies (Fees) and Societies (Fees) and 
published in the Extraordinary Gazette No. 1990/12 of 25th October, 
2016 which were presented on 24.01.2017, be approved. 

(Cabinet  approval  signified.)” 

Sir, the fee changes proposed by the Department of 
the Registrar of Companies are a follow-up step to fulfil 
the Proposals made in the Budget 2016. This Department 
is one of the most important institutions in the 
development of Sri Lanka’s private sector and 
entrepreneurship and therefore, it is critical for the reform 
vision of the Unity Government.  

Sir, I am pleased to say that in 2016, the Department’s 
income increased by a huge 182 per cent - to Rs. 1.78 
billion from Rs. 632 million in 2015. Also in 2016, 8,289 
new companies were registered in Sri Lanka, a 7 per cent 
increase from 7,762 in 2015. Registration of foreign 
companies in Sri Lanka also increased by 17 per cent - to 
41 in 2016. Even new registrations of associations under 
Section 34 increased by 140 per cent - to 367 in 2016.  

Also, to upgrade company registrations in Sri Lanka 
with modern technology, KPMG was selected as the 
software developer under the eROC Project. The 
Department is now open even on weekends. Every 
Saturday and Sunday, from 9.00 a.m. to 2.00 p.m., the 
Department provides selected services. 

Sir, the Proposal made in Section 419 of the 2016 
Budget Speech was to review fees and charges made by 
different government entities every three years by all the 
Chief Accounting Officers and Accounting Officers 
including Revenue Accounting Officers in the public 
sector entities.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 

පැහැදිලි කර ගැනීමකට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  මුදල් 
අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ  අය වැය  ෙයෝජනාවද  ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? එෙසේ නැත්නම්  සංෙශෝධනය පමණද?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen ) 
ගරු  මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් ෙයෝජනාව අනුව, න්යාය පතෙය් 

විෂය අංක 1, අංක 2 මම ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගන්නයි අහන්ෙන්. අය වැෙය්  

581වන ෙයෝජනාෙව් ෙමෙහම තිෙබනවා. 

"ෙබොෙහෝ ලියාපදිංචි සමාගම් කියාත්මක තත්ත්වෙය්  
ෙනොමැති බව ෙපනී ෙගොස් ඇත. එවැනි  සමාගම් යළි කියාකාරී  
කිරීම සඳහා සමාගම්  ෙරජිස්ටාර්  විසින්  එකතු කරනු ලබන 
වාර්ෂික  ගාස්තුවක් සියලුම ලියාපදිංචි  සමාගම් ෙවත  පනවනු 
ලැෙබ්. තවදුරටත් ස්වකැමැත්ෙතන්ම කරනු ලබන ඈවර කිරීම් 
අෛධර්යවත් කිරීෙම් අරමුණින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඈවර කරනු ලබන 
සමාගම්වලින් රුපියල් 500.000ක් අය කිරීමට ෙයෝජනා කරමි."  

ඒ වාෙග්ම, අය වැෙය්  582 වන ෙයෝජනාෙව් ෙමෙහම  
කියනවා.  

"2016 ජනවාරි 1  දින සිට  සියලුම ව්යාපාරික ආයතන අදාළ  
පළාත් පාලන ආයතනවල  වසරකට රුපියල් 100ක නාමික 
ගාස්තුවක් මත ලියාපදිංචි  විය යුතුය. අලුතින් ඇති කරනු ලබන 
ව්යාපාරික ආයතනයක්  එම ආයතන සඳහා ජල හා විදුලි 
සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමටද බැංකු මගින්  ණය ලබා ගැනීමටද 
ෙමම ලියාපදිංචිය මූලික අවශ්යතාවක් වනු ඇත" 

ඒ ෙදවැනි ෙයෝජනාව.   

ඊට පසුව Technical Notes  තිෙබනවා ෙන්.  අය වැය ෙපොෙත් 
123 වන පිටුෙව් ඒ තාක්ෂණික සටහන්වල ෙම් විධියට තිෙබනවා. 

"(vi)  සමාගම් ලියාපදිංචි ගාස්තුව 

සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙවත ලියාපදිංචි  වී ඇති  සියලුම සමාගම්  
ෙවනුෙවන්  වාර්ෂික බලපත ගාස්තුවක් අය ෙකෙර්. පුද්ගලික 
සමාගම්  රුපියල් 60,000ක්, නිල ලැයිස්තුගත සමාගම් රුපියල් 
500,000ක්, ෙවනත් රුපියල් 100,000ක්  සමාගම් ෙරජිසට්ාර් ෙවත 
ෙගවිය  යුතු ෙව්. (කියාකාරී ෙනොවන  සමාගම්ද ඇතුළුව) 

(vii)  සමාගම් ලියාපදිංචි වීෙම් ගාසත්ු  වර්තමානෙය්  පවතින 
අනුපාතය 2016  ජනවාරි 1 වන දින සිට  සංෙශෝධනය ෙකෙර්." 

ගරු අමාත්යතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ෙම්  
ෙයෝජනාෙව්  තිෙබන  ගණන්ද ඔබතුමා ෙම්  ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් එකක්ද කියා ෙම් ගරු සභාවට  
පැහැදිලි කිරීම වැදගත්. ෙමොකද, ෙමය සමස්ත සමාගම්වලටම 
බලපාන නිසා. ඔබතුමාෙග් පහසුවටයි මම ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. 
ෙමොකද,  මාත් හිටපු ෙවෙළඳ ඇමතිතුෙමකු නිසා, ඔබත් මෙග් මිත 
ෙවෙළඳ ඇමතිතුමා නිසා- [බාධා කිරීමක්] 

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

Hon. Minister, நீங்கள் ெதாடரலாம்! 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
That is a very valuable legal argument.   
ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා බලන්න ඕනෑ,  මුදල් අමාත්යතුමා  

පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා තිෙබන අය වැය ෙයෝජනාෙව් තිෙබන ටික 
ගැනද අපි අද විවාද කරන්ෙන්, එෙසේ නැත්නම් ඊට ෙවනස ්එකක්ද 
කියලා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන  එක  මම පිළිගන්නම්.  

මෙග් කථාෙවන් පසුව ඔබතුමාෙග් කථාවත් තිෙබනවාෙන්.  ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ඒ කරුණු කියන්න.  ඔබතුමා කියන විධියට 
ඒ ෙයෝජනා  අනුව තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඊට පසුවත් මම ආපසු කථා කරනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමා, මා කියන කරුණුත් කියවලා  නිවැරදි 

කරන්න. රට පැත්ෙතන්  ඒක වැදගත්.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Thank you, Hon.Member. 

Sir, three types of changes are introduced by the 
Registrar of Companies which comes under my Ministry’s 
purview in keeping with the Proposal made in Section 419 of  
Budget - 2016.  The three changes are: 

(1) Fees for Societies 

(2) Fees Regulations for renewal and registration of 
Auditors and 

(3) Introducing a new qualification to be registered as 
a Company Secretary in Sri Lanka.  

The fee for registration of a Public Limited Company 
under Form 1 has been increased from Rs. 15,000 to Rs. 
20,000; the fee for registration of an unlimited company 
has been increased from Rs. 12,500 to Rs. 15,000; the fee 
for registration of a company limited by guarantee under 
Form 5 has been increased from Rs. 25,000 to Rs. 30,000; 
the fee for registration of mortgages, charges and 
debentures has been increased from Rs. 5,000 to Rs. 
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7,500; the fee for registration  of  an annual return has 
been increased from Rs. 5,000 to Rs 6,000; the fee for 
registration of any document required or authorized to be 
registered or required to be delivered, sent, given or 
forwarded to be filled with the Registrar  General of 
Companies other than the notices and reports required to 
be delivered to the Registrar-General of Companies by a 
receiver or a manager, an administrator or a liquidator has 
been increased from Rs. 1,000 to Rs. 2,000; the fee for 
approval of a name of a company (Name Request) has 
been increased from Rs. 1,000 to Rs. 2,000; the fee for 
inspection of a file kept by the Registrar-General  of 
Companies has been increased from Rs. 500 to Rs. 1,000; 
the fee for certification of any document or extract thereof 
filed with the Registrar of Companies has been increased 
from Rs. 500 to Rs. 1,000; the fee for inspecting the 
Register of Charges has been increased from Rs. 500 to 
Rs. 1,000; the fee for registration of individuals as 
Company Secretaries has been increased from Rs. 2,500 
to Rs. 5,000; the fee for registration of sole proprietorship 
or partnership as Company Secretaries has been increased 
from Rs. 5,000 to Rs. 10,000; the fee for registration of an 
offshore company has been increased from Rs. 100,000 to 
Rs. 150,000; the fee for registration of a place of business 
in Sri Lanka by an overseas company has been increased 
from Rs. 50,000 to Rs. 60,000; the fee for renewal of 
registration of an offshore company for its continuation 
has been increased from Rs. 100,000 to Rs. 150,000; the 
fee for registration of individuals as Auditors has been 
increased from Rs. 5,000 to Rs. 6,000; the fee for 
registration of partnership as Auditors has been increased 
from Rs. 10,000 to Rs. 15,000; the fee for renewal of 
registration of the registered individual Auditors has been 
increased from Rs. 3,000 to Rs. 4,000 and the fee for 
renewal of registration of the registered individual 
professional business auditing institutions has been 
increased from Rs. 5,000 to Rs. 6,000. 

A small fee increase is also made with regard to 
society registrations. Fees for Registration of Societies 
has been increased from Rs. 2,000 to Rs. 3,000. Fees for 
amendments to the constitutions of societies has been 
increased from Rs. 1,000 to Rs. 1,500.  Fees for issuing 
certified copies of a society has been increased from Rs. 
200 to Rs. 500, and fees for a file search of a society has 
been increased from Rs. 100 to Rs. 200.   

We have not increased fees for re-registration of any 
existing company other than an overseas company. We 
have not increased the fee to file an annual return of a 
society. We have also not increased the Rs. 100,000 that 
is required to be credited to a bank to defray the expenses 
of an off-shore company for the purpose of its office in 
Sri Lanka. Considering the fact that there is a need to 
promote entrepreneurship in Sri Lanka, we have reduced 
an important fee that is widely used in our business 
sector.  

Sir, I am pleased to inform the House that as part of 
changes in fees, we have reduced the fee of registration 
of a Private Limited Company under Form 1, by as much 
as  Rs. 11,000.  In that we have reduced this fee from Rs. 
15,000 to Rs. 4,000 to develop entrepreneurship in Sri 
Lanka. All fee changes are effective from 1st January, 
2017. 

I am also pleased to inform the House that as a result 
of these amendments qualified Accountants can become 
Company Secretaries. Therefore, as a result of these 
amendments from 20th December, 2016 the CMA 
qualified Sri Lankans will become eligible to be 
appointed as a Company Secretaries as well.  

Now, I shall explain the proposed changes in detail:  
 

1. Fees for Societies  

Implementation and regulation authority of the 
Societies Ordinance is vested with the Registrar of 
Societies and Registrar General of Companies that 
shall be the ex-officio of the Registrar of Societies.  

Fees for Societies had been imposed by the Gazette 
Notices No. 10703 dated 13.09.1954 under the 
provisions of Section 19 of the Societies Ordinance 
No. 16 of 1891 (Chapter 123) and it was amended by 
the Societies Ordinance (Amendment) Act No. 11 of 
2005. 

These fees amendment Regulations have been made 
by the Minister of Industry and Commerce by using 
Extraordinary Gazette Notice No. 1847/02 dated 
27.01.2014 under  Section 19 of the Societies 
Ordinance No. 16 of 1891 (Chapter 123). As per 
paragraph 419 of the Budget Proposals of 2016,  
government fees should be concluded and action 
should be taken to amend it in every 03 years. 
Therefore, these Fees Amendment Regulations have 
been made by the Minister of Industry and Commerce 
by using Extraordinary Gazette Notice No. 1990/12 
dated 25.10.2016 under Section 19 of the Societies 
Ordinance No. 16 of 1891 (Chapter 123.)  

 
2. Fees Regulations for renewal and registration of 

Auditors  

Fees Regulations for the renewal and registration of 
Auditors had been imposed under Sections 157(5), 
477 and 527 of the Companies Act, No. 7 of 2007. 
Actually, the implementation and regulation authority 
of the Companies Act, No. 7 of 2007 is vested with 
the Registrar General of Companies.  

 

3.  Introducing a new qualification to be registered 
as Company Secretaries 

 

The Companies (Secretaries) Regulations had been 
imposed by the Extraordinary Gazette Notification 
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No. 471/6, dated 14th September 1987, which was 
made under the provisions of Section 448 along with 
Section 176 of the Companies Act No. 17 of 1982 and 
the present Section 527 of the Companies Act No. 7 of 
2007 is in force in this regard. The qualifications to be 
registered as Company Secretaries were not amended 
and not considered as a new qualification for past 
years. The Institute of Certified Management 
Accountants of Sri Lanka requested to consider their 
qualifications to be registered as “Company 
Secretaries” under the said Gazette Notice. Advisory 
Commission on Company Law reviewed the said 
request and agreed to accept the said qualifications to 
be registered as Company Secretaries.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙමොකක්ද, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සහතිකලත් වරලත් ගණකාධිකාරි- 

Chartered Certified Accountants-  ඔබතුමා දැන් අනුමැතිය 
ෙදන්න යනවා. ඒක ෙහොඳයි. අපි ඒක අනුමත කරනවා. ෙමොකද, 
එහි පවර්ධකෙයක් ෙලස මමත් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම දශක 
ෙදක-තුනකට වැඩි දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ශී ලංකා 
ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනය -AAT එක- තිෙබනවා. ඒක 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමා යටෙත්. දැන් සිංහල, ෙදමළ මාධ්යවලින් 
ඉතා විශාල ගණකාධිකරණ ශිල්පීන් පමාණයක් ඉන්නවා. 
Qualified Chartered Accountantsලාත් ෙනොෙවයි, Chartered 
Certified Accountantsලාත් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා පහළ මට්ටෙම් 
MAATලාභී තරුණයින් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා.  ඔබතුමාට 
පුළුවන්,  සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Advisory 
Committee එකට දමලා, AAT සමත් තරුණයින්ට රැකියා අවසථ්ා 
ජනිත කරලා, සමාගම් ගිණුම්කරණ කියාවලියට ඔවුන් සම්බන්ධ 
කර ගන්න විධිවිධානයක් ෙයොදන්න. ඒක ඉතා පහසු ෙවනවා,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙවලාවක් 

තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් අඩු කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙමය මමත්, ඇමතිතුමාත් අතර  අදහස් හුවමාරුවක්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට ඔබතුමාට පුළුවන් ෙම්ක සමාගම් 

ෙරජිස්ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා විශාල පිරිසකට 
රැකියා අවස්ථා ජනිත කර ෙදන්න. AAT සමත් ෙදමළ 
තරුණෙයෝත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එතෙකොට ඔබතුමාටත් ඒක 
ෙගෞරවයක් ෙවනවා. ඊට අතිෙර්කව තනි පුද්ගල හා හවුල් 
ව්යාපාරවලත් ගිණුම්කරණය අනිවාර්ය කරන නීතියක් 
ෙගනාෙවොත්, විශාල පිරිසකට රක්ෂා අවස්ථා ජනිත කරන්න 
පුළුවන්. ඒ ගැනත් බලන්න.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව 

ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්. මම ඒ සම්බන්ධව උපෙද්ශක කමිටුවට 
ෙයොමු කරලා, ඒ අයෙග් අවසරයත් අරෙගන එය ඉටු කිරීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්නම්. 

அந்த வைகயிேல ைகத்ெதாழில்  மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சு கடந்த காலங்களிேல பாாிய பல 
ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த்  வந்தி க்கின்ற . இந்த 
அைமச்சின்  கீழி க்கின்ற நி வனங்கள் ெதாடர்பாக மாண்  
மிகு பந் ல குணவர்தன அவர்க ம் கடந்த காலத்தில் 
அைமச்சராக இ ந்தெபா  நல்ல பல திட்டங்கைள 
நைட ைறப்ப த்தியி ந்தார். அந்த வைகயில், அவர் 
வழங்கிய நல்ல ஆேலாசைனக க்காக இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
அவ க்கு நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

மாண் மிகு நிதியைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்த விடயங் 
கைள ன்ென த் ச் ெசல்கின்ற விதத்திேல இன்  என்னால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் 
சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்குவிதிகள் - 
Item 1 and Item 2 - அைமந் ள்ளன.  என  அைமச்சு பல 
திைணக்களங்கைள ம் பல நி வனங்கைள ம்  ெகாண் க் 
கின்ற . நாம் இந்த நாட் ல் ைகத்ெதாழில் ைறைய 
வளப்ப த் வதற்கான ஏற்பா கைளத் திட்டமிட்  

ன்ென த்  வ கின்ேறாம். அந்தவைகயில் வடக்கு,  
கிழக்கில் த்தத்தால் அழிக்கப்பட்ட அல்ல  சிைதக்கப்பட்ட 
ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள எல்லாம் மீளப் னரைமத்  அந்தப் 
பிரேதசங்களில் மக்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகா க்கின்ற பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்கான ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத ம் நாங்கள் ஆரம்பித்தி க்கின்ேறாம். 
எனேவ, வடக்கு, கிழக்கிேல வா கின்ற மக்க ைடய 
நல க்காக, குறிப்பாக தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் அைனவ ம் தங்க ைடய ஒத் ைழப்ைபத் 
தரேவண் ெமன் ம் அேதேபால இரண்  மாகாண 
சைபக ம் ன்வந்  அவற்றின் ஒத் ைழப்ைபத் தரேவண்  
ெமன் ம் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், மக்க க்குக் குைறந்த விைலயிேல அத்தியா 
வசியப் ெபா ட்கைள வழங்குகின்ற ேவைலத்திட்டத்திற் 
கிணங்க, நா  ரா ம் 500 செதாச நி வனங்கைள ம் 8,000 
franchise நி வனங்கைள ம் அைமக்கின்ற பணிைய நாங்கள் 

ன்ென த்  வ கின்ேறாம். அந்த வைகயிேல எதிர்காலத்தில் 
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அத டாக அத்தியாவசியமான ெபா ட்கைள நாட் ன் 
நாலா றங்களி ம் ெபறக்கூ ய வாய்ப் க் கிைடக்குெமன்   
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

Thank you very much.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

 
[අ.භා. 12.25] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ගරු කර්මාන්ත 

හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග පිළිබඳ 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් අෙප් විෙරෝධතාවක් නැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය අතර 
සංවාදයක් සහ විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරන වැදගත් ෙයෝජනා, 
අදහස් හා විෙව්චනවලට ඔෙරොත්තු ෙදන සහ ඒවාට ඇහුම්කන් 
ෙදන ඇමතිවරු රටක සිටිය යුතු ෙවනවා. නමුත්, ඊෙය් දිනෙය් 
මුදල් අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරපු වැදගත් පනත්වල නියමයන් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. ඒක මුළු රෙට්ම සමාගම් ඇතුළුව 
මුළු ක්ෙෂේතවලටම අදාළ ෙවනවා. ඒ අදාළ ෙවන්ෙන් ෙකෙසේද? 
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තුව සියයට 2.5 සිට සියයට 5 දක්වා වැඩි 
 කරනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් සියයට සියයකින් ආර්ථික ෙසේවා 
ගාස්තු වැඩිවීමක්  සිදු ෙවන්ෙන් පළමුෙවනි වතාවටයි.  

ෙදවැනි කරුණ, දැන් ෙමතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනා කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් 2017 ජනවාරි 01 ෙවනිදා සිටයි. ෙම් වර්ෂයට අදාළ 
ෙයෝජනා ෙම් වර්ෂෙය් ජනවාරිෙය් සිටයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
නමුත්, ඊෙය් දිනෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා අතීතයට බලපාන 
ෙලස තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 2016 වර්ෂයට අදාළ වන 
ෙලස 2017 වර්ෂෙය්දී ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්වා ඉතාම 
කනගාටුදායකයි. රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
බලය වැරදි ෙලස, හිතුවක්කාරී ෙලස  මුදල් අමාත්යවරයා 
කියාත්මක කරනවා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ 
කියාදාමයකට ගිෙයොත් එතුමා හිතන්ෙන් ඒක එතුමාට විරුද්ධව 
කරන ෙපෞද්ගලික අපහාසයක් කියලායි. ෙම්ක ඉතාම ෙනොෙම්රූ 
තත්ත්වයක්. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව රාජ්ය මූල්ය 
පිළිබඳ පාලනය සතු වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. මහජනතාව 
අපව නිෙයෝජිතෙයෝ ෙලස පත් කරලා එවලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
කාර්යභාරයටයි. එතෙකොට මීට කලින් ෙවෙළඳ අමාත්ය ධුර හා 
අෙනක් වැදගත් අමාත්ය ධුර දැරූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා වැනි ඇමතිවරු  ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටියදී අපි විපක්ෂෙය් ඉඳලා ඉතා දරුණු විෙව්චන, විචාරයන්  
කරද්දී කවදාවත් එතුමන්ලා ඒවා ගැන වැරදි ආකල්ප ඇති කර 
ගත්ෙත් නැහැ. දැන් ෙම් සිටින අය පාර්ලිෙම්න්තු එන්න කලින් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තු ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් උත්තරීතර සභාව; 
මහජනයා තුළ ෙගෞරවයක් ඇති ෙවන ස්ථානය ෙපෞද්ගලිකවම 
මඩ ගහන්න ෙයොදා ගන්නවා නම්, ඊළඟ දවෙසේ ඉඳන් මුදල් 
අමාත්යවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික සියලු කරුණු පිළිබඳව ෙහළිදරවු 
කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි මුදල් අමාත්යාංශෙය් හැම 
කරුණක්ම පාවිච්චි කරනවා කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්න කැමතියි. ෙමොකද, අපි ෙම් රට කඩන්ෙන් නැතිව; 
ෙබදන්ෙන් නැතිව රටත් ෙබ්රා ගත්තා.  

අෙප් සිංහල, ෙදමළ, මුසල්ිම් යන හැම මනුෂ්යෙයකුටම ජීවත් 
ෙවන්න අයිතිය හදපු, තස්තවාදය නැති කරපු රජ්ය නායකයා වුණු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා කියලා 
ෙමම ගරු සභාව  පටන් ගත්ත අවස්ථාෙව් සිට එළවා එළවා 
ගහනවා නම්, එතුමාට අභිෙයෝග කරලා මුදල් ඇමතිතුමාත් එක්ක 
හැප්ෙපන්න එන්න කියනවා නම් අපි ෙම් තත්ත්වෙය්දී වර්තමාන 
මුදල් ඇමතිතුමා කවුද කියන එක පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙහළදරවු කිරීමක් අවශ්යෙයන්ම කරන්න ෙවනවා. එය 
කනගාටුෙවන් වුවත් කරන්න වනවා. ෙමොකද ෙහේතුව, අපි  ෙම් ගරු 
සභාවට දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් වස්තුව 
නූල් ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් ෙනොකරපු, ෙකොමිස් ෙහෝ ෙවනත් 
ව්යාපාර ෙනොකරපු, ෙම් රෙට් ජාතිෙය් ෙද්ෙපොළ ගෙඩොලකින්වත් 
අඩු කරන්න උදවු ෙනොවුණු, විෙද්ශ විනිමය වංචා පිළිබඳ නඩුවලට 
හවුල් ෙනොවුණු,  විවිධ අයථා කියාමාර්ගවලට ෙපෞද්ගලිකව 
සම්බන්ධ ෙනොවුණු, රාජ්ය බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි ෙනොකළ, 
ආධාරකරුෙවෝ ෙලස මැර කණ්ඩායම් තියා ෙනොගත්ත අහිංසක 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු කරන්න ඉඩ 
පස්තාව තිෙයන්න ඕනෑ කියන එක. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ෙහෝ 
ඇමතිවරු පිම්ෙබන්න නරකයි. ෙමොකද, ෙම් බලය කියන එක 
තාවකාලික ෙදයක්.  මීට වඩා දරුණු ෙලස මිනී මරපු ආණ්ඩු අපි 
දැකලා තිෙබනවා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් 
ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ තත්ත්වයට සූදානම් නැහැ. නමුත්, 
අපි ඒ තත්ත්වයට ලබන පාර්ලිෙම්න්තු වාෙර් ඉඳන් සූදානම් 
ෙවනවා කියන එක මම දැනුම් ෙදනවා. එයට ෙහේතුව, ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bandula Gunwardane, you can continue your 

speech after lunch.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Okay, Sir.   
 
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 අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 1.30 மணிக்கு 

மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     
Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m.  and then resumed. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පැහැදිලි කරමින් 

සිටිෙය් අෙප් රෙට් උත්තරීතර ආයතනය වන මුදල් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව මූල්ය හා සම්බන්ධිත 
කරුණුවලදී ෛවර ෙද්ශපාලනෙයන් බැහැරව බලන්න ඕනෑය 
කියලායි. පසුගිය මැයි පළමුවැනි දා ෙම් රෙට් නිරායුධ, අවිහිංසක 
මිනිස්සු ලක්ෂ ගණනක් තමන්ෙග් ශක්තියත්, රජයට තිෙබන 
විෙරෝධතාවත් පැහැදිලිව ෙපන්නුම් කළ බව අපි දන්නවා . රජයට 
විරුද්ධ ජන මතය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? එවැනි ජන මතයක් ඇති 
වුෙණ් ඇයි කියන එක පිළිබඳව වූ ෙද්ශපාලන පණිවුඩය මැනවින් 
වටහා ගැනීම නිෙරෝගි පජාතන්තවාදෙය් පැවැත්ම සඳහා අතිශයින් 
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වැදගත් වනවා. මැයි දින මහා ජන සන්නිපාතය දැකලා සමහරු 
වියරු වැටුණා. රට කඩන්ෙන්, ෙබදන්ෙන් නැතිව තස්තවාදය 
මුලිනුපුටා දමා රට ෙබ්රා ෙගන රට සංවර්ධනෙය් ඉසව්වකට 
ඔසවා තැබූ ෙම් රෙට් ජනතාව ආදරය කරන මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාව හුස්ම යන ෙතක් සාටකෙයන් එල්ලා 
තබන්න ඕනෑය කියන්න තරම් ෛවරයක් පැසවන ඇමතිවරු 
සිටින කැබිනට් මණ්ඩලයක් ෙමොන වාෙග් මිනී මරු ෙච්තනාෙවන් 
යුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක්ද කියන එක පිළිබඳව ජනතාව රටට 
කියා තිෙබනවා. ෙම් රජෙය් සමහර අය සිටින්ෙන් ෛවරෙයන් 
මුසපත් ෙවලා.  

ෙම් රෙට් සාමාන්ය සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව, කෙතෝලික 
ජනතාව, හින්දු ජනතාව පභාකරන් ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු 
ලක්ෂ ගණනක් ඝාතනය කළත්, පභාකරන්ට වද දීලා තිරිසන් 
විධියට ඝාතනය කළ යුතුය කියලා කවදාවත් කියා නැහැ. එෙහම 
කියපු සිංහලෙයකු පිළිබඳව මා දන්ෙන් නැහැ. පභාකරන් 
යුද්ධෙය්දී ආයුධ සන්නද්ධව සිට සටන් කරලා සටෙන්දී තමයි මිය 
ගිෙය්. ආයුධ සන්නද්ධ පුද්ගලෙයකු මරණයට පත් වුණාම රාජ්ය 
ආරක්ෂක අංශ එම මරණය සම්බන්ධෙයන් දැනුම් ෙදන්ෙන් නිල 
වශෙයන් ආයුධ පාවිච්චි කරලා ඇති වූ මරණයක් ෙලසයි. ෙම් රට 
ෙබ්රා ගත් නායකයා හුස්ම යනෙතක් සාටකෙයන් එල්ලා මරන්න 
ඕනෑය කියලා පුපුරණ ෛවරෙයන් යුතුව හිටපු හමුදාපතිවරයා 
කියනවා නම්, ඒ පකාශය අනිකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ අනුමත 
කරනවාද? ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කිසිෙවකු වුණත් ෙම් පකාශය අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත්, ඔවුන් ඒ පකාශය අනුමත කරන්ෙන් නැහැයි කියලා 
කියන්න බැරි තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? 
මැයි දිනය අවසන් වූ අවස්ථාෙව්දීම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ජීවිතයට තර්ජනයක් වන ෙලස එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාවට සිටි සියලු ෙදනා එදිනම මාරු කරන්න තීන්දුවක් ගත් 
නිසායි. ඒ තීන්දුව සඳහා අණ දුන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව 
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය අගය කරන මිනිස්සු වශෙයන් අප 
දැනගත යුතු වනවා.  

ඒ ෙවන හැම අනතුරකටම ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා, 
බුද්ධි අංශ සාමාජිකයින් රණවිරුවන් දඩයම් කිරීෙම් ෙකොටසක් 
ෙලස ෙම් මර්දන යන්තණය දියත් කරනවා නම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ, 
පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි රටක් ෙලස ඒ මර්දනයට විරුද්ධ 
පැත්ෙත් ඉඳගත යුතුයි. රට ෙබ්රාෙගන ජාතික යුතුකම, වගකීම 
ඉෂ්ට කරපු නායකයාෙග් -මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග්- ජීවිතය පිළිබඳ වගකීම, ගරු කථානායකතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග් ජීවිතයක් වශෙයන් භාර ගත 
යුතුය කියන ටිකත් අපි ෙම් සභාෙව් සටහන් කර තැබිය යුතු 
ෙවනවා.  

සමාගම් පිළිබඳව අද තිෙබන පධාන පශ්නය මම ගරු 
ඇමතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ෙබොෙහොම සාවධානව 
ඇහුම්කන් දුන්නා. අය වැය ෙයෝජනාවල 581, 582 ෙයෝජනා, 123 
වන පිටුෙව් තිෙබන තාක්ෂණික සටහන් සියල්ල මීට වඩා ෙවනස්. 
ෙමොකද, මුදල් අමාත්යාංශය මුදල් නීති පනත යටෙත් ෙම් මුදල් අය 
කරන්න කියලා ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒ අනුව සමහර 
ෙකොම්පැනි register වුණා. සමහර ෙකොම්පැනි register වුෙණ් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒක කරන්න අයිතියක් නැති නිසා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට තිෙබන අයිතියක් තමයි 
මුදල් අමාත්යවරයා උදුරා ගන්න හදන්ෙන්. මමත් ෙවෙළඳ, අෙළවි 
සංවර්ධන, සමුපකාර හා පාරිෙභෝගික ෙසේවා අමාත්යවරයා ෙලස 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සමාගම් පනෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා, සමාගම් ෙරජිස්ටාර් විසින් එකතු කරනු ලබන 
මුදල්වලින් ෙකොටසක් සමාගම් අරමුදලට බැර කරන්න ඕනෑය 
කියලා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා ෙවෙළඳ ඇමතිතුමා වශෙයන් 
සිටියදී පබුද්ධ නීතිඥෙයක් ෙලස එතුමා ෙම් සමාගම් කමය 

පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ඒ ලැෙබන ආදායෙමන් -ෙරජිස්ටාර් 
කවුරු ෙවනුෙවන් එකතු කළත් ඒ එකතු ෙවන මුදෙලන්- 
ෙකොටසක් -තුෙනන් ෙදකක්- සමාගම් පනත අනුව සමාගම් 
අරමුදලට බැර කරන්න ඕනෑ කියා කිව්වා. තුෙනන් එකයි මහා 
භාණ්ඩාගාරයට ගන්න පුළුවන්. තුෙනන් තුනම මහා භාණ්ඩාගාරය 
ගන්නවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
පනත පැත්ෙත්. ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. මුදල් අමාත්යවරයාට 
ඕනෑ විධියට මුදල් මංෙකොල්ල කන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් පිළිබඳව 
අධිකරණෙය් නඩු විභාග වුෙණොත්, ඒ නඩුවලදී 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් එකතු කරපු මුදල් -භාණ්ඩාගාරය ගත්ත 
මුදල්- සමාගම් අරමුදලට ආපසු ෙදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් ෙයෝජනා කළාට මුදල් අමාත්යවරයා, ඒවා ඉදිරිපත් කරලා 
නැත්ෙත්. ෙමතැන අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා අනුව සමාගම් පමාණයක් ෙගවලා තිෙබනවා. අෙනක් 
සමාගම් එෙසේ ෙගවලා නැහැ. ෙම් නිශච්ිත ගනු - ෙදනුව ෙබ්රුම් 
කිරීම සඳහා මැදිහත් ෙවන්න. නීතිමය කටයුත්තකට මැදිහත් 
ෙවන්න එපා. ෙමොකද තමුන්නාන්ෙසේ රකින්න ඕනෑ, සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්; සමාගම් මැදුර. සමාගම් කමය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබන ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒක මුදල් අමාත්යාංශයට අරෙගන 
යන්න ෙදන්න එපා. මුදල් අමාත්යාංශය කරන කියා පිළිබඳව අද 
බරපතළ අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

මා ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ෙම් රෙට් සමස්ත බැංකු කමය, මුදල් කමය පාලනය 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ ඒකාධිකාරි බලය මුදල් නීති පනතින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවරා දීලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා මහ බැංකුවටයි. ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා ශී ලංකා පුරවැසිෙයක් ෙනොෙවයි; 
සිංගප්පූරු පුරවැසිෙයක්. සිංගප්පූරු පුරවැසිකම ලබපු කිසි 
ෙකනකුට ෙවනත් රටක පුරවැසිකම ගන්න බැහැ. එෙහම 
වුෙණොත් සිංගප්පූරුෙව් පුරවැසිකම අෙහෝසි ෙවනවා. සිංගප්පූරු 
පුරවැසියකුට dual citizenship එකක් ගන්න බැහැ. සිංගප්පූරු 
පුරවැසියකු වුණු අර්ජුන මෙහේන්දන් සමස්ත බැංකු කමය, මුදල් 
කමය හසුරුවන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති ධුරයට පත් කළා. 
එෙසේ පත් කළාට පස්ෙසේ රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යවරයායි, 
ඒ පුරවැසියකු ෙනොවන තැනැත්තායි ශී ලංකා පුරවැසියන් සියලු 
ෙදනා භාවිත කරන මුදල් ෙනෝට්ටුවට අත්සන් කළා. ඒ රුපියල් 
5,000 මුදල් ෙනෝට්ටුව ෙකෝ කියලා මුදල් අමාත්යවරයා ෙම් ගරු 
සභාවට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ රුපියල් 5,000 මුදල් ෙනෝට්ටුව 
ෙකෝ?  

ෙම් ගරු සභාව ට මහජන ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වුණු අෙප් ගීතා 
කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය -ජනතා නිෙයෝජිතතුමිය- ද්විත්ව 
පුරවැසිකමින් ඉවත්ෙවලා තිබියදීත්, එතුමියට ද්විත්ව පුරවැසිකම 
තිෙබනවාය කියා එතුමියෙග් මන්තී ධුරය අෙහෝසි කිරීමට 
අභියාචනාධිකරණය තීන්දුවක් දුන්නා. එතුමිය අද 
කථානායකතුමාටත්, මහ ෙල්කම්තුමාටත් ලිඛිතව භාර දුන්නා, 
එතුමිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යනවාය කියලා. 
ඒක ඉතාම සාධාරණයි. ෙමොකද, දැන් ෙම් රෙට් මුදල් ෙකොළය 
පිළිබඳවත් බරපතළම පශ්නයක් ඇති වනවා. අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ 
ගණන් මහ ජනයා අෙත්, අපි හැමෙදනාම අෙත්  ගනු-ෙදනු කරන 
මුදල් ෙකොළයක් තිෙබනවා. ඒ මුදල් ෙකොළයට ශී ලංකාෙව් 
පුරවැසියකු ෙනොවන ෙකෙනකු අත්සන් කරනවා. අත්සන් කළාම 
ඒක වලංගු වනවා නම්, අෙප් ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියෙග් 
මන්තී ධුරය අෙහෝසි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, 
කම්කරු, දිළිඳු, ෙපොෙහොසත් සියලු අය අත තිෙබන පබලම 
යන්තණය මුදල් ෙනෝට්ටුව ෙන්. ෙමම අවස්ථාෙව්දී රුපියල් 5000 
මුදල් ෙනෝට්ටුවක පිටපතක් මා සභාගත* කරනවා. ඒ මුදල් 

231 232 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනෝට්ටුෙව් අත්සන තිෙබන්ෙන් රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් 
සහ තවත් කාෙග්ද කියලා බලන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් 
නඩු තීන්දුවත් සමඟ ෙම් රෙට් මුදල් ෙනෝට්ටුෙව් නීත්යනුකූලභාවය 
පිළිබඳ පබල අභිෙයෝගයක් රට හමුෙව් තිෙබනවා. 

මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසෙය් හැටියට ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් තිෙබන COPE එෙක්දී, "තමන් 
ෙම් රෙට් පුරවැසියකු නම් රාජකාරිය භාර ගන්නෙකොට දිවුරුම් 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම දිවුරුම් දුන්නාද?" කියලා ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් අධිපතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවාම, එ ෙහම දිවුරුම් 
දීමක් කරලා නැහැයි කියලා එතුමා සාක්ෂියක් දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ඕනෑම තනතුරක් දරන හැමෙදනාමත් දිවුරුම් ෙදනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු වශෙයන් පත් වනෙකොටත් දිවුරුම් 
ෙදනවා. එෙහම දිවුරුමක් දුන්ෙන් නැති, සිංගප්පූරු පුරවැසියකු ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති බවට පත් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ මහ 
දවල් මහ බැංකුෙව් මහා මුදල් මං ෙකොල්ලය සිදු ෙවනවා. මහ 
දවල් මහ බැංකුෙව් මහා මුදල් මංෙකොල්ලය සිදු ෙවලාත් ඔහුට 
විරුද්ධව කිසිම නඩුවක් පවරා නැහැ. ඔහු අධිකරණයට ෙගන 
යන්ෙන් නැහැ; ඇප ෙදන්ෙන් නැතුව බන්ධනාගාරගත කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔක්ෙකොම ගජ මිතුරන්ට සලකනවා.  

ෙදොම්ෙප් පැත්ෙත් සමහර මන්තීවරු කුණු පශ්නය බලන්න 
යන්ෙන්ත් අර්ජුන මෙහේන්දන්ලාෙග් ෙකොම්පැනිවලින් ෙදන 
ෙහලිෙකොප්ටර් යානාවලිනුයි. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු එයට 
ෙකළින්ම සම්බන්ධයි. අද මහින්ද රාජපක්ෂ පැත්තට අත ඔසවන 
මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් කුලිය ෙගවා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෆ්ලැට් එක 
කාෙග්ද? ඒකට කවුද සල්ලි දුන්ෙන්? ඒ සල්ලි ෙහොර සල්ලි 
ෙනොෙවයිද? එවැනි ෙහොර කළු මුදල් ෙමහාට ෙගෙනන්න විනිමය 
පාලන පනත්, ෙරගුලාසි සියල්ල ෙවනස් කළාම, එය අමාත්ය 
ධුරෙය් වගකීම තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික න්යාය පතයක් සඳහා ෙයොදා 
ගැනීමක් ෙනොෙවයිද? ඒ නිසා අද රෙට් බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 

අද තමුන්නාන්ෙසේලාට පිළිගන්වා තිෙබන ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 
සමස්ත රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාට ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව විද්වතුන් විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවයි. අවුරුදු 15කට 
පස්ෙසේ අෙප් ඒකපුද්ගල ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

ලංකා ඉතිහාසෙය් එෙසේ  සිදු වුණු අවුරුදු ෙදකයි තිෙබන්ෙන්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒක පුද්ගල ආදායම  2010දී 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,744යි; 2014දී 3,821යි; 2015දී 3,843යි; 
2016දී 3,835යි. නිදහසින් පස්ෙසේ ෙදවතාවයි ඒකපුද්ගල ආදායම 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එකක්, චන්දිකා කුමාරතුංග යුගෙය්දී. 
2001දී ආර්ථිකය ඍණ ෙවලා ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු වුෙණ්, 2016දී. අන්න රෙට් 
සමස්ත ආර්ථිකයට ෙවලා තිෙබන ෙද්. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී 
සියයට 7ක්, 8ක් පැවැති සාමාන්ය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අද 
සියයට 4.4ට අඩු ෙවලා. කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය 
ආපස්සට ගිහින්,  ඍණ 4.2ට පත් ෙවලා. එදා 32.3ක් තිබුණ රෙට් 
ආෙයෝජන අනුපාතය 31.5ට අඩු ෙවලා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී 
29.9ට තිබුණ ජාතික ඉතුරුම් 28.9ට අඩු ෙවලා. ෙකොළඹ 
පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයට - Colombo Consumer Price Index - 
අනුව සියයට 2.1ට තිබුණ රෙට් බඩු මිල වැඩි වීෙම් ෙව්ගය සියයට 
4.4 දක්වා වැඩි ෙවලා.  

රෙට් සමස්ත ෙගවුම් ෙශේෂය කවදාකවත් පිට පිට ෙදවතාවක් 
ඍණ ෙවන්ෙන් නැහැ.  සමස්ත ෙගවුම් ෙශේෂය එක අවුරුද්දක 

ඍණ වුෙණොත්, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ධන වනවා. ෙමොකද, රෙට් 
තිෙබන සියලුම විෙද්ශ ගනු-ෙදනු හර හා බැර වශෙයන් සටහන් 
කරන්ෙන් අන්තර්ජාතික ෙගවුම් තුලාෙව්; Balance of 
Paymentsවල. සමස්ත ෙගවුම් ෙශේෂය 2015දී ඍණ 1,489යි; 
2016දී ඍණ 500යි. වර්ෂ ෙදකක් පිට පිට ෙගවුම් ෙශේෂය හිඟ 
ෙවලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර සංචිත කඩා වැටිලා තිෙබනවා. 
රුපියෙල් අගය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. රජෙය් මූලික වග කීමක් 
තමයි, රුපියෙල් අගය ආරක්ෂා කිරීම. එය ආරක්ෂා කරන්න 
රජයට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ණයබරතාව 2010දී සියයට 71.6යි.  2014 වන ෙකොට ඒක 
සියයට 71.3 දක්වා අඩු කරලා තිබුණා. ෙම් රජය බලයට ඇවිල්ලා 
අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට ජාතිෙය් ණයබර වැඩි කරලා 
තිෙබනවා, සියයට 79.3ට. මම ෙනොෙවයි එය කියන්ෙන්. ෙම් ශී 
ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව කියවන්න. අද පිළිගැන්නූ 
2016 - මහ බැංකු වාර්තාව කියවලා බලන්න, රටට ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක දැනගන්න.  

සමස්ත ෙකොටස් මිල දර්ශකය එදා  7,219යි; අද 6,228යි. මුළු 
රටම අෙනක් පැත්තට ෙගනියලා. ෙම් ශී ලංකා මහා බැංකු 
වාර්තාව අනුව ෙපෙනනවා, රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන භයානක 
ෛවරී ෙද්ශපාලනෙය් පතිඵලය; ෛවරී ෙද්ශපාලනය තුළින් රෙට් 
ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන අර්බුදය. රෙට් සමස්ත නිමැවුම 
වැටිලා; ආදායම වැටිලා; ෙසේවා නියුක්තිය වැටිලා; විරැකියාව වැඩි 
ෙවලා; උද්ධමනය වැඩි ෙවලා; ෙපොලී අනුපාත වැඩි ෙවලා. ෙම් 
සියල්ල ෙවලා තිෙබන ෙකොට, එය  එෙසේ ෙවලා තිෙබන බව අච්චු 
ගහලා පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වලා තිෙබන ෙකොට, ෛවරී 
ෙද්ශපාලනෙයන් යුතුව බැණ වදින්ෙන් නැතුව, මර්දනය කරන්න 
සූදානම් ෙවන්ෙන් නැතුව, ජනතාව නැඟිටින්ෙන් ඇයි කියන එක 
ෙත්රුම් ගන්න. ෙහට වන ෙකොට රෙට් ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජනය 
කරාවි. ජනතාවෙග් හඬට කන් ෙදන්ෙන් නැතුව උච්ච 
මානසිකත්වෙයන් යුතුව මර්දනෙය් හස්තය දිගු කරනවාට 
විරුද්ධව තමයි ඔවුන් වර්ජනය කරන්ෙන්. නිරායුධ මිනිසුන් 
පජාතන්තවාදීව කරන ෙම් හැම වැඩ වර්ජනයකදීම, picketing 
එකකදීම, ඕනෑම උද්ෙඝෝෂණයකදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පීඩාවට 
පත්වන මිනිසුන්ෙග් පැත්ෙත් හිට ෙගන ඉන්නවා. අෙප් ගරු 
මන්තීවරු පනස්ෙදෙදනාම හිෙර් දැම්මත්- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉන්නවාද?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලාට වඩා ෙලොකු ෙපේමදාස මිනී මරු 

යුගෙය්ත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා විපක්ෂය විධියට මුහුණ 
දීලා තිෙබනවාය කියන එක මතක තබා ගන්න. එන්ට එපා, 
මර්දනය කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙවයි, භට හමුදා සමඟ 
ආවත් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයක් ඇති කිරීම සඳහා වන උත්සාහය 
නතර කරන්න ඔය බණ්ඩාරලාට පුළුවන්කමක් නැති බව සඳහන් 
කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා. 

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

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2007 අංක 7 දරන 

සමාගම් පනත යටෙත් සහ 2005 අංක 11 දරන සමිති ආඥා පනත 
යටෙත් අද ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමහි ඇති 
වැදගත්කම හා විවිධ නීති රීති ගැන අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි 
කර දුන් බව. ඒ පිළිබඳව අප සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාව තිෙබනවා. 

නමුත් ෙම් සමිති සමාගම් කිව්වාම අපට මතක් ෙවන්ෙන් 
පසුගිය කාලෙය් තිබුණු සමිති සමාගම්. සෙහෝදර සමාගම්, ඥාති 
සමාගම්, ගජමිතුරු සමාගම් ඕවා තමයි ඒ කාලෙය් රට කාපු 
සමාගම්. ෙම් නීති - රීති ෙහෝ ඇවිත් ආෙයත් එෙහම සමාගම් බිහි 
ෙවන්ෙන් නැති යුගයකට රට ෙගනියන්න පුළුවන් නම්  
විෙශේෂෙයන් වැදගත්ය කියා අපි හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ඔය සමහර 
සමාගම් ගැන FCID   එක තවමත් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. 
SriLankan Airlines  එෙක් සිටිය  මාමයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
බෑනායි එක්කාසු ෙවලා කළ ගනු-ෙදනු Hello Group  වාෙග් 
සමාගම්-[බාධා කිරීම්] මට ෙවලාව මදි. මට ඉඩ ෙදන්න විධියක් 
නැහැ. Hello Group  වාෙග් සමාගම්  එකතුෙවලා රෙට් ෙකෝටි 
ගණන් සල්ලි, ජනතා මුදල්, ෙම්  හරහා ෙහොරා කාපු හැටි, 
ෙකොල්ලා කාපු හැටි ෙම් සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත ගැන 
සාකච්ඡා කරද්දී අපට දැෙනනවා.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සභා ගැෙබන් පිටවී 
යන්නට ඉස්ෙසල්ලා මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ෛවරීය 
ෙද්ශපාලනය කෙළේ කවුද  කියා. එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ඡන්දය ඉල්ලුවාය කියන වරදට  නීතියක්, නඩුවක්, නඩු තීන්දුවක් 
නැතිව බල්ෙලක් වාෙග් ඇදෙගන ගිහින් හිරෙගදරට දැමුවාම, 
යුද්ධය දිනූ නායකයාට එෙහම  කරනෙකොට  ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය 
කඳුළු තිබ්ෙබ් නැහැ. "අන්න ෙහොඳයි " කියා අත උස්සාෙගන 
හිටියා. නමුත් අද සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට වචනයක් කිව්වාම, ෛවරී ෙද්ශපාලනය කියා කථා 
කරනවා. එදා රෙට් යුද්ධ හමුදාෙව් හිටපු නායකයා, ෙසන්පතියා 
ඇදෙගන යනෙකො ට ෙකෝ ඔය කඳුළු? - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
කියන ෙද්වල් කවුරුත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රුපියල් 
ෙදදහස් පන්සියෙයන් පවුලකට කන්න ෙදන්න පුළුවන්ය කිව්ව 
ඇමතිතුමා ෙන්. ශකයාෙග් පුතා වයිමා ආවත් ගෑස ් මිල අඩු 
කරන්නට බැහැයි කියා ඔබතුමා කිව්වත්, මන්තීතුමනි, අපි 
ආණ්ඩුව භාර ගත් ගමන් ගෑස් මිල අඩු කළා.  

ෙම් පශ්න මැද්ෙද් අෙප් ර ට ඉතා ශක්තිමත් තිරසාර 
අත්තිවාරමක් දමා ෙගන ඉදිරියට යනවා. ෙබොෙහෝ බාධක මැද 
තමයි අපි ඒ ගමන යන්ෙන්. පසුගිය දචස්වල අපට ෙබොෙහෝ බාධක 
තිබුණා. ඉදිරියටත් ෙම් ගමන යද්දී අපට බාධක එනවා. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේටත් ගල් ෙපරළුවා. සත්වයන් සසරින් එතර 
කරන්නට උන්වහන්ෙසේ ඒ ගමන ගියා. ඒ වා ෙග් අධිෂ්ඨානයක්, 
ආශීර්වාදයක් අපට තිෙබනවා.  

අප විෙශේෂෙයන් ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්  මාස හැටකින් 
අලුත් රටක් හදා ෙදනවාය කියායි. දැනට මාස විස්සක් ගත වී 
තිෙබනවා. අලුත් රට හදන අත්තිවාරම අපි දැන් දමා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මැයි ෙපළපාළිය දැක්කාම ජනතාව අප 
විශ්වාස කර තිෙබනවාය කියන එක අපට භය නැතිව කියන්න 
පුළුවන්. ජනතාව අප විශ්වාස කර තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත්, ෙමොන බාධක දැම්මත්, ෙම් මාස  හැෙට් වැඩ පිළිෙවළත් 
එක්ක අලුත් රට හදන්නට ජනතා බලෙව්ග අපත් එක්ක ඉන්නවාය 
කියන කාරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්නවා ඇති. 

පසුගිය කාලෙය් සුරංගනා කථා කිව්වා. සුරංගනා කථා කිය 
කියා ජනතාව රැවැට්ටුවා. ජනතාව රවට්ටලා ෙම් රට බදාෙගන 
කෑවා; ෙබදාෙගන කෑවා. සමහරු සල්ලි ෙවන රටවලට ගිහිල්ලා 
තැන්පත් කළා. ෙම් රට රවට්ටපු කුහක කල්ලිය, අද ෙම් රට 
ස්ථිරසාර ගමනකට යනෙකොට එයට බාධා කරනවා; දන්න ජාති 
ඔක්ෙකොම දාලා ෙම්වා නවත්වන්න හදනවා. නමුත් අපි ෙම් 
ව්යායාමෙය් ෙයෙදන්ෙන්, උත්සාහ කරන්ෙන් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පතිරූපය හදන්නවත්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් පතිරූපය හදන්නවත් ෙනොවන බව මතක තියා 
ගන්න. එෙහමනම් පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් වාෙග් ෙපොල් ගස් 
වාෙග් උස cut-outs පාරවල් වෙට්ට ගහන්න තිබුණා. අපි එෙහම 
cut-outs ගහන සංස්කෘතිය අයින් කරලා, පතිරූපය හදන එක 
අයින් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිරූපය හදන්න ෙනොෙවයි 
අපි උත්සාහ කරන්ෙන්. ශී ලංකා ජනතාවෙග් අනාගතයයි අපි ෙම් 
නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්. ශී ලංකාව තුළ තිෙබන 
පතිරූපය ෙගොඩ නඟන්නයි අෙප් ෙම් උත්සාහය. අපට මඩ 
ගැහුවාට කමක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මඩ ගැහුවාට 
කමක් නැහැ. අෙප් නායකයන්ට මඩ ගැහුවාට කමක් නැහැ. නමුත් 
අෙප් සමස්ත ශී ලාංකිකයන් ඉහළට ඔසවා තබමින්, ඔවුන්ෙග් රැකී 
රක්ෂා පශ්නය විසඳමින්, ඔවුන්ෙග් අනාගතය නිර්මාණය කරන්න 
යන ගමනට ශී ලංකා ජාතියක් වශෙයන් බාධා කරන්න එපා  
කියලා මම ඔබතුමන්ලාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ණය අරෙගන හදපු 
හම්බන්ෙතොට වරායයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි අද රටට සුදු 
අලි බවට පත්ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාට ඇඟිල්ල දිග් කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඒවා ලාභදායී ව්යාපාර බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. 
කර්මාන්තශාලා හදන්ෙන් නැතිව හම්බන්ෙතොට වරායක් හැදුෙව් 
ඇයි කියලා අපි දන්නවා. සංචාරක පාරාදීසයක් නැතිව ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළක් හැදුෙව් ඇයි? තණ ෙකොළ පටවන්නද? නැහැ. කුඩු 
ෙගෙනන්න. ඒවා හැදුෙව්  කුඩු ෙගෙනන්න. එෙහම නැත්නම් 
කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට ෙසනඟ ෙගන්වන්න තමයි ඒවා හැදුෙව්. 
විෙද්ශීය සම්භවයකින් යුතු ෙහෝටල් හැදුවා. කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට 
ෙසනඟ ෙගෙනන්න තමයි ඒ ෙහෝටල් හැදුෙව්. නීති විෙරෝධී, - 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. මට කථා කරන්න ෙවලාව මදි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මම අහන්ෙන් රීති පශ්නයක්. ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. 

ජයවර්ධන මැතිතුමා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කටුනායකට ෙගනා, - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු අජිත් 

මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එතුමා කථාවක් ෙන් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඉන්දික 

අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මෙගන් උත්තරයක් ලබා 
ගන්න පශ්නයක් අහන්න එපායැ. Point of Order කියලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? Point of Order 
කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැද්ද? ස්ථාවර 
නිෙයෝග බලලා ඒ ගැන දැනෙගන එන්න. ෙම් දිවුලපිටිෙය් 
පාෙද්ශීය සභාව ෙනොෙවයි. ගිහිල්ලා ඒවා බලාෙගන එන්න.  
[බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එතුමාෙග් point 
of Order එක ෙමොකක්ද? හම්බන්ෙතොට කුඩු හදන මධ්යස්ථානයක් 
ඇති කරන්න, හම්බන්ෙතොට ෙලෝකෙය් කැසිෙනෝ මධ්යස්ථානය 
කරන්න අවශ්ය නීති විෙරෝධී බඩු ෙගන්වන්න තමයි 
කර්මාන්තශාලා හදන්ෙන් නැතිව, සංචාරකයන්ෙග් පාරාදීසය 
හදන්ෙන් නැතිව එදා ෙම් ව්යාපෘති කෙළේ. අපි ඒක දැක්කා. අපි 
විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඒවා බලන්න හම්බන්ෙතොටට ගියා; 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ගියා. ඒවා ආරක්ෂක කලාප ෙවන්න 
ඕනෑ. නමුත් එදා පිස්ෙතෝල ගත් මැරයන් තමයි බලහත්කාරෙයන් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඇතුළට ඇවිල්ලා අපට තර්ජනය කෙළේ. ඒ 
කාෙග් ආශීර්වාදය තුළද? ඒ අයට ඒක පාරාදීසයක් ෙවලා තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි  හිතන්ෙන් රට 
ගැනයි. අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂ ගැන හිතන්ෙන් නැහැ. රෙට් 
මිනිසුන්ෙග් රැකියා පශ්නය ගැන තමයි අපි හිතන්ෙන්. අපි 
කර්මාන්ත පුරයක් හදන්න ගියාම ෙමොනවාද කෙළේ? අපි අක්කර 
15,000ක් අරෙගන කර්මාන්ත පුරයක් නිර්මාණය කරන්න ගියා. ඒ 
අක්කර 15,000න් සියයට 85ක්ම රජෙය් ඉඩම්. හැබැයි, 
ෙම්ෙගොල්ලන් පන්සල්වලට ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා කුලප්පු 
කළා; පල්ලිවලට ගිහිල්ලා Fathersලා කුලප්පු කළා. ගම්වල 
ඉන්න මිනිසුන්ට ගිහිල්ලා කිව්වා, "ෙගවල් කැෙඩනවා ඉවරයි" 
කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන් දැන දැන තමයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ, 
ෙනොදැන ෙනොෙවයි. ඉන් සියයට 85ක් රජෙය් ඉඩම් කියලා 
දන්නවා. මිනිසුන් කුලප්පු කරලා, පාරට බසස්ලා කාව ෙහෝ 
මරන්න තමයි උත්සාහ කෙළේ.  එදා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් වැලිෙව්රිෙය් ෙකොල්ෙලෝ මැරුවා වාෙග්, ඒකල ෙරොෙෂේන් 
චානක මැරුවා වාෙග් තව එෙකක් බිලි ෙදයි කියලා හිතලා ශී 
ලංකාෙව් පතිරූපය ජාත්යන්තරව පහළට දමන්නයි ඔබතුමන්ලා 
උත්සාහ කෙළේ. අපි ඒවාට ඉඩ හදන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා මැඩ 
පවත්වාෙගන, ෙම්වාත් දරාෙගන අපි හදන්ෙන් ශී ලංකාෙව් 
පතිරූපයයි. ඔය ඕනෑම ෙද්කට මුහුණ දීලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අනාගතයයි අපි හදන්ෙන් කියලා කියන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, මම විෙශේෂෙයන්ම SAITM පශ්නය ගැන කියන්නම්. 
දැන් SAITM පශ්නය ගැන කථා කරනවා. SAITM එක කවුද 
හැදුෙව්? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පානදුෙර් හිටපු මන්තීවරයා  - 
ෙනවිල් පනාන්දු - තමයි SAITM එෙක් අයිතිකාරයා. අෙප් 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාත් එක්ක එකට ෛවද්ය විද්යාලෙය් 
ඉෙගන ගත්, ෛවද්ය උපාධිය ගත් ෙකෙනක් තමයි SAITM එක 
හැදුෙව්.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණු, ෛවද්ය 
විද්යාලෙය් කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාත් එක්ක එකට ඉඳෙගන MBBS 
උපාධිය ලබාගත් ෛවද්යවරෙයක් තමයි ඒක හැදුෙව්. එෙහම 

නැතුව නිකම් යන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනය පැත්තකින් 
තියලා අපි පිළිගන්නවා, ඔහු ෙම් රටට බිහි වූ නිර්මාණකරුෙවක්, 
ෙම් රටට බිහි වූ ෙහොඳ දක්ෂෙයක් බව. ආසියාෙව් තිෙබන ෙලොකුම 
press එක තිෙබන්ෙන්ත් ඔහු සතුවයි.  

SAITM එකට දැන් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් කවුද? SAITM එක 
ආරම්භ කරලා අවුරුදු 7කට පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
අරලියගහ මන්දිරයට ගිහිල්ලා ෛවද්ය උපාධිය - MBBS උපාධිය 
- ගන්න රූපවාහිනිය ඉදිරිෙය් 10ෙදෙනකුට ශිෂ්යත්ව දුන්නා. 
"යන්න  SAITM එකට, ෙමන්න ලක්ෂ 70කට ශිෂ්යත්වයක්" 
කියලා ෙලෝකයටම ෙපෙනන්න ශිෂ්යත්ව දුන්නා. 
එක්ෙකෙනක්වත් කෑ ගැහුවාද? GMOA එෙක් ඉන්න ඔය 
පණ්ඩිතෙයෝ ටික එදා බලු කුක්ෙකෝ වාෙග් බලාෙගන සිටියා. 
GMOA එෙක් ඉන්න කුහක ෙදොස්තරලා ටික ඒ ගැන කථා කළා 
ද? නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? අපි නිදහස 
දුන්නාම ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න එනවා. එෙහම නම් එදාත් කෑ 
ගහන්න තිබුණා ෙන්. SAITM එක ආරම්භ කරලා තිබියදී අවුරුදු 
7ක් ෙපොල් ගෑවාද? අපි ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන් බැලුෙව් නැහැ. 
එෙහම නම් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අපටත් ඕකට විරුද්ධ 
ෙවන්න තිබුණා. "එයා අෙප් මිනිෙහක් ෙනෙමයි, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්, මිනිහා ෙදොස්තර ෙකෙනක්, ඒ නිසා ඒක 
නවත්වන්න ඕනෑ" කියලා අපටත් විරුද්ධ ෙවන්න තිබුණා. නැහැ, 
අපි ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙද්ශපාලනය ෙනොෙවයි. ඒක මතක 
තියාගන්න. අපි ෙගොඩනඟන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් අනාගතය; ශී 
ලංකාෙව් පතිරූපය. ඒක මතක තියාගන්න.  

ෙද්ශීය ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න නම් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයකටම යන්න ඕනෑද? ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙවන්න ඕනෑ 
නම් රජෙය් විශ්වවිද්යලයකටම යන්න ඕනෑද? 
ගණකාධිකාරිවරෙයක් ෙවන්න ඕනෑ නම් රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයකටම යන්න ඕනෑද? නීතිඥෙයක් ෙවන්න ඕනෑ නම් 
රජෙය් විශ්වවිද්යාලයකටම යන්න ඕනෑද? රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයකට ෙනොෙගොස් සෑම වෘත්තියකටම අදාළ උපාධිධාරි 
වෘත්තිකයන් ෙම් රටට බිහිෙවන්න පුළුවන් නම්, ෛවද්යවරෙයක් 
විතරක් බිහිෙවන්න බැරි ඇයි? රජෙය් විශ්වවිද්යාලයකට 
ෙනොෙගොස් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයකින් හැම වෘත්තියකටම 
අදාළව උපාධියක් ගන්න පුළුවන්. ෛවද්යවරුන්ෙග් තිෙබන ෙම් 
පිස්සුව ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුෙව් විශ්වවිද්යාලයකින්ම ඉෙගන ගන්න 
ඕනෑය කියන පිස්සුව ෙමොකක්ද? ඔවුන් ෙම් විධියට විරුද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඇයි? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විරුද්ධ වුණාට කමක් 
නැහැ. එතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය තමයි නිදහස් ෙසෞඛ්යය, නිදහස් 
අධ්යාපනය. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නමුත්, ෙම් කට්ටිය විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? මම වග 

කීෙමන් කියනවා, ෙම් සඳහා ෙදොස්තරලාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න 
බැහැ කියලා. ෙම්ක නවත්වනවාට ෙදොස්තරලාෙගන් සියයට 90ක් 
විරුද්ධයි. අපි GMOA එකට කියනවා, පුළුවන් නම් මීට විරුද්ධව 
තමන්ෙග් සාමාජිකයන්ෙගන් සියයට 25කෙග් අත්සන් අරෙගන 
ෙපන්වන්න කියලා. SAITM එක වහනවාට GMOA එක කැමතිද 
කියලා පුළුවන් නම් ලිඛිතව අරෙගන ෙපන්වන්න. නැහැ, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බළල් අතක් තමයි එතැන කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙම්ක GMOA එෙක් හඬ ෙනොෙවයි. 
ඒක මතක තියාගන්න. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මී ෙතොටමුල්ලට කුණු 
කන්ද කවුද ෙගනාෙව්? ඒ කාලෙය් ෙකොළඹ හැදුවා කියලා ඒකට 
අයිතිකාරෙයෝ සිටියා ෙන්ද? ෙකොළඹ හැදුෙව් කවුද? " අපි තමයි 
ෙකොළඹ හැදුෙව්" කියලා කිව්වා ෙන්ද? කුණු කන්ද ෙපරෙළන 
ෙකොට ෙකොළඹ හදපු එකා හැංගිලා. අන්තිමට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා තමයි මිනී 40ක් වැළළුණු තැනට ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, "ෙම් 
කුණු කන්ෙද් ෙඛ්දජනක සිද්ධියට මම වගකීම භාරගන්නවා" 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ෙකොළඹ හදපු අයිතිකාරෙයෝ නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

1924 ඉඳලා තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි නිකම් තිෙබන්ෙන්. 
අපි ඒවා අවුරුදු 35කට බදු දීලා මාසයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ලක්ෂ 100ක් ෙම් රටට අරෙගන දුන්නා. ඒ සල්ලි අපි කන්න 
ෙනොෙවයි, රෙට් ජනතාවෙග් යහපතටයි ගත්ෙත්. මාසයකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ලක්ෂ 100ක් අරෙගන දුන්නා. තව ෙතල් 
ටැංකි 85ක් තිෙබනවා. නිකම් වල් වැදිලා තිෙබන ෙතල් 
ටැංකිවලින් ෙඩොලර් ලක්ෂ 100ක් ගත්තා නම්, අපට වර්ෂයකට 
රුපියල් ෙකෝටි 10ක් ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] අපි 
විකුණන්ෙන් නැහැ, බදු දීමයි කරන්ෙන්. රෙට් ෙද්පළ විකුණුෙව් 
ඔබතුමන්ලායි. Port City එකට අක්කර 600 ගණනක් විකුණුෙව් 
කවුද? අපි ඒවා නිදහස් කරලා දුන්නා. ෙම් ආණ්ඩුව කිසිම දවසක 
රෙට් ෙද්පළ විකුණන්ෙන් නැහැ. 

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

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 ෙම් කුහක ෙද්ශපාලනෙයන් අයින් ෙවලා ශී ලංකාව 

ෙගොඩනඟන්න, රෙට් ජනතාවෙග් අනාගතය ෙගොඩනඟන්න අපිත් 
එක්ක අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු කරන්න කියා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

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

මීළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.58] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 

ඇමතිතුමා විසින් අනුමැතිය සඳහා ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් පසුගිය 
අය වැය ෙයෝජනාවලට අනුකූල ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක්. විවිධ 
සමාගම්වලින් අය කරන ගාස්තු වැඩි කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම එම 
සමාගම්වල විවිධ කටයුතු ෙවනුෙවන් අය කරන ගාස්තුව වැඩිකර 
ගැනීමත් තමයි පසුගිය අය වැය ෙයෝජනාවල තිබුෙණ්. 

 
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 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, 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 ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தர்கள். 

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

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පසුගිය අය 

වැෙය්දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ම ආණ්ඩුවට  ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙගොඩගන්න, නිෂ්පාදනය මත පදනම් ෙවච්ච 
ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරිකම නිසා.  ආණ්ඩුව අය 
වැෙයන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් බදු වැඩි කරන්න; දඩ මුදල් වැඩි 
කරන්න; විවිධ ෙසේවා ගාස්තු වැඩි කරන්න. හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීෙම් ගාස්තු, විෙද්ශ ගමන් බලපත නිකුත් කිරීෙම් ගාස්තු, විභාග 
ගාස්තු යන ඒ හැම ෙදයක්ම වැඩි කරන්න තමයි එදා ෙයෝජනා 
කෙළේ. ඒ අනුව තමයි සමාගම් පනත යටෙත් අද ෙම් ගැසට් 
නිෙව්දනය එන්ෙන්ත්. ෙම් නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන්ත් විවිධ 
කාර්යයන් සඳහා අය කරන රජෙය් ගාස්තු වැඩි කිරීම්. ඇත්තටම 
ගත්ෙතොත් ෙම්ක මහා ෙලොකු හපන්කමක්, පුළුවන්කමක් 
ෙනොෙවයි, බැරිකම පදර්ශනය කිරීමක්. ඒ නිසා තමයි  
ජනතාව ෙගන් අය කරන මුදල් වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්; ගාස්තු 
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙමතැනදී පශ්න කිහිපයක් පැන නඟිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.ඒ අය වැය ෙයෝජනාවල තිබුණා, සීමාසහිත 
සමාගම්වලින් හා ෙපොදු සමාගම්වලින් වාර්ෂිකව 60,000ක් සහ 
ලක්ෂ පහක බලපත ගාස්තුවක් අය කරන්න. නමුත් ඒ රුපියල් 
60,000ක් වාර්ෂිකව අය කිරීම සඳහා  අවශ්ය ෛනතික පතිපාදන 
ෙම් වන ෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර නැහැ. ඒ නිසා එවැනි 
වාර්ෂික බදු මුදලක් අය කර ගන්න සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයාට 
කිසිදු නීතිමය බලයක් නැහැ. නමුත්, පසුගිය කාලෙය් සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා විසින් පත්තරවල දැන්වීම් දැම්මා, නිෙව්දන 
නිකුත් කළා, වාර්ෂිකව හැම සමාගමක්ම ෙම් රුපියල් 60,000ක 
සහ මුලින් කියපු ලක්ෂ පෙහේ ගාස්තුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙගවිය 
යුතුයි කියලා. පසුගිය කාලෙය් ව්යාපාරිකයන් යම් යම් කටයුතු 
සඳහා ලියකියවිලි ඉල්ලන්න ඒ ආයතනවලට ගියාම 
ෙකොන්ෙද්සියක් පැෙනව්වා, වාර්ෂික ගාස්තුව ෙගවලා නැත්නම් ඒ 
අදාළ ලියකියවිලි ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි, ඒ වාර්ෂික 
ගාස්තු අය කරන්න නීතිමය පතිපාදනයක් නැතුව,  එෙහම 
නැත්නම් අඩුම ගණෙන් සමාගම් පනත සංෙශෝධනය කරන්ෙන් 
නැතුව ෙකොෙහොමද සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා බලපෑම් කරන්ෙන්, 
අනිවාර්යය කරන්ෙන්, ෙම් රුපියල් 60,000 අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙගවන්න ඕනෑ කියලා? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ කටයුත්ත ඇත්තටම අයිති ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. ෙද්ශීය ආදායම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තමයි 
ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කළ යුතු ෙවන්ෙන්. නමුත් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා  අද වුණත් යම් කිසි සමාගමක් ෙම් වාර්ෂික 
ගාස්තුව ෙගවන්න බැහැයි  කිව්ෙවොත් ඇමතිවරයාට ෙහෝ 
අමාත්යාංශයට ඒ පිළිබඳව ගන්න තිෙබන නීතිමය කියා මාර්ගය 
ෙමොකක්ද? එෙහම නීතිමය කියා මාර්ගයක් ගන්න බැහැ. කියන්න 
පුළුවන්, "අරක කරන්නම්, ෙම්ක කරන්නම්" කියලා. හැබැයි, 
ඕනෑම සමාගමකට පුළුවන් ඒක ෙනොෙගවා ඉන්න. ෙමොකද, ඒ 
ගාස්තුව වැඩි කිරීම පිළිබඳව ෛනතික බලයක් සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්වරයාට ෙමෙතක් ලැබිලා නැති නිසා. එෙහම නීතිමය 
ඉඩකඩක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් විවර කෙළේත් නැහැ. ඒ නිසා 
අදත් ඒ පශ්නය බරපතළ පශ්නයක් විධියට තිෙබනවා. එෙහම 
තිෙයද්දී තමයි දැන් ෙම් අෙනකුත් ගාස්තුත් වැඩි කරන්ෙන්. මම 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙමොන නීතිය යටෙත්ද, 
ෙමොන නීතිමය පතිපාදන යටෙත්ද ඔබතුමන්ලා සමාගම්වලින් ෙම් 
වාර්ෂික ගාස්තු අය කරන්ෙන් කියලා.  

සමාගම් කිව්වාම මහා පරිමාණ ෙකොම්පැනි විතරක් ෙනොෙවයි 
අයිති ෙවන්ෙන්. ෙම් වාර්ෂික ගාස්තු අය කිරීම් යටතට ගම්වල 
තිෙබන පුංචි පුංචි සමිතිත් අයිති ෙවනවා. ලියාපදිංචි ෙවලා සමිතිත් 
ෙම්කට අදාළ ෙවනවා. උදාහරණයක් ගත්ෙතොත්, විහාරස්ථ දායක 
කාරක සභාත් සමිති විධියට වැෙටනවා. ඒවායින් අය කරන 
ගාස්තුවල ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්.  ෙම් කථා කරන්ෙන් 
මහා පරිමාණ ෙකොම්පැනි ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. මහා පරිමාණ 
ෙකොම්පැනිවලින් ගාස්තු අය කරන එක පශ්නයකුත් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි, ෙම් කරුණ අෙනකුත් පුංචි, අවෙශේෂ ගාමීය මට්ටෙම් 
තිෙබන සමිති සමාගම්වලටත් බලපානවා. අන්න එතැන තමයි 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, කිසිදු නීතිමය ඉඩක්, නීතිමය 
රාමුවක් නැතුව ෙකොෙහොමද ආගමික සමිතිවලින් ෙම් ගාස්තු අය 
කරන්ෙන්? ඒක පන්සෙල් විහාරස්ථ දායක කාරක සභාව ෙවන්න 
පුළුවන්. පල්ලිෙය් සංවිධානයක් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් 
හින්දු ආගෙම් ෙහෝ ඉස්ලාම් ආගෙම් යම් කිසි සංගමයක් ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙම් නීතිය ඒ හැෙමෝටම බලපානවා.  

 

හැබැයි, ඒ  නීත්යනුකූල  ඉඩ නැති වුණත්, ''අනිවාර්යෙයන් ෙම් 
ගාස්තුව ෙගවන්න'' කියලා දැන් එය බලපෑමක් විධියට තිෙබනවා. 
සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයාට නැති බලයක් සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා 
පාවිච්චි කිරීම නීතිවිෙරෝධී කටයුත්තක්. ඒ නිසා උසාවියක් ඉදිරියට 
යම් කිසි සමාගමක් ගිෙයොත්, ඒකට වගඋත්තර බඳින්න ෙවන්ෙන් 
ඇමතිවරයාට  ෙනොෙවයි, ඒ නිෙව්දන නිකුත් කරපු සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්වරයාටයි. ඒ නිසා ෙමහිදී නැවත සිතා බැලිය යුතු, 
නැවත අවධාරණය කළ යුතු බරපතළ කාරණාවක් තිෙබනවා. 
නීතිෙය් කිසිදු පතිපාදනයක් නැතිව, ඒ පිළිබඳව කිසිදු නීතියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත ෙවන්ෙන් නැතිව, ''වාර්ෂික ගාස්තුවක් 
අය කරන්න'' කියලා සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා බලපෑම් කරන එක 
මුළුමනින්ම නීති විෙරෝධීයි.   ඒ පිළිබඳව ඔහුට වග කියන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ගාස්තු වැඩි කරන්නට අද ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 
එතැනදීත් පුංචි, පුංචි සමිතිවලින් අය කරන ගාස්තු වැඩි කරන එක 
කිසිෙසේත්ම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ. යම් කිසි සමාගමක් 
ලියකියවිල්ලක් ලබා ගන්න, ඔවුන්ෙග් ගිණුම් පිළිබඳ පකාශනයක් 
ලබා ගන්න,  ඒ ආයතනෙය් නිලධාරි මණ්ඩලය පිළිබඳ වාර්තාවක් 
ගන්න -එවැනි ආකාරෙය් ෙමොන ෙද් කරන්න ගියත්- දැන් ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දනය අනුව ගාස්තු අය කරනවා සහ ගාස්තු වැඩි 
කරනවා. නමුත් පුංචි සමාගම්වලින්, පුංචි සමිතිවලින් එවැනි ගාස්තු 
අය කිරීම සාධාරණ ෙවන්ෙන් නැහැ.   

පසුගිය කාලෙය් ඇති වුණු පාෙයෝගික පශ්නයක් තිෙබන බව 
අප දන්නවා. පසුගිය ආණ්ඩුව -රාජපක්ෂ පාලනය- කාලෙය්  
විහාරස්ථ දායක කාරක සභා මඟින් වාහන ලබා ගැනීමක් කළා. ඒ 
කාලෙය් රාජපක්ෂ පාලනය, විෙශේෂෙයන්ම ආගමික නායකයන්  
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවලට පාවිච්චි කර ගැනීම සඳහා ඒ 
ෙබොෙහෝ තැන්වලට වෑන් එකක් දුන්නා. ඒ වෑන් එක ලබා ගන්න 
පුළුවන් වුෙණ් ඒ දායක කාරක සභාව හරහා තමයි. සාමාන්යෙයන් 
අපි දන්නවා, ගම්වල තිෙබන පුංචි සමිති, එෙහම නැත්නම් 
ආගමික සභා ෙකොම්පැනියක ආකාරයට වාර්ෂික ආදායම් වියදම් 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නැහැ; ගිණුම් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් 
නැහැ කියලා. පිළිගත්, වරලත් ගණකාධිකාරිවරෙයක් හරහා 
ඒවාෙය් විගණනයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා 
ආගමික සංවිධාන නිසා. විවිධ අය ආගමික සංවිධානවලට මුදල් 
පරිත්යාග කරනවා. ඒ පරිත්යාගවලින් තමයි ඒ ආගමික 
සංවිධානවල කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන්. නමුත්, පසුගිය රජය ඒ 
ආගමික සංවිධානවලට වාහනයක් ලබා දීලා, ඒ  පිළිබඳ යම් 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ගැනීමක් සිද්ධ කළා.  

අද ෙවන ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ හැම 
විහාරස්ථ දායක කාරක සභාවකටම අද විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් විගණන විමසුම් යනවා. එවැනි 
ආකාරයට විගණන විමසුම් යවද්දී  ඔවුන් බලන්ෙන් ෙම්ක 
ආගමික සංවිධානයක්ද  නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි, නීතියට 
එකඟව විගණන කටයුතු සිද්ධ වුණාද, ඒ ලබා ගත් ෙද්වල් හරියට 
පවත්වා ෙගන ගියාද කියන එකයි. ඒ නිසා දැන්  විෙශේෂෙයන්ම 
ආගමික සංවිධානවලට ෙලොකු පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔවුන් වාර්ෂිකව ෙම් ගිණුම් ලබා ෙදන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, 
සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා අනුමත කරන ලද පිළිගත් විගණන 
නිලධාරිෙයක් ඒ ගිණුම් අනුමත කරන්නත් ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් 
ගෙම් පන්සෙල්, ගෙම් මුස්ලිම් පල්ලිෙය්, ෙකෝවිෙල් ගිණුම් පිළිබඳ 
විගණන කටයුතු  කරලා විගණන සහතිකය ලබා ගන්න සමාගම් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා අනුමත කරන ලද විගණන නිලධාරිෙයකු 
සම්බන්ධ කර ගත්ෙතොත් ඔහුෙග් ''වෘත්තීය මට්ටමට ගැළෙපන 
ගාස්තුවක්'' ෙගවන්න ඕනෑ. වෘත්තීය මට්ටමට ගැළෙපන 
ගාස්තුවක්  කියන්ෙන් ෙලොකු එකක්. එතෙකොට ෙම් පුංචි  පුංචි 
ආගමික සමිතිවලට විශාල අසීරුතාවකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒක අද පාෙයෝගිකව බිම් මට්ටෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නයක්.  

මුදල් අමාත්යාංශය  වාර්ෂික අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරද්දී   බලන්ෙන්,  ලියා පදිංචි වුණු සමාගම් ෙකොච්චර 
තිෙබනවාද, සමිති ෙකොච්චර තිෙබනවාද  කියලායි. දැන් ෙම් 
සමිතිවල වාර්ෂික ගාස්තුව වැඩි කරලා, -  රුපියල් හැටදහස 
ගණෙන්- සමිති ගණන පිළිබඳව ගණන් හදනවා.  

එතෙකොට එනවා, ෙලොකු ඉලක්කමක්. ෙලොකු ඉලක්කමක් ආ 
ගමන් අපට අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙපන්වනවා, "ෙමන්න සමාගම් 
පමාණය,  අවුරුද්දකට රුපියල් 60,000 ගණෙන් ගාස්තුවක් 
අනිවාර්ය කෙළොත් ෙමච්චර පමාණයකින් මුදල් ආදායම් පමාණය 
වැඩි වනවා" කියලා. ඒක තමයි මුදල් අමාත්යවරයා පසුගිය 2015 
වර්ෂෙය් දී සහ 2016 වර්ෂෙය් දී ෙපන්නුෙව්. සමාගම් ගණන අනුව 
රුපියල් 60,000න් වැඩි කරලා, රුපියල් ලක්ෂ 5න් වැඩි කරලා 
ගණන් හදලා රජයට ෙමච්චර ආදායමක් එනවා, අච්චර ආදායමක් 
එනවා කියා ෙලොකු ඉලක්කම්වලින් ෙපන්නුවා. හැබැයි,  ඒ වැඩි 
කරපු මුදල, එෙහම නැත්නම් අනිවාර්ය කරපු  ගාස්තු අය කර 
ගැනීම සඳහා වූ නීතියක් ෙහෝ හදන්ෙන් නැතිවයි එෙහම කෙළේ. 
අය වැය තුළ ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් 'රජෙය් ආදායම වැඩි කළා' 
කියලා අපට ෙපන්වා ගැනීම සඳහා ඒ කර තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම 
විහිළුවක්; ෙබොරුවක්; වංචාවක්.  ෙමොකද, පාෙයෝගික තලෙය් 
එෙහම එකක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපට අය වැෙය්දි කියන්න පුළුවන්, 
"ඔන්න ආණ්ඩුෙව් ආදායම වැඩි කළා" කියා.  
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ඊට පසුව කියනවා, "පසු ගිය රාජපක්ෂ පාලනයට වඩා ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් වාර්ෂික අය වැය තුළ අෙප් ආදායම වැඩි කරෙගන 
තිෙබනවා" කියලා. සමාගම් සංඛ්යාව ෙමච්චරයි, ඒ පමාණය 
රුපියල් 60,000න්, රුපියල් ලක්ෂ 5න් වැඩි කළාම ආදායම 
ෙමච්චරයි කියලා ෙපන්වනවා. හැබැයි වර්ෂය අවසාන වන ෙකොට 
අපට දකින්න පුළුවන් වන ෙද් තමයි, එෙහම ආදායමක් එන්ෙන් 
නැහැ කියන එක. ඒක තමයි, ෙමය ෙබොරුවක් කියා කිව්ෙව්; ෙමය 
මිථ්යාවක් කියා කිව්ෙව්. මුදල් අමාත්යවරයාට, ෙපන්වන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, 'ෙම් ආදායම වැඩි වුණා' කියන එක. 
එෙහම ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙපොෙතන් විතරයි, ඉලක්කම්වලින් 
විතරයි. හැබැයි පාෙයෝගිකව ඒ ආදායම ලැබී නැහැ; ලබා ගන්නත් 
බැහැ. දැන් ඒ පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතැනදී 
සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම වැඩි කරන්න කියලා මුදල් අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
ෙපන්වන ඉලක්කම් නිකම් විහිළුකාරි ඉලක්කම් බවට පත් වීමක් 
තමයි ඇත්තටම ෙමතැනදී සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ෙපොදු ෙකොන්තාත් ලියා පදිංචි කිරී ෙම් දී ෛනතික ගැටලුවක් මතු වී 
තිෙබනවා. එහි අනුනිෙයෝජිතයන් ෙහවත් sub-agentsලාට යම් 
නීත්යනුකූල බලයක් ලැබී තිෙබනවා. හැබැයි ඒ පධාන 
නිෙයෝජිතයාට -principal agentට- ෙටන්ඩර් ලබා ගැනීෙම්දී දැනට 
තිෙබන සමාගම් පනතට අනුව ඒ බලය නිවැරැදිව ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එනිසා ෙගොඩක් තැන්වලදී, විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් මිලියන 
5ට වඩා වැඩි ෙටන්ඩර් ලබා ගැනීෙම්දී පධාන නිෙයෝජිතයාට 
ෙටන්ඩර් ලබා ගැනීෙම් ෛනතික බලයක් ෙනොමැති වීම 
ෙහේතුෙවන් පාෙයෝගික පශ්න ෙගොඩක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම ඒ නීතිමය වගන්තිය ඇතුෙළේ අනුනිෙයෝජිතයන්ට 
පමණයි ඒ බලය ලැබී තිෙබන්ෙන්.   ඒවා ෙවනස් කරන්න 
අමාත්යතුමා තවමත් කටයුතු කර නැහැ. නීතිමය බලයක් නැතිව 
පාෙයෝගික තලයට ගියාම, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ෙකොන්තාත් ලියා 
පදිංචි කිරීෙම් කටයුත්තට අවතීර්ණ වුණාම මහ ෙපොෙළොෙව් දැන් 
ෙමය ෙලොකු පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාගම් පිළිබඳව කතා කරද්දී 
කියන්න ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. රිසාඩ් බදියුදීන් 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන පධාන ආයතන 
කීපයක් තමයි, හම්බන්ෙතොට Lanka Salt Limited එක, Mantai 
Salt Limited එක, ඒ වාෙග්ම පුල්මුෙඩ් ඛනිජ වැලි නිධිය. රජය 
සතු ඒ ආයතන, ඒ සමාගම් ෙම් වන ෙකොටත් අධික ෙලස ලාභ 
ලබන ආයතනයි. වාර්ෂික ආදායම ගත්ෙතොත්, ඇත්තටම ලාභ 
මට්ටෙම් තිෙබන තැනකයි ඒවා තිෙබන්ෙන්. ඒවා පාඩු ලබන 
ආයතන ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට Lanka Salt Limited එකත්, 
Mantai Salt Limited එකත් පසුගිය කාලය පුරාවට ඉතා 
පැහැදිලිව ඔප්පු කර තිෙබනවා, ඒවා ලාභ ලබන ආයතන බව. 
හැබැයි අමාත්යතුමා නිකුත් කර තිෙබන ෙම් ගැසට් නිෙව්දනයට 
අදාළ අය වැය ෙයෝජනාෙවහිම, ඒ ලාභ ලබන සමාගම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන්ව තිෙබනවා, ඒ ආයතන 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදනවා කියා. ඒකට නමක් දාලා තිෙබනවා 
Public-Private Partnership කියා. ඒ නම දාලා අවසානෙය් දී 
ඇත්තටම කරන්න යන්ෙන් ඒවා ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන එකයි. 
රජයට ආදායම නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. 
සල්ලි නැති නිසා දැන් සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා යටෙත් ලියා පදිංචි 
කර තිෙබන සමාගම්වලින් අය කරන  ගාස්තු වැඩි කරනවා. ඒ 
සඳහා අලුත් ගැසට් පතයක් නිකුත්  කරනවා. හැබැයි, එෙහම 
කරද්දී, තමන්ෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ලාභ ලබන 
ආයතන විකුණා දමනවා. ඒක  ෙබොෙහොම පරස්පරයි.  

එක පැත්තකින් කියනවා, සමාගම්වලින් ලැෙබන ආදායම මදි 
කියලා. එෙහම කියලා වාර්ෂික ගාස්තු වැඩි කරනවා; ෙවනත් 

ලියකියවිලි ලබා ගැනීෙම්දී අය කරන ගාස්තු වැඩි කරනවා. ඒ 
ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන් සල්ලි මදි නිසා අය වැෙය්දී  ආදායම වැඩි 
කරලා ෙපන්වන්න. හැබැයි, එෙහම කරන ගමන්  ෙම් 
වනෙකොටත් ලාභ උපයන හම්බන්ෙතොට ලංකා ලුණු සමාගම සහ 
මාන්ෙත් ලුණු සමාගම විකුණන්න පිඹුරුපත් සකස් කරනවා. 
එකම අය වැය තුළ ෙම් ෙයෝජනා ෙදකම තිෙබනවා. එක 
පැත්තකින් කියනවා,  ෙම් සමාගම්වලට වාර්ෂික බද්දක් 
පැෙනව්ෙවොත්, සමාගම්වලින් අය කරන ගාස්තුව වැඩි කෙළොත්  
ආණ්ඩුවට ආදායම ෙහොයා ගන්න පුළුවන් කියලා.  සල්ලි මදි නිසා 
අපි ඒවා වැඩි කරනවා කියලා කියනවා. එෙහම තත්ත්වයක් 
තිෙබද්දී , දැනටමත් ලාභ උපයන ආයතන විකුණන්ෙන් ඇයි?  
එතෙකොට තිෙබන ලාභයත් නැති ෙවනවා ෙන්. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් පරස්පරයක්.  

ඇත්තටම සල්ලි නැත්නම්,  ලාභය වැඩි කර ගන්න ඒ ආයතන 
දියුණු කරන්න පුළුවන්; ඒ සමාගම් දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒකට 
ෙම් වාෙග් අලුත් ගැසට් ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ; ලියකියවිලි ලබා 
ගැනීෙම් දී අය කරන ගාස්තුව වැඩි කරන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
වාර්ෂික බලපත ගාස්තුව රුපියල් 60,000කින් වැඩි කරන්න ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි?  හම්බන්ෙතොට Lanka Salt Limited  
එෙකන්,  Mantai Salt Limited එෙකන් සහ පුල්මුෙඩ් ඛනිජ 
නිධිෙයන් දැනටත් උපරිම ලාභ ගන්න පුළුවන්.  නවීන 
තාක්ෂණයට අනුව ඒවා  නවීකරණය කෙළොත් ෙම් ලාභය තුන් 
ගුණයකින්, සිව් ගුණයකින් වර්ධනය කර ගන්නත් පුළුවන්. 
එෙහම තිෙබද්දී ගෙම් පන්සෙල්, පල්ලිෙය් පුංචි සමිතිෙය් ගාස්තුව 
වැඩි කරනවා. හම්බන්ෙතොට ලංකා ලුණු සමාගම, Mantai Salt 
Limited එක වැනි ලාභ ලබන ආයතන විකුණලා ගෙම් 
සමිතිෙයන්  අය කරන ගාස්තුව වැඩි කරනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් 
විහිළුව? ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග් සමිතිෙය්, ගෙම් ආගමික සමිතිෙය් 
ගාස්තුව වැඩි කරනවා; වාර්ෂික ගාස්තුවත් වැඩි කරනවා; 
ලියකියවිලිවලට අය කරන ගාස්තුවත් වැඩි කරනවා. ලාභ ලබන 
සමාගම් ටික තමන්ෙග් ෙහංචයියන්ට, හිතවතුන්ට විකුණා දානවා. 
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව ඇතුෙළේ 
තිෙයන්ෙන් පරස්පරයක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී ෛනතික රාමුවක් 
නැතුව ෛනතික කියාමාර්ග ගන්න එක වැරැදියි.  දැන් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ඉතා පැහැදිලිව නීතිමය සහතිකයක්, 
නීතිමය අර්ථකථනයක් දීලා තිෙබනවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, සමහර ගිවිසුම් අත්සන් කරද්දී ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් ෙනොවන අය ඒවා අත්සන් කරලා තිෙබන බව.  

විෙශේෂෙයන්ම අර්ජුන මෙහේන්දන් මහතා සම්බන්ධව 
ගත්ෙතොත් එතුමා මහ බැංකු අධිපතිවරයා විධියට සිංගප්පූරු 
පුරවැසිභාවය තියාෙගන මුදල් ෙනෝට්ටුවට අත්සන් කළ එක 
වැරැදියි. ඇත්තටම ඒක බරපතළ වැරැද්දක්.  අෙප් රෙට් මුදල් 
ෙනෝට්ටුවට විෙද්ශිකෙයක් අත්සන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ක  
අපි හැෙමෝටම බලපාන ෙපොදු පශ්නයක්. අපි අෙප් ස්ෛවරීත්වය 
ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, එෙහම කථා කරන ගමන් අෙප් රෙට් 
ෙනොවන පිටස්තරෙයක් අෙප් සල්ලි ෙකොෙළේට අත්සන් කරනවා. 
එහි කිසිදු වලංගුභාවයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 2007 දී ශී ලංකාව හා 
ඇෙමරිකාව අතර ආරක්ෂක හරස් ෙසේවා ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. 
ඒ ආරක්ෂක හරස් ෙසේවා ගිවිසුම අත්සන් කෙළේත්  එවකට            
ශී ලංකාෙව් හිටපු ඇෙමරිකානු තානාපති ෙරොබට්. ඕ. බ්ෙල්ක් 
මහතා සහ එවකට ශී ලංකාෙව් ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහතායි. එතෙකොට ඇෙමරිකානු පුරවැසිභාවයක් සහිත 
ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් තියාෙගන හිටපු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මහතා ඇෙමරිකානු පුරවැසිෙයක් වූ ෙරොබට්. ඕ. බ්ෙල්ක් මහතා  
එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඇත්තටම ඒ ගිවිසුම ගත්ෙතොත්, 
ඇෙමරිකානුවන් ෙදෙදෙනකු අතර අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහ ශී ලංකාෙව් භූමිය ඇෙමරිකන් ගුවන්, 
නාවික, පාබල හමුදාවට පාවිච්චි කරන්න ඉඩකඩ හදලා ෙදන ඒ 
ආරක්ෂක හරස් ෙසේවා ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ ඇෙමරිකානු 
පුරවැසිභාවයක්  තිබුණු පුද්ගලෙයක්. ඒකත් වැරැදියි. එදා ඒ 
වැරැද්දත් සිද්ධ වුණා. අද, හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා  මුදල් 
ෙනෝට්ටුෙව්  අත්සන් කිරීමත් සිදු වුණා.  ෙම්වා නීතියට පිටින් සිද්ධ 
ෙවන ෙද්වල්. එතෙකොට ඒවාෙය් වලංගුභාවයක් නැති ෙවනවා. ඒ 
ගිවිසුම් තමයි ෙම් අලුත් ආණ්ඩුවත් නැවත අලුත් කරන්න යන්ෙන්.  

එදා 2007 අත්සන් කළ ආරක්ෂක හරස් ෙසේවා ගිවිසුමට දැන් 
අවුරුදු 10ක් පිෙරනවා. ෙම් මාර්තු මාසෙය් 07ෙවනි දාට ඒකට 
අවුරුදු 10 පිරුණා. එතෙකොට ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව දැන් ඒක අලුත් 
කරනවා. එදා ෙරොබට් ඕ. බ්ෙල්ක් මහත්මයලාත් සමඟ ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයලා අත්සන් කළ, ෙම් රෙට් ස්ෛවරිත්වය 
පිළිබඳ පශ්නයක් මතු කළ ආරක්ෂක හරස් ෙසේවා ගිවිසුම අලුත් 
ආණ්ඩුව අෙහෝසි කළාද? නැහැ, අලුත් ආණ්ඩුව ඒක දීර්ඝ 
කරෙගන යනවා. එදා ඇෙමරිකානු පුරවැසිභාවයක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක් අත්සන් කළ ගිවිසුම නීත්යනුකූල ෙවන්ෙන් නැහැ, 
වලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඒවා එෙහම අෙහෝසි ෙවලාත් 
නැහැ. ඒක පශ්නයක් විධියට තිෙබනවා.  

ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය අහනවා, ස්විට්සර්ලන්තෙය් 
පුරවැසිභාවය තිෙබන්ෙන් එතුමියට විතරද කියලා. එතුමිය 
කියනවා, ස්විට්සර්ලන්තෙය්ම පුරවැසිභාවය තිෙබන ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකම් දරන පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා කියලා. මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා,  ඇෙමරිකානු පුරවැසිභාවය 
තිෙබන මන්තීවරු ආණ්ඩුෙව් විතරක් ෙනොෙවයි ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය පැත්ෙතත් ඉන්නවා කියලා. රෙට් ජනතාව දැන ගන්නට 
කැමැතියි කවුද ෙම් කියලා. ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට එක 
නීතියකුයි, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට තව නීතියකුයි, 
රාජපක්ෂ කණ්ඩායෙම් ඉන්න මන්තීවරෙයකුට තව නීතියකුයි 
විධියට නීති තුනක් කියාත්මක ෙවන්න බැහැ.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, ද්විත්ව පුරවැසිභාවයක් සහිත 
ෙකෙනකුට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්නත් බැහැ, 
ඉදිරිපත්ෙවලා ෙත්රී පත් ෙවන්නත් බැහැ කියලා. ඒක දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ඉතා පැහැදිලිව, නිශ්චිතව 
දැක්ෙවනවා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සම්මත වුණු 
සංෙශෝධනයක්.  ඒක ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයකුටත්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තී ෙකෙනකුටත් පමණක් අදාළ ෙනොෙවන්න බැහැ. 
ඒ නිසා රෙට් ජනතාව දැන ගන්නට කැමැතියි කවුද ෙම් කියලා. 
ෙම්ක සරල ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ගැන ෙහළි කරන්ෙන් එක 
පැත්තකින් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් සහ අෙනක් පැත්ෙතන් ගීතා 
කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. එතුමිය කියනවා, ''මම දන්නවා ෙම් 
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඇමතිවරෙයකුටත් ස්විට්සර්ලන්තෙය් 
පුරවැසිභාවය තිෙබනවා'' කියලා. එෙහම නම් කවුද ෙම්, ඇයි නීති 
ෙදකක්? ඒ පශ්නය ජනතාවට තිෙබනවා.  

 නීතිය කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ සමාකාරවයි. එක 
එක්ෙකනාට එක එක විධියට නීතිය කියාත්මක ෙවන්නට බැහැ. 
සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත යටෙත් ෙගන එන ලද 
නිෙයෝග මඟින් සමාගම්වලින් රුපියල් 60,000 අය කරන විට, 
සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා ළඟට ගිහින් එය අභිෙයෝගයට ලක් කළ 
සමාගම්වලින් එම මුදල අය කර ගන්නට බැරි වුණා. සමහර 
සමාගම් ෙම්කට විෙරෝධතාව දැක්වූවා. සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයාට 
ෙම්ක අය කර ගන්නට බලයක් නැහැ, නීතිමය බලයක් නැහැ 
කියලා සමහරු ලිඛිතව දැන්වූවා. එෙහම කිව්ව සමහර 

ආයතනවලින් ෙම්ක අය කරලා නැහැ. එෙහම ෙනොකියූ සමාගම් 
භය කරලා ඒක අය කර ගත්තා. අෙනකුත් ලිය කියවිලි ෙදන්ෙන් 
නැහැ, වාර්ෂික කටයුතු කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා ෙපොඩ්ඩක් සද්ෙද්  දැම්මාම ඒවාට භය වුණු සමහර සමාගම් 
රුපියල් 60,000 ෙගව්වා. එතැනත් නීති ෙදකක්. එෙහම ෙවන්න 
බැහැ. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව නීති ෙදකක් කියාත්මක 
ෙවන්නට බැරි නම් සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීම සහ සමාගම් 
පවත්වාෙගන යාෙම්දීත් නීති ෙදකක් කියාත්මක ෙවන්නට බැහැ. 
නීතිය කාටත් එක හා සමාන ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අසමාන තත්ත්වය 
අද අපිට දකින්නට  ලැෙබනවා.  

ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කිරීම හරහා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සමාගම්වලින් අය කරන ගාස්තුව වැඩි කර ගැනීම නම්, 
එෙසේ වැඩි කර ගනිද්දී ගම්වල තිෙබන ආගමික සංවිධාන සහ කුඩා 
සිවිල් සමාජ ෙසේවා සමිතිවලට ෙම් ගාස්තු වැඩි කිරීම බරපතළ 
අසාධාරණයක්. ඒ නිසා එවැනි සංවිධානවලට ෙම්ක බල 
ෙනොපැවැත්ෙවන විධියට සහ ඒවාෙය් ගාස්තු අඩු කරන විධියටයි 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් විය යුත්ෙත්. කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යතුමා එකක්, ෙදකක් ගැන කිව්වා. ඒක  ෙහොඳයි. 
නමුත් ෙපොදුෙව් විය යුත්ෙත් මහා පරිමාණ සමාගම්වලින් ඒ 
ගාස්තුව වැඩිපුර අය කිරීමත්, ගම් මට්ටෙම් තිෙබන කුඩා 
සමිතිවලින් ඒ අය කරන ගාස්තුව අඩු කරන දිශාවට ඒක 
ෙවනස්වීමයි.  

අෙනක් පැත්තට ෙම් ආයතනවලින් ගාස්තු අය කර ගන්නා 
කමවලින් ආණ්ඩුෙව් ආදායම වැඩි කර ගන්නවා ෙවනුවට 
නිෂ්පාදනය මත ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් කමෙව්දයකට යා යුතු 
ෙවනවා. 

ඒ නිෂ්පාදනයට යන්න තමයි, Mantai Salt Limited, පුල්මුෙඩ් 
ඛනිජ නිධිය සහ හම්බන්ෙතොට Lanka Salt Limited  ගැන මම 
කිව්ෙව්. ඒවා නිෂ්පාදන සමාගම්. එම සමාගම්වල නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරලා, තමන්ෙග් ආදායම වැඩි කරගන්න. ඒක තමයි ආණ්ඩුව 
කළ යුත්ෙත්. ඒ නිසා ඒවා විකුණන්ෙන් නැතිව, ඒවාෙය් 
නිෂ්පාදනෙයන් ආදායම වැඩි කරගන්නා දිසාවට නීතිය හදලා, 
එතැනින් රෙට් නිෂ්පාදනයත්, රැකියා උත්පාදනයත් වැඩි කරලා 
රෙට් ආදායම වැඩිකරගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොකර, ෙමවැනි ගැසට් නිෙව්දන මඟින් ෙම් පුංචි සමිතිවලින් 
අයකරන ගාස්තු වැඩි කරන එක අසාධාරණයි; අයුක්තිසහගතයි. 
එෙසේ ෙනොකරන ෙලසත්, නිෂ්පාදනෙයන් ආදායම වැඩි කරගන්නා 
දිසාවට ෙයොමු වන ෙලසත් ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 2.24] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාගම් පනත යටෙත් නව 

සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීම පිළිබඳව අද උෙද් සිට කරන ෙම් 
සාකච්ඡාවට එකතු ෙවලා මටත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ අදහස් දක්වන්න 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

අද උෙද් සිට අප සවන් දුන් කථාවලින් විවිධ කාරණා ඉදිරිපත් 
වුණා. යම් කාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමට යාෙම්දී අපට එහි යම් යම් 
ෙදෝෂ ෙපෙනන්න පුළුවන්. ෙම් නිෙයෝග කියාත්මක කිරීෙම්දිත් 
යම් යම් සමිති සමාගම්වලට අසාධාරණයක් සිද්ධ වන බව ගරු 
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා. හැබැයි, ෙම්වාට 
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[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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සම්බන්ධ පනත් නිවැරදි විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ පනත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් සම්මත විය යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
කුඩා සමිති සමාගම්වලට බදු පැනවීම ගැන අපට එකඟතාවක් පළ 
කරන්න බැහැ.  ෙමම නිෙයෝගවල  අපට එෙහම ෙදයක් පැහැදිලිව 
සඳහන් කරලාත් නැහැ. විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව යම් කිසි 
කාරණයක් සිද්ධ කරනවා නම්, රෙට් ජනතාව එයට එකඟතාව 
පකාශ කරනවා. එම නිසා ඒ කාරණය එෙසේ සිද්ධ විය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී පැනෙවන 
ගාස්තු එම මුදෙල් අගයත් සමඟ යම් යම් සංෙශෝධනවලට ලක් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් නව කාරණා කටයුතු සමඟ යම් යම් 
සංෙශෝධන කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. ඒ සංෙශෝධන තුළින් ෙම් 
රෙට් ආර්ථික තත්ත්වෙය් දියුණුවට යම් යම් කාරණා කටයුතු 
එකතු වන බවක් අප දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් නිෙයෝජනය 
කරන මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙකෙරන පිත්තල කර්මාන්තය 
පිළිබඳව ඊළඟට මා කියන්නම්. අද එම පෙද්ශවල ෙම් කර්මාන්තය  
කරෙගන යන්න බැරිව කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රෙට් 
තිෙබන පිත්තල ෙනොෙයක් ආකාරෙයන්  විෙද්ශ රටවලට  
විකිණීම නිසාත්, ෙම් පිත්තල එකතු කරන කර්මාන්තකරුවන්ට  
ලැබිය යුතු යම් යම් සහන ෙනොලැබීමත් නිසාත්. එම නිසා ගරු 
අමාත්යතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දන්නා 
සියලුෙදනාටත් මා ඉතා කාරුණිකව මතක් කර සිටිනවා, ෙම් 
පිත්තල කර්මාන්තය පිළිබඳව මීට වඩා ගැඹුරින් කටයුතු කරනවා 
නම් ෙහොඳයි  කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ 
ගැන දන්නවා. ඔබතුමා  නිෙයෝජනය කරන උඩුනුවර ආසනෙය් 
විශාල පිරිසක් පිත්තල කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටිනවා. ඒ සියලු 
ෙදනා අද ඉතා අමාරු තත්ත්වයක ඉඳෙගන තමයි ෙම් කර්මාන්තය 
ෙගන යන්ෙන්. එම නිසා පිත්තල කර්මාන්තය පිළිබඳව අප මීට 
වඩා සැලකිලිමත්ව කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඊළඟට, අබලි 
දව්ය, යකඩ එකතු කරන කර්මාන්තකරුවනුත් යම් යම් බාධා තුළ 
ඉඳෙගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරෙගන යන්ෙන්. මට ලැබී තිෙබන 
ෙකටි කාලය ෙමවැනි ඉතාම වැදගත් කාරණා කීපයක් කියන්නයි 
මා ෙයොදා ගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කාරණයක් කියන්න මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පසුගිය දිනක ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශෙය් පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනක් පැහැර ෙගන, ඔවුන් ෙකොළඹ 
පෙද්ශෙය් ෙපොලීසියකට ෙගනැත්, ඉතා අමානුෂික ෙලස පහර දීලා 
තිෙබනවා. මම ගම්ෙපොළ පෙද්ශයට ගිහින් එහි ෙපොලිස් 
අධිකාරිතුමාෙගන්, HQI මහත්මයාෙගන් ෙම් පිළිබඳව විමසුවා. 
ගම්ෙපොළ පෙද්ශෙය් ෙදෙදෙනක් ෙකොළඹ ෙපොලීසියකට ෙගනාවා 
කියා ඒ කිසිම ෙකෙනක් කිසිම දවසක දැනෙගන ඉඳලා නැහැ. ඒ 
අයට ඉතා අමානුෂිකව පහර දීලා, ෙපටල් දමලා තිෙබනවා. එක 
පුද්ගලෙයක් ඇවිදින්න බැරිව ෙරෝහල්ගත කර තිෙබනවා. 
අන්තිමට ඒ අය ගම්ෙපොළ ෙපොලීසියට භාර දීමට ගිය අවස්ථාෙව්  ඒ 
තුවාල දැකලා, ගම්ෙපොළ ෙපොලීසිය ඒ අය භාර ගන්න බැහැයි 
කියලා තිෙබනවා.  

ඊට පස්ෙසේ රාතී 12.00ට විතර මෙහස්තාත්තුමිය ළඟට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ අය ළඟ ගංජා තිබුණාය කියලායි. 
ගංජා තිබුණා නම් ඒ ෙවලාෙව්ම ගම්ෙපොළ ෙපොලීසියට භාර දීලා 
මෙහස්තාත්තුමිය ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුෙව් අර යම පාලකෙයෝ 
ටික තවමත් ෙහොල්මන් කරමින් සිටිනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව 
ෙගන යාමට විරුද්ධව කරන බාධාවන් තමයි ෙම් සිද්ධ වන්ෙන්.  
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් ෙගදර යන්න 
සිද්ධ වුෙණ්ත් ෙම් යම පාලකෙයෝ නිසායි. ෙම්වා නිවැරදි විය 
යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් මහනුවර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. අපි එකම 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරු. එම නිසා ෙමවැනි අසාධාරණකම් සිද්ධ 
වීමට ඉඩ ෙනොතබන ෙලසත්, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව වහාම 
පරීක්ෂණයක් පවත්වලා එම නිලධාරින්ට දඩුවම් ලබා ෙදන 
ෙලසත් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාගම් පනත සහ සමිති 
ආඥාපනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාෙව් විවාද කරන අවස්ථාෙව් ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්නට සිදු වීම පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. එෙහත් 
අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉන්න ජනතාවට, අෙප් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉන්න පුරවැසියන්ට සිදු වුණු අසාධාරණයක් 
නිසායි,  මා ෙමම කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් මතු කෙළේ.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස්පතිතුමාටත් දන්වා තිෙබනවා. ෙපොලිසිෙය් 
නිලධාරින් 12 ෙදෙනක් ගිහිල්ලා තමයි ෙම් අයව ඇද ෙගන 
ඇවිල්ලා, එල්ලලා පහර දී තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
උසාවිෙය්දී සාක්ෂි ෙමෙහයවලා තිෙබනවා. ටී56 තුවක්කුවක් 
තමයි ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මිනිස්සු ඒ තුවක්කු ගැන දන්ෙන්ත් 
නැහැ. මම හිතන විධියට වැරදීමකින් තමයි ෙම් අහිංසක මිනිස්සු 
ෙපොලීසියට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. කුකුල් ෆාම් එකක් කර 
ෙගන, ළමයි තුන් ෙදෙනක් රක්ෂා කර ෙගන සිටි අවුරුදු 40ක 
පුද්ගලෙයක් තමයි  ෙරෝහල්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
රෙට් නීතිය කියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව ජනතාව තුළ 
නැවත නැවතත් සැක මතු ෙවනවා.  යහපාලන ආණ්ඩුව ඉතාමත් 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව වැඩ කටයුතු කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම ආයතනයකම 
ඉන්න නිලධාරින් ෙමවැනි අඩු පාඩුකම් සිදු කරන අවස්ථා 
තිෙබනවා. එම නිසා නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙම් පිළිබඳව 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, මට කාලය 
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.      

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
12ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 

[අ.භා. 2.31] 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාගම් පනත සහ සමිති 

ආඥා පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝගත්, සමාගම් පනත 
ය ටෙත් ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝගත් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
විවාදෙය්දී කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පථමෙයන්ම ආයතනයක් සඳහා වාර්ෂිකව ෙගවිය යුතු බද්ද - 
ෙමෙතක් කල් කිසිම දවසක ෙනොතිබුණු බද්දක් - රුපියල් 
60,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම ආයතන ලියා පදිංචිය අඩු කරන එක 
ෙයෝජනාවක් විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ඊට ෙහේතුව ෙම් තුළින් 
ආයතනයක් ලියා පදිංචි කිරීෙම් උනන්දුව අඩු ෙවනවා.  ආයතන 
ලියා පදිංචි කළ පමණින් රටක් දුවන්න හැකියාවක්වත්, ඒ 
ආයතනවල ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්න හැකියාවක්වත්  නැහැ.   

247 248 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 අද ෙම් ගරු සභාව තුළ කථා කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, 
විපක්ෂෙය්ත් මන්තීතුමන්ලා අතර  පසු ගිය කාලය පිළිබඳව කථා 
කිරීෙම්දී තද බල වාග් පහාර එල්ල වුණා. අපි කාලෙයන් කාලයට 
වුණු අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවාට වඩා, අෙප් ආර්ථිකෙය් පගතිය 
වාෙග්ම අප රට තුළ අලුතින් ආරම්භ  කරන්න යන ෙහෝ, 
දැනටමත් තිෙබන සමාගම්  ෙම් ර ෙට් ආර්ථිකයට ෙකොයි තරම් 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවාද, රජයක් විසින් ඒ සමාගම් දිරිමත් 
කරන්න ෙමොන විධිෙය් සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවාද කියන එක 
තමයි අපි ෙසොයා බැලිය යුත්ෙත්. නමුත් පසු ගිය  අය වැය 
ෙයෝජනා තුළින් සමාගම්වලට අදාළ බදු සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩි 
කරන්න ෙයෝජනා ෙවලා  තිෙබනවා.  

වැට් එක සියයට 11 සිට 15 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. සියයට 12.5ක්ව තිබුණු ආයතනික ආදායම් 
බද්ද සියයට 14 දක්වා වැඩි කළා. ඒ කියන්ෙන්, මිලියන 5ට අඩු 
ලාභයක් ලබන ආයතන ඒ බද්දට යටත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
මිලියන 5ට වැඩි ලාභයක් ලබන ආයතනවල සියයට 28ක් තිබුණු 
බද්ද සියයට 40 දක්වා වැඩි කළා. කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය මත 
තිබුණු සියයට 12ක බද්ද සියයට 14ක් කරන්නත්, සංචාරක 
කර්මාන්තය තුළ පනවා තිබුණ සියයට 12ක බද්ද, සියයට 28ක් 
දක්වා වැඩි කරන්නත් කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම, ආයතනික 
ආර්ථික ෙසේවා බද්ද මිලියන 50ට අඩු නම් - 2.5යි තිබුෙණ්.- ෙම් 
බද්ද මිලියන 50 ෙනොව මිලියන 12 සීමාවට අරෙගන දශම 5 දක්වා 
වැඩි කළා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
රුපියල් 60,000ක් අවුරුද්දක් පාසා ෙගවන්න ඕනෑ එක 2017 

ජනවාරි ඉඳලා අපි අය කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක නතර කරලා 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා.  

ඇත්තටම ඒක ඉතාම වැදගත් . ෙමොකද, ආයතනයක් ලියා 
පදිංචි කරද්දී ගරු ඇමතිතුමා රුපියල් 60,000ක් වර්ෂයකට 
ෙගවනවා කියන එක සුළු පටු මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි 
එතැනදී මතක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන කාරණා කීපයක් 
තිෙබනවා. ලියා පදිංචි කරනු ලබන ආයතන මත ෙමවැනි බදු 
පැටවීම නිසා එක පැත්තකින් ෙම් රෙට් සංචාරක කර්මාන්තය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිර්ණායක 
තුළ ඔබතුමා ඒක දකිනවා. අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ආර්ථිකය පිළිබඳව ෙහොඳ 
අත් දැකීම් තිෙබන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් විධියට එතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, 
එතුමා ෙබොරු කියන්ෙන් නැති, ඇත්ත කථා කරන නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරෙයක්.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙවෙළඳ ෙශේෂය. ආනයන වැඩි ෙවලා. 
අෙප් රෙට් අපනයන අඩු ෙවලා. අපනයන සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා 

වැටිලා. ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය අෛධර්යවත් කරලා ෙම් රටට 
අවශ්ය සහල්, මුං ඇට, මිරිස,් ෙම් සියල්ලම ෙගන්වන නිසා 
ආනයනයට යන වියදම වැඩි ෙවලා අද ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් පරතරය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2014දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 1,635ක් තිබුණු විෙද්ශ ආෙයෝජන අද වන විට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 400ට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම්කට 
ෙහේතුව කුමක්ද? බ්ලූම්බර්ග් වාර්තාවට අනුව ශී ලංකාව 
ආෙයෝජනයට රතු කලාපයක් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාට 
ෙගෙනන විසඳුම් ෙමොනවාද? ඇයි, ෙම් විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
කඩා වැෙටන්ෙන්? විරැකියාව සියයට 4.3 සිට 4.7 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අද තිෙබන ෙපොලී අනුපාතයත් එක්ක 
ව්යාපාරයක් කරෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය්  සියයට 7ට, 
8ට තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය අද වන විට සියයට 15ක්, 18ක් දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් එක පැත්තකින් විතරයි. විෙශේෂෙයන්ම 
මූල්ය ආයතන කළමනාකාරීත්වයක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
අද සියයට 40 ගන්න කළු කඩ ෙපොලීකාරෙයෝ ඉන්නවා. ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්ක එදත් තිබුණා, 
අදත් තිෙබනවා. එක් එක් නම්වලින් ආයතන හැටහුටහමාරක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවල අය කරන ෙපොලිය සියයට 40යි, 
සියයට 38යි, සියයට 50යි. ඒ නිසා මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් ආයතන 
කළමනාකාරීත්වයක් සිදු විය යුතුයි. ඒක එදා ඉඳලාම ෙම් රට තුළ 
තිබුණු අඩු පාඩුවක් විධියට අපි දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
අෙප් අවධානය ෙදන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් විනිමය අනුපාතය. 
අද ව්යාපාරයක් ෙකොෙහොමද, කරෙගන යන්ෙන්? ෙඩොලරෙය් අගය 
ශීඝෙයන් ඉහළ යනවා, රුපියල කඩා වැෙටනවා. ෙම් අවදානම් 
තත්ත්වයට ෙදන විසඳුම ෙමොකක්ද?  

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගත්තාම, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ආෙයෝජනය කළ හැම ෙකෙනකුම අද ආෙයෝජනය කරන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක ෙපෙනනවා.  රජෙය් ෙසේවයක් කරලා යම් 
මුදලක් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කළා නම් එම 
පුද්ගලයා පවා කියන්ෙන්, "අයිෙයෝ! ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
හින්දා අපි ඉවරයි." කියලායි. එදා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල 
දර්ශකය 7,299 කාණ්ඩෙය් තිබුෙණ්. අද එය 6,140ට -සියයට 
15.2කින්- කඩා වැටී තිෙබනවා. ඒ නිසා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
සියයට 4.8 සිට 4.1 දක්වා පහළට වැටී තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
සියල්ල සිදු ෙවද්දී, බදු ආදායම් පැත්ත බලන්න.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙකෝටි 
එක්ලක්ෂ පන්දහසක් තිබුණු බදු ආදායම ෙම් ෙවනෙකොට සියයට 
80කින් වැඩි ෙවලා. ෙම් රෙට් සමාගම්වලින් අය කරන බදු 
ආදායම පමණක් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ අසූෙදදහසකට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා, විපක්ෂෙය් සිටියදී ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමන්ලා ෙනොෙයක් ෙයෝජනා ෙගනා ආකාරය අපි දැක්කා. 
එතුමන්ලා  තරුණ මන්තීවරුන් විධියට ෙනොෙයක් අදහස් දැක්වූවා. 
හැබැයි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය නායකත්වය දරන රජයක් තුළ 
ෙම්වා සිද්ධ ෙනොෙවන්ෙන් ඇයි කියන එකයි අපට තිෙබන 
පශ්නය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රජය ෙහොඳ නැහැ 
කියලා, එම රජෙය් තිබුණු අඩු පාඩු විෙව්චනය කරලා, ෙම් රෙට් 
ජනතාව එක පැත්තකින් ෙනොමඟ යවලා ආණ්ඩු බලය ගත්තාට 
පසුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දිෙනන් දින පහළට යනවා නම්, ෙම්කට 
ෙගෙනන විසඳුම කුමක්ද කියන එක අපි අහනවා.  

ඊෙය්-ෙප ෙර්දා ගරු කථානායකතුමා අෙප් මන්තීවරුන් කිහිප 
ෙදෙනක් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් ෙසේවාව 
පිළිබඳව වැඩ මුළුවකට යැව්වා. එතැනදී කථා බහට ලක් වුෙණ්, 
මැද-ෙපරදිග යන කාන්තාවන්ට අත්වන ඉරණම ගැනයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්ද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
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ආණ්ඩුවක්ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ගෘහ ෙසේවය 
සඳහා ෙම් රෙට් කාන්තාවන් පිට රට යවන එක අපි නතර කළ 
යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යා යුතුයි. ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙම් රට තුළ තිෙබන අෙප් ව්යාපාර, ආයතන, සමාගම් 
දියුණු විය යුතුයි. ඒවා දියුණු කරනවා ෙවනුවට අෙප් ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් රජය සතු ආයතනවලට 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ලාභ ලබන ආයතන ටිකත් විකුණනවා. 
ලුණු සමාගම, ඇපෙලෝ ෙරෝහල, හිල්ටන් ෙහෝටලය යනාදී ෙම්වා 
ලාභ ලබන ආයතන. ලාභ ලබන ආයතන ටිකත් විකුණනවා. ෙමය 
ෙනොෙවයි, සිදු විය යුත්ෙත්.  

ලාභ ලබන ආයතන තවත් ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම ෙම් රට 
තුළ පාඩු ලබන යම් යම් ව්යාපාර, ආයතන තිෙබනවා නම් එම 
ව්යාපාර තුළ හරියාකාර කළමනාකාරීත්වයක් සිදු කළ යුතුයි. එදා, 
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම පාඩු ලබනවා කියලා කියනවා. හැබැයි, 
ඒක ෙවනස් විය යුතුයි. ඇයි, ශීලන්කන් ගුවන් සමාගම ලාභ ලබන 
තත්ත්වයට හරවන්න බැරි? ඒ සඳහා අවධානය ෙනොදී ෙම් රාජ්ය 
සම්පත් ටික කුණුෙකොල්ෙලට විකුණන වැඩ පිළිෙවළ දිගින් දිගටම 
සිද්ධ කරන්ෙන් ඇයි? ඒ නිසා රජය සතු සියලු සම්පත් ටික විකුණා 
දමා, ආණ්ඩුවක් විධියට අත් බැඳ ෙගන, මිනිසුන්ට බදු ගහලා 
මිනිසුන්ෙග් ෙගල තද කරන පතිපත්තිෙයන් අයින් ෙවලා ෙම් රටට 
පාෙයෝගික වැඩ පිළිෙවළක් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. අද එම වැඩ 
පිළිෙවළ සම්පූර්ණෙයන්ම සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන මම 
පැහැදිලිවම කියනවා.  

මම ෙමතැනදී කථා කරන්ෙන්, ෙද්ශපාලන පක්ෂයක මතයක් 
අනුව වාසියක් ගන්න ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවෙග් මතය ෙමයයි. 
රෙට් ජනතාව අද බදු බරින් මිරිකිලා සිටින්ෙන්. ෙම් රෙට් ආයතන 
අද කරෙගන යන්න බැහැ. අද ආයතන හිමිකරුවන් අසරණ ෙවලා. 
ෙම්කයි අද තිෙබන තත්ත්වය.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙදන්න කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආර්ථික දර්ශක සියල්ල දිගින් දිගටම 
කඩා වැටිලා තිෙබන නිසායි. ආර්ථික දර්ශක සියල්ල! ආර්ථික 
දර්ශකෙය් නිර්ණායකයක් වන Fitch වාර්තාව, Moody’s වාර්තාව, 
S & P වාර්තාව යන ෙම් සියල්ල තුළින් ෙපන්වන්ෙන්  ෙම් රට 
ආර්ථික වශෙයන් පරිහාණියට වැෙටන රටක් විධියට අද පත්  
ෙවලා තිෙබන බවයි. කථාවලින්, වචනවලින් කියනවා. "අරවා 
කරනවා, ෙම්වා කරනවා" කියලා.  රැකියා දස ලක්ෂයක් ෙදනවා 
කියලා දැන් අවුරුදු  ෙදකහමාරක් ඉවරයි. අවුරුදු පෙහන් රැකියා 
දස ලක්ෂයක් ලබා ෙදනවා නම් ෙම් වන විට යහ පාලන රැකියා 
ලක්ෂ පහක් බිහි කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් ෙද්වල් නිකම් 
වචනවලට සීමා ෙනොකර, "අද කරනවා, ෙහට කරනවා" කියලා 
ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවනුත් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සුරක්ෂිත කිරීමට නිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගෙනන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. ඒ ඉල්ලීම කරමින් මට 
කාලය ලබා දීම පිළිබඳව  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට  මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.    

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர)uQ 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ආණ්ඩුව එපා ෙවලා වාෙග්. ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී සභා ගැෙබ් කවුරුවත් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා,  

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ෙවන්ව තිෙබනවා.  

 
 

[අ.භා. 2.45] 
 

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.  

අද අපි ෙම් සංෙශෝධනවලින් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු 
කිරීම වැදගත් ෙවනවා කියලායි මම හිතන්ෙන්. ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් තමයි  ෙම් කටයුත්ත 
කරන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් 
ලංකාෙව් වැඩිපුරම ලියා පදිංචි වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික සමාගම්. 
 නිවැරදියි ෙන්. ඒ කියන්ෙන් තනි ව්යාපාර තිෙබනවා, හවුල් 
ව්යාපාර තිෙබනවා. ඒවා පළාත් සභාවටයි අයිති.  රජයට අයිති 
නැහැ.  ඒ කියන්ෙන් සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික සමාගම්, ෙපොදු 
සමාගම්, සීමාරහිත සමාගම්, ඇපෙයන් සීමාසහිත සමාගම් යනාදී 
ඒවායි.  අද අෙප් රෙට් වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් සීමාසහිත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්. අපි ඒවාට කියනවා, "Private limited 
liability companies," කියලා.  ලංකාෙව් සීමාසහිත ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් 72,894ක් තිෙබනවා. -දැන් මම අෙප් නිලධාරින්ෙගන් 
ඇහුව.-  "දවසකට ෙමවැනි සමාගම් කීයක් විතර ලියා පදිංචි  
ෙවනවාද" කියලා මම ඇහුවා. ඔවුන් කිව්වා, "දවසකට සමාගම් 
40ක් විතර ලියා පදිංචි ෙවනවා" කියලා. ෙමවැනි සමාගමක් ලියා 
පදිංචි කරන්න කලින් යම් කිසි ගාස්තුවක් අය කළා. ඒ තමයි 
රුපියල් 15,000. අද ෙගෙනන සංෙශෝධනෙයන් කරන්ෙන් ෙම් 
රුපියල් 15,000ක ගාසත්ුව රුපියල් 4,000කට අඩු කිරීමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්තීතුමනි, මම වගකීෙමන් කියන්ෙන් 
ෙමතැන වැඩිපුරම ලියාපදිංචි ෙවන්ෙන් සීමාසහිත ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්, එනම්  Private limited liability companies. ෙමපමණ 
කාලයක් ඒ සඳහා රුපියල් 15,000ක් ෙගවන්න තිබුණා. අද ෙම් 
සංෙශෝධනෙයන් කරන්ෙන් එම මුදල රුපියල් 4,000ට අඩු කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ඒක තමයි 
වැදගත් කාරණාව. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු 
ඇමැතිතුමාට අෙප් පශංසාව හිමි කරනවා. ෙමොකද, එතුමා ඒ 
පශ්නය ෙත්රුම් අරෙගන ඒ ලියාපදිංචි ගාස්තුව අඩු කරලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට තිෙබනවා, සීමාසහිත ෙපොදු සමාගම්,  එනම්  "Public 
companies"  කියන ඒවා. ෙම්වා මහ විශාල ව්යාපාර. එෙහම ෙන්? 
ෙම්වාෙය් ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 15,000 සිට 20,000 දක්වා 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඊළඟට, සීමාරහිත සමාගම් ලියාපදංචි 
ගාස්තුව රුපියල් 10,000 සිට 15,000 යනාදී වශෙයන් ෙපොඩි 
ගණන්වලින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. නමුත් වැදගත් වන්ෙන් අර  
72,894ක් වන පුද්ගලික සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම ඉදිරිෙය්දී ඉතාම 
අඩු මුදලකට කරන්න පුළුවන් වීමයි. ඒෙකන් අපට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න පුළුවන්,  ඒ සමාගම් ෛනතික රාමුවකට 
ඇතුළු ෙවනවා කියලා. සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගමක් වුණාම 
annual accounts ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ; ඒවාෙය් directorsලාෙග් 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ; ඒවාෙය් P&L ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට ෙම්කට යම් කිසි විධියක transparency එකක්  -
විනිවිදභාවයක්- එනවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක්. අපි 
ෙමය ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට දකිනවා.  ඒ සඳහා  අෙප් සහෙයෝගය 
අපි  ලබා ෙදනවා.  

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මන්තීතුමාත් පකාශ කරපු, තවත් 
සමහර මන්තීවරුනුත් ෙමතැන පකාශ කරපු ෙදයක් තමයි, 
සමාගම් ෙරජිස් ටාර් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 2015 අය වැය 
ෙයෝජනාවක් අනුව ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට රුපියල් 60,000ක 
වාර්ෂික බලපත ගාස්තුවක් අය කළාය කියන කරුණ. ඊළඟට, 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තුගත ෙපොදු සමාගමකට රුපියල් 
ලක්ෂ පහක් සහ විෙද්ශ සමාගම් ශාඛා කාර්යාලවලට රුපියල් 
ලක්ෂයක් 2016 වර්ෂෙය්දී අය කළා. නමුත්, ගරු මන්තීතුමනි, 
2016 වර්ෂෙය් සිට ෙම් අය කිරීම කරන්ෙන් නැහැ. යම් කිසි අය 
කිරීමක් සිද්ධ කළා. රුපියල් 60,000 කථාව පිළිගන්නවා. 2016 
වර්ෂෙය්දී එම අය කිරීම කළා. නමුත්, 2017 වර්ෂෙය් සිට ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට අවශ්ය නීතිමය රාමුව, ඒකට අවශ්ය ගැසට් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එම නිසා දැන් යම් කිසි 
පුද්ගලෙයකු යම් කිසි ආයතනයක් පවත්වාෙගන යනවා නම්, ඒ 
අයට වාර්ෂිකව රුපියල් 60,000ක් ෙගවීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ.  

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
මා එතැනදී විෙශේෂෙයන් එක් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ෙම්ක නීතියක් වන්න කලින් එක වර්ෂයක් ෙම් රුපියල් 60,000 
අය කර ෙගන තිෙබනවා. එක වර්ෂයක් ෙම් රුපියල් 60,000 
ෙගවපු ආයතන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. 

 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔව්, ඒක හරි. 

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
නීතියක් විධියට සම්මත ෙනොවී බලයක් ෙනොමැතිව ෙම් විධියට 

මුදල් අය කරන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමාට ෙයොමු කරන මෙග් පළමුවන 
පශ්නය ඒක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. 
ඇත්තටම ආයතනයක් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව අඩු කිරීම ඉතා 
ෙහොඳයි. ෙමොකද ෙහේතුව, ෙම් රෙට් බදු ෙගවන මිනිහාෙගන් ඔහුව 
මිරිකා ෙහෝ බදු අය කර ගන්නවා. තවත් ෙකොටසක් ඉන්නවා, 
ෙහොඳට ව්යාපාර කරනවා, කිසිම බද්දක් ෙගවන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, අර රුපියල් 60,000 දැමීම සහ එක 
අවුරුද්දක් ඒ මුදල් ගැනීම නීත්යනුකූල නැහැ. 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහන්ෙන් වැදගත් පශ්නයක්. රාජ්ය 

නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටින නිලධාරින්ෙගන් මම පශ්න කරද්දි 
ඔවුන් කිව්ෙව්, 2016 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 2015 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20ෙවනි දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ සම්මත වීමත් සමඟ තමයි ඔවුන් ඒ මුදල අය 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
Final එකට ආෙව් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Final එකට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
සංෙශෝධිතවලදී ඉදිරිපත් කළා මිසක් final එකට ආෙව් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Final එකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලිකව ඉදිරිපත් කරපු එකට තමයි ආෙව්. මුදල් අමාත්යවරයා 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පළමුෙවනි වරට ඉදිරිපත් කරපු අය වැයට 
පමණයි ආෙව්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදසැම්බර් 19වන දා ඒක අනුමත ෙවලා 

තිෙබනවා. ඒක යම් කිසි අත් වැරදීමක් ෙවන්න ඇති. ඔබතුමා 
Library එෙකන් ෙසොයා බලන්න. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 19ෙවනි දා 
එය අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. සමාගම් ෙරජිස්ටාර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒක අය කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ නීතිමය 
තත්ත්වය මතයි. 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක ගැසට් කළාද? 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක ගැසට් කරලා නැහැ. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙයන් කළ යුතු 

ෙදයක්. මට නිලධාරින් කියන්ෙන් ඒක ගැසට් කරලා නැහැ 
කියලායි. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් ගැසට් එෙක් ඒක ඉදිරිපත් කරලා 
නැහැ, ගරු මන්තීවරුනි. මා හිතන විධියට ඒ මූලික පැහැදිලි කිරීම 
කරන්න අවශ්ය වුණා. එතෙකොට ෙමම නිෙයෝගය මඟින් අපි 
රුපියල් 15,000ට තිබුණු ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 4,000ට අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඔව්, ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළේ යම් කිසි කඩා 
වැටීමක් කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණා. නමුත්, ළඟකදි ඉඳලා අපි 
දකිනවා, ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ ශීඝෙයන් ඉහළට යන්න පටන් 
ෙගන තිෙබන බව. දැන් අපට අවශ්ය වන්ෙන් කුඩා සහ මධ්යම 
පමාණෙය් ආයතන හරහා ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරලා ගෙම්, 
නගරෙය් සාමාන්ය පුද්ගලයන්ට -ඒ ව්යවසායකයන්ට- තමන්ෙග් 
ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දීමයි. එම නිසා 
ආණ්ඩුව ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඒ ආකාරයට ඉස්සරහට ෙගන යනවා. 
ෙම් යන අතර වාරෙය් තමයි ෙහට සමහරු වැඩ වර්ජනයක් 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපති 
බැරක් ඔබාමා කරන ලද  පකාශයකින් ෙපොඩි ෙඡ්දයක් කියවන්න 
මම කැමැතියි. ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙහොවර්ඩ් විශ්වවිද්යාලෙය්දී 
තමයි එතුමා ෙම් පකාශය කරන්ෙන්. එතුමා කළ පකාශය අපි 
කවුරුත් උනන්දුෙවන් සවන් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා මා 
හිතනවා.  

Sir, I quote:  

“And democracy requires compromise, even when you are 100 
per cent right. This is hard to explain sometimes. You can be 
completely right, and you still are going to have to engage folks who 
disagree with you. If you think that the only way forward is to be as 
uncompromising as possible, you will feel good about yourself, you 
will enjoy a certain moral purity, but you are not going to get what 
you want. And if you do not get what you want long enough, you 
will eventually think the whole system is rigged. And that will lead 
to more cynicism, and less participation, and a downward spiral of 
more injustice and more anger and more despair.” 

       
මම හිතන විධියට ඒක ඉතාමත් වැදගත් කථාවක්. අපි 

දන්නවා, සමහර අවස්ථාවලදී අපි සියයට 100ක් නිවැරදියි කියා. 
නමුත් ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ අප විෙව්චනය කරන 
පුද්ගලයින් කියනවා, "ඔබ වැරදියි" කියලා. එෙහම නම් අපි 
ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්? Even if you are 100 per cent right, 
democracy requires compromise. "Compromise" කියන 
වචනෙය් සිංහල ෙත්රුම ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
පරිවර්තක අංශෙය් ෙන් වැඩිපුරම translatorsලා ඉන්ෙන්. මම 
ඔවුන්ෙගන් ඇහුවා, "compromise" කියන වචනයට සිංහල 
වචනයක් තිෙබනවාද කියලා. අද මහාචාර්ය ෙරොහාන් සමරජීව 
මැතිතුමා "Daily FT" කියන පත්තරයට ලියලා ෙම් SAITM 
විෙරෝධී වැඩ වර්ජනය පිළිබඳව කියනවා, "compromise" කියන 
වචනයට සිංහල භාෂාෙව් translation එකක් නැහැයි කියලා. In 
the Sinhala language, there is no single word for 
"compromise". When a language lacks a word, it begs the 
question why. Is it that the people who speak Sinhala see no 
need for compromise? ෙම්ක අපි හිතන්න ඕනෑ ෙදයක්. නමුත් 
වචන කිහිපයකින් අපට ෙම්ක කියන්න පුළුවන්.  

ඔබ සියයට 100ක් නිවැරදි වුණත් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් සමඟිෙයන් හා සම්මුතිෙයන් කටයුතු 
කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ඔබ සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරදි වුණත් 
පජාතන්තවාදී සමාජයක් තුළ ඔබ සමඟ එකඟ ෙනොවන අයෙග් 
අදහස්වලට කන් දීමට ඔබට සිද්ධ ෙවනවා. දැන් පජාතන්තවාදී 
රජයක - ෙහට එන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ඈඳා ෙගනයි මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්- අෙප් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද? SAITM එක ගැන 
කථා කරනෙකොට ෙපෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ආධාර කරෙගන 
ෛවද්ය විද්යාලයට පැමිණිලා, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයට 
එෙරහි වීෙම් කුහකත්වය පිළිබඳව අපට අමතක කරන්න බැහැ. 
නමුත් අපි ටිකකට අමතක කරමු. නමුත් බදු ෙගවන ජනතාවෙග් 
මුදල්වලින් අධ්යාපනය ලබලා, බදු ෙගවන ජනතාවෙග් 
මුදල්වලින් ලැෙබන වැටුපට, ෙමෝටර් රථ වාහන බලපතයට 
අමතරව චැනල් ෙසේවාවලින් මුදල් ඉපයීම සිදු කරලා, ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය අධ්යාපනයට සදාචාරාත්මකව විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්ද 
කියන සාධාරණ පශ්නය ජනතාව අහනවා. ෙකෙසේ වුවත් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය ලබා දීම සහ ඒ සඳහා අනුමැතිය 
ලබා දීෙම් ජාතික පතිපත්තියක් පිළිබඳව කථා කරනෙකොට, එවැනි 
සාකච්ඡාවකට සහභාගි වීමට පජාතන්තවාදී කමයක් තුළ වෘත්තිය 
සමිතිවලට අයිතියක් තිෙබන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ අයිතිය 
තිෙබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ෙමවැනි අර්බුදකාරී, 
සංකීර්ණ ගැටලුවක පාර්ශ්වකරුවන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අතුරින් 
'වෘත්තිය සමිති' කියන්ෙන් එක පාර්ශ්වකරුෙවක් පමණයි.  

අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය, SAITM 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙය් ශිෂ්යයින්, ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන්, 
ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු මහතා ඇතුළු ෙම් පශ්නයට සම්බන්ධ 
තවත් ෙබොෙහෝ පාර්ශ්වකරුවන් පමාණයක් ඉන්නවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම මට අමතක ෙවලායි තිබුෙණ්, 'ආශා ෙසන්ටල්' 
ඉසප්ිරිතාලය හැදුෙව් ෙනවිල් පනාන්දු ෙදොස්තර මහත්මයායි. 
'ආශා ෙසන්ටල්' ඉස්පිරිතාලය විකිණුවාට පසුව දැන් ඒක ෙලොකු 
ඉස්පිරිතාලයක් හැටියට Softlogic එෙකන් පවත්වාෙගන යනවා. 
ඒ ඉස්පිරිතාලය විකුණලා තමයි එතුමා SAITM එක පටන් 
ගත්ෙත්. ඒ සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ට ෙම් ගැටලුව විසඳා ගැනීෙම් 
සාකච්ඡාවකට පැමිණීමට අයිතියක් පජාතන්තවාදී කමයක් තුළ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පජාතන්තවාදී රජයක වගකීම ෙවන්ෙන් ඒ 
පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් ගැෙටන අරමුණු විසඳලා, ජාතික 
අවශ්යතාවකට අදාළ පරිදි විසඳුමක් ලබා දීමයි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෛවද්ය ෙසේවා 
ලබා ගන්නා පාරිෙභෝගිකයින් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් ෙදමව්පියන් වයසයි. අෙප් දරුවන් අසනීප ෙවනවා. ඒ 
ෛවද්ය ෙසේවා ලබා ගන්නා පාරිෙභෝගිකයිනුත් ෙම් වැඩ 
කටයුත්ෙත් පාර්ශ්වකරුෙවක් ෙවනවා. ඒ නිසා කවුරු වුණත් 
සියයට 100ක් නිවැරදි වුණත් -අපි හිතමු, එෙහම වුණාය කියලා- 
පශ්නයකට මැදිහත් වී සිටින එක කණ්ඩායමක් පමණක් සතුටු 
කිරීමට පජාතන්තවාදී කමයකට, රජයකට ෙනොහැකි බව අපි 
අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදී රජයක් සියලුෙදනාට 
ඇහුම්කන් ෙදන්න ඕනෑ.  ෙම් ගැටලුවට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන 
වෘත්තීය සමිති ඇතුළු සියලු පාර්ශ්වයන්ට තම අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලැබුණා. ජනාධිපතිතුමා ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. සියලු 
පාර්ශ්වකරුෙවෝ ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. ජනාධිපතිතුමා වෘත්තීය 
සමිති සාමාජිකයන් හමු වුණා; ෙදොස්තර මහත්වරු හමු වුණා; 
ෙදමව්පිෙයෝ හමු වුණා; රජෙය් ඇමතිවරු හමු වුණා; විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරු හමු වුණා. ෙම් සියලු ෙදනා හමු වුණා. එෙහම නම්  
ෙමොකක්ද  compromise  එක?  සම්මුතිෙයන් යුතු විසඳුම 
ෙමොකක්ද? රජය සියලු පාර්ශ්වයන්ට ඇහුම්කන් දීලා තිෙබනවා. 
SAITM විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් අමතර විභාගවලට ෙපනී 
සිටීමටත්, එය අයිති ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු මැතිතුමා තම 
නීතිමය අයිතිය අඩු කිරීමටත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. මම 
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හිතන හැටියට එතුමා කියලා තිෙබනවා,  'මෙගන් SAITM එක 
ගන්න, එය ෙපොදු ආයතනයක් හැටියට පවත්වා ෙගන යන්න' 
කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ නිසා ෙමම ගැටලුවට මැදි වී ඉන්න සියලු පාර්ශ්ව 
සම්මුතිෙයන් යුතු විසඳුමක් සඳහා එකතු වීම ඉතාම වැදගත් බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. එෙහම  ෙනොවී, ෙම් 
ගැටලුවට සම්බන්ධ එක් පාර්ශ්වයක් පමණක් තර්ජනාත්මකව 
කටයුතු කිරීම පජාතන්ත විෙරෝධී වැඩ කටයුත්තක්ය කියන එකත් 
මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  එයින් ෙපෙනන්ෙන් සමහර පාර්ශ්ව 
පජාතන්තවාදී කමයකට වැඩ කරන්න අකැමැති බවයි. ෙම් 
ආකාරෙයන් සිදු කරන වැඩ වර්ජන පජාතන්තවාදී වැඩ වර්ජන 
ෙනොෙවයි. මම ඒක කියන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට වැටිලා ඉන්න 
තත්ත්වෙයන් උඩට අරෙගන යන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාෙව් 
අපට compromise  එකකට එන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකට උත්සාහ කරනවා. නමුත්, අදාළ ඇමතිවරයා ෙබොෙහොම 

තර්ජනාත්මකව පකාශ කරනෙකොට ඒ පෙකෝපය වැඩි ෙවනවා 
ෙන්. එවැනි  compromise එකකට එන්න පුළුවන් විධියට 
ෙනොෙවයි සමහර අය හැසිෙරන්ෙන්. ඔබතුමා කියන කාරණාවට 
අපිත් එකඟයි. සාමූහිකව සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙගෙනන්න අපිත් එකඟයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය දැන් 
අර්බුදයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. ඒක  
විසඳන්න බැහැ, චණ්ඩි කථාවලින්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක හරි. එක පැත්තකින් චණ්ඩි කථා. අ ෙනක් පැත්ෙතන් 

චණ්ඩි වැඩ. ගරු මන්තීතුමා, ෙදපැත්ෙත්ම පුද්ගලෙයෝ තදින් කථා 
කළා. අපි දැක්කා, ෙනොෙයකුත් පුද්ගලෙයෝ කථා කරපු විධිය. 
[බාධා කිරීමක්] හරි. ඒක ඇත්ත. නමුත්, තර්ජනාත්මකව ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරන එකත් අසාධාරණයි ෙන්. තර්ජනාත්මකව 
කරන්න බැහැ ෙන්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්  අපි වැදගත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට, වැදගත් වෘත්තීය සමිති හැටියට 
ඔබතුමා කියන විධිෙය් compromise එකක් ඇතිකර ගන්න අපට 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රජයක් හැටියට ඔය කියන විධියට, මැදිහත් විධියට බලනවා 

නම් ෙම් පශ්නවලට  විසඳුම් ෙගෙනන්න පුළුවන්. නමුත්  පශ්න 
අවුල් කරන විධියට බලෙය් ඉන්න අය හැසි රුෙණොත් කවදාවත් 
පශ්නයක් විස ෙඳන්ෙන් නැහැ.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

නමුත් ෙහට ෙම් වර්ජනය කරනවා කියලා මම දන්නවා.  ඒක 
පජාතන්ත  විෙරෝධී වර්ජනයක් හැටියට සඳහන් කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙමොකද, තර්ජනාත්මකව ෙම් වැඩ කරන්න බැරි නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මහාචාර්ය ෙරොහාන් සමරජීව 
අද පත්තරයකට ලියලා තිෙබන ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත්  කරන ෙලස මම සභාගත* කරනවා.  

මහාචාර්ය ෙරොහාන් සමරජීව මැතිතුමා  ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
අදහස් දක්වා තිෙබනවා. ඒ අදහස ඉතාම වැදගත්. ඉතින්, ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා අපි බලමු. නමුත්, පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් 
compromise  එකක්. පජාතන්තවාදය  තුළ,  පජාතන්තවාදයට 
විරුද්ධව වැඩ කරන්න අපට බැහැ. ඒ සඳහා තව ෙවලාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ෙම් සියලු ෙදනාම 
compromise එකකට ඒවි කියලා. එෙහම නැතුව ෙම් වාෙග් වැඩ 
වර්ජන කිරීම අවසානෙය් ෙහට මිනිස් ජීවිත තමයි නැති වන්ෙන්.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
"ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

 
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. 

257 258 

[ගරු  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

உலகில் ெசயற்பட் வ கின்ற பாாிய பாிமாணத்ைதக் 
ெகாண்ட நி வனங்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அவற் ள் 
பல ம் ஆரம்பத்தில் மிகச் சிறிய அளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, 
ஒ  ைறசார்ந்த ெதாழில் யற்சிகளாக இ ந்தி ப்பைதக் 
காணலாம். அந்த வைகயிேலேய, எம  நாட் ள்ள 

ன்னணி நி வனங்களின் நிைல ம் காணப்ப கின்ற . 
எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் பல் ைற சார்ந்த ஒ  தள 
உற்பத்தியின் ன்னணி நி வனங்கள் பல இல்லாதவிடத் ம், 
ஒ  ைற சார்ந்த உற்பத்திகளின் சிறிய மற் ம் ந த்தரத் 
ெதாழில் யற்சி நி வனங்கள் பல ெதாழிலக ாீதியாக ம் 
கு ைசக் ைகத்ெதாழில் ாீதியாக ம் கூட் ற  ாீதியாக ம் 
பரவலான நிைலயில் காணப்ப கின்றன. எம  நா  தற்ேபா  

கங்ெகா த் ள்ள ெபா ளாதார நிைலைமைய ம் எம  
எதிர்காலப் ெபா ளாதார நிைலைமைய ம் அவதானிக்கின்ற 
ேபா , இவ்வாறான சிறிய மற் ம் ந த்தர 
ெதாழில் யற்சிகளின் ஊக்குவிப்  என்ப  இன்றியைமயாத  
என்பதில் எவ்வித சந்ேதக ம் இல்ைல. அ மட் மல்லா , 
தரமற்ற மற் ம் அதிகளவிலான கழி கைளக் ெகாண்ட, எம  
நாட் ன் இயற்ைக வளங்க க்குப் ெபாி ம் சவாலான 
உற்பத்திகளின் இறக்குமதிகைளத் த ப்பதற்கும் இந்த 
ஊக்குவிப்பான  க்கியத் வம் வாய்ந்ததாகும். இ ப்பி ம், 
சிறிய மற் ம் ந த்தரத் ெதாழில் யற்சி சார்ந்  விதிக்கப் 
ப கின்ற வாிகள் மற் ம் பதி க் கட்டணத் ெதாைககள் 
என்பவற்றின் ன்பாக இன்  இந்தத் ெதாழில் யற்சி 
யாளர்கள் அத் ைறகைளக் ைகவிட்  ஒ ங்குகின்ற ஒ  
நிைலைம காணப்ப வதாகேவ அன்றாடம் அ சார்ந்  
கிைடக்கின்ற தகவல்கள் ெதாிவிக்கின்றன. அேதேநரம், 
இத் ைறயிைன ேம ம் ஊக்குவித்  அதைனக் கட் ெய ப் 

வதற்கு ஏற்றவைகயில் வாி விதிப் கள், கட்டண அற கள், 
இலகு அ மதிகள், கடன் வசதிகள், லப்ெபா ட்க க்கான 
இலகு ஏற்பா கள் ேபான்ற வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப் 
பதற்குப் பதிலாக, அத் ைறகைள இந்த நாட் ந்  

ைடத்ெதறிந் விடக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ேமா என்ற 
சந்ேதகம் எ வ ம் இயல்பான .  

த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலப்பகுதிைய எ த் க் 
ெகாண்டால், எம  யாழ். குடாநாட் ேல பாாிய ெதாழில் 

யற்சியாக காங்ேகசன் ைற சீெமந் க் கூட் த்தாபனம் 
காணப்பட்ட . இ  1990ஆம் ஆண் ேலேய டப்பட்  
விட்ட . 1980களின் ற்பகுதியில் யாழ். குடாநாட் ேல 
பனிக்கட் த் ெதாழிற்சாைலகள், கட ண கள் பதனி ம் 
ெதாழிற்சாைல, படகு கட் ம் ெதாழிற்சாைல, கூைரத்தக  
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல, கண்ணா த் ெதாழிற்சாைல, 
வ சாைலகள், மின்தறித் ெதாழிற்சாைலகள், உப்பளங்கள், 
இரசாயனத் ெதாழிற்சாைல, கால்நைடத் தீவனத் ெதாழிற் 
சாைலகள், பனம்ெபா ள் உற்பத்தித்  ெதாழிற்சாைலகள், 
சலைவக்கட்  உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல, கடதாசித் 
ெதாழிற்சாைல, ஆைடக் ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் ேபான்ற 
3,121 சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிகள் 
ெசயற்ப த்தப்பட்  வந் ள்ளன. இவற்றில் சுமார் 18,553 ேபா் 
ேநர  ேவைலவாய்ப் கைளப் ெபற்றி ந்தனர். 
அ மட் மல்லா , 1980ஆம் ஆண்  வைரயில் எம  
நாட் ேல சிறந்த மனிதவள ெவளிப்பா கைளக் ெகாண்ட 
மாவட்டமாக ம் யாழ்ப்பாணம் திகழ்ந்தி ந்த .   

அேதேபான் , அம்மாவட்டம் ெமாத்தத் ேதசிய 
உற்பத்தியில் 7 தமான ேகாழியிைன ம் 10 தமான 
மா கைள ம் 20 தமான ஆ கைள ம் 60 தமான 
ெசம்மறி ஆ கைள ம் 20 தமான மீைன ம் 57 தமான 
க வாட்ைட ம் உற்பத்தி ெசய்  அதன் பங்களிப்ைபச் 
ெசய்தி ந்த . அத் டன், இவற்றின் லமாகச் சுமார் 24,839 
ேபா் ேநர  ேவைலவாய்ப் கைள ம் ெபற்றி ந்தனர். 
இைதத்தவிர, 70,000க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் விவசாயத் 

ைற சார்ந்த ெதாழில்களில் ஈ பட் ந்தனர். இவ்வாறி ந்த 
யாழ். குடாநாட் ன் இன்ைறய நிைல மிக ம் ேவதைன 
த வதாக இ க்கின்ற . தவறான அரசியல் வழிநடத்தல்கள் 
காரணமாக இன்  இ க்கின்ற மனித வள ம் 
ேவைலவாய்ப் க க்காக, ெசாந்தக் காணி நிலங்க க்காக, 
காணாமல்ேபானவர்கைளக் கண்டறிவதற்காக என 
ந த்ெத க்களில் டக்கப்பட் ப்பைதேய காண்கின்ேறாம்.  

இந்த நிைலயில், தற்ேபா  எம  பகுதிகளில் சிறிய மற் ம் 
ந த்தர ெதாழில் யற்சிக க்கான வளங்கைள ம் வாய்ப்  
கைள ம் பயன்ப த்தி ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட 

யல்கின்றவர்கைள ஊக்குவிக்கும் வைகயிேலேய வாிகள், 
கட்டண அற கள் மற் ம் ஏைனய ஏற்பா கள் 
இ க்கேவண் ேம அன்றி, அந்த யற்சிகைள அ ேயா  
இல்லாமல் ெசய்கின்ற வைகயில் அைமயக்கூடா  என்பேத 
என  எதிர்பார்ப்பாகும். இந்த ஏற்பா கள் நாடளாவிய 
ாீதியில் ன்ென க்கப்ப ம்ேபா , இத் ைறகள் சார்ந்த 
வளர்ச்சியின் லமாக எம  ெபா ளாதாரத்திற்கு இயன்றள  
ஊக்குவிப்ைபப் ெபற ம் என்ப  என  நம்பிக்ைகயாகும். 

எம  நாட் ல் உற்பத்தித் ைறகள் ஊக்குவிக்கப்பட் , 
அைவ பரவலாகக் கட் ெய ப்பப்ப வதன் ஊடாகேவ 
நாட்ைடப் ெபா ளாதார ாீதியி ம் பலமிக்கதாகக் கட்  
ெய ப்ப ம். ஆனால், எமக்கான உற்பத்தித் ைறயின் 
வளர்ச்சிக்கு இன் ெமா  க்கிய தைடயாக இ ப்ப  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப ம் தரம் குைறந்த ெபா ட்களின் 
குப்ைபகளாகும் என்பைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். இத்தைகய ெபா ட்களின் இறக்குமதியி ந்  
தம்ைமப் பா காத் க் ெகாள்வதற்குப் பல்ேவ  நா கள் 
பல்ேவ  வைகயான சட்ட விதிகைள அ ல்ப த்தி 
வ கின்றன. எனி ம், இந்தப் பாதிப் க்களி ந்  ைம 
யாக மீள்வ  மிக ம் இலகுவான காாியமல்ல என்ப  கிழக்கு 
ஆபிாிக்க நா களின் லமாகத் ெதளிவாகின்ற . 
தற்ேபாைதய நிைலயில் ண் , ெகன்யா, வண்டா, 
தன்சானியா, உகண்டா ேபான்ற நா கள் இத்தைகய தரங் 
குைறந்த இறக்குமதிப் ெபா ட்க க்கு எதிராக ஒ ங் 
கிைணந்த ேவைலத்திட்டெமான்றிைன ஆரம்பித் ள்ளன. இ  
ெதாடர்பில் இந்தியா ம் தற்ேபா  அதன  கவனத்ைதச் 
ெச த்த ன்வந் ள்ள . உலக வர்த்தக அைமப்பின் 
சட்டதிட்டங்க க்கு அைமவாக ஒ  நாட் ன் 
ெபா ட்க க்கான தைடைய நைட ைறப்ப த் வ  க ன 
ெமனக் கூறப்பட்டா ம் நாட்  மக்கைள, ைகத்ெதாழிற் 

ைறைய, சுற் ச் சூழைல, வனவிலங்குகைளப் பா காக்க 
ேவண் ய உாிைம அந்த நாட் க்கு இ க்கின்ற  என்பைத 
நாம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். தற்ேபா  அ ஸ்திேர ய 
அரசாங்கம் இவ்வாறான ெபா ட்களி ந்  பா காப்  
ெப ம் வைகயில் ‘உற்பத்திப்  பா காப் ’ எ ம் ெகாள்ைக 
யிைனக் கைடப்பி த்  வ கின்ற .  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், இ  உாிய 
தரமின்றிய ெபா ட்கள் பாாியளவில் இறக்குமதியாகின்ற ஒ  
சந்ைதயாக மாறிவிட் ள்ள ஒ  நிைலையேய காணக்கூ ய 
தாக உள்ள . குைறந்த விைலயில் ைகக்க காரங்கள், 
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பாதணிகள், ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிகள் என்பன 
தாராளமாகக் கிைடக்கின்றன. ேம ம் வாகன உதிாிப் 
பாகங்கள், ேபா யான paint வைககள், ேபா யான 
மின்னியல் ெமன்ெபா ட்கள், ேபா யான மின்குமிழ்கள் 
ேபான்ற பல்ேவ  ெபா ட்கள் இங்கு ம ந் ள்ளன. 
அேதேபான்  உாிய தரத்ைதக் ெகாண் ராத கணினி 
இயந்திரங்கள், கணினி உதிாிப்பாகங்கள் என்பன நாடளாவிய 
ாீதியில் பயன்பாட் ல் இ க்கின்றன. இவற்ைறக் ெகாள்வன  
ெசய்கின்றவர்க க்கு அ  ெதாடர்பிலான அறி  ேபாதியள  
இல்லாததன் காரணமாக இவ்வாறான ெபா ட்களின் 
விற்பைனயான  மிக ம் எளிதாக இ ப்பதாக ம் ஒ  
கு கிய வட்டத்தினாின் அதிக இலாபம் க தப்பட்ேட 
இச்ெசயற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . 

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், மிகச் சிறந்த பாதணிக் 
ைகத்ெதாழிற் ைறெயான்  உள்ள . இத் ைறயில் 
ஏற் மதி டன் ெதாடர் ள்ள பாாியளவிலான 10 உற்பத்தித் 
ெதாழிற்சாைலக ம் 30 சிறிய மற் ம் ந த்தரத் 
ெதாழிற்சாைலக ம் கு ைசக் ைகத்ெதாழில் என்ற ாீதியில் பல 
ெதாழில் யற்சிக ம் இ க்கின்றன. என்றா ம் ெகாாியா, 
தாய்லாந் , பாகிஸ்தான் ேபான்ற நா களி ந்  
தனித்தனியாக பாதணியின  பாகங்கள் இறக்குமதி ெசய்யப் 
பட் , எம  நாட் ல் ைவத்  ெபா த்தப்பட்  ம வான 
விைலகளில் விற்கப்பட்  வ கின்ற நிைல உ வாகி 
யி க்கின்ற . இத்தா , அெமாிக்கா, பிரான்ஸ் ேபான்ற 
நா கைள க்கிய ஏற் மதிச் சந்ைத இலக்காகக் ெகாண்டதாக 
இலங்ைகயின் ேதாற்ெபா ட்கள், பாதணி உற்பத்தி என்பன 
விளங்குகின்றன. இவற்றின் ெகாள்வன  வ டத்திற்கு 15 
மில் யன் ேஜா களாகும். இத்தைகய பாாிய 
ெதாழிற் ைறயாக அ  எம்மிைடேய இ க்கின்றேபாதி ம் 
தரம்குன்றிய இறக்குமதிப் பாதணிக டன் இன்  அ  
ேபாட் யிட ேவண் ய நிைலக்குத் தள்ளப்பட் க்கின்ற . 
இந்த நிைலயான , அதற்கான ஒ  பா காப்  ஏற்பாட் ன் 
ேதைவையேய உணர்த் கின்ற  என்பைத இங்கு நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேதாற்ெபா ட்கள் மற் ம் பாதணி உற்பத்தித் ைறயான  
எம  நாட் ன் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனக்கு ஒ  க்கிய 
தீர்வாகும். பாாிய ெதாழிற்சாைலகள் லமாக குத்தைக 
அ ப்பைடயில் ேகள்விகள் ெபறப்பட்டா ம் பாதணிகைள 
உற்பத்தி ெசய்வதில் உப குத்தைக ைறைமெயான்  எம  
நாட் ேல கைடப்பி க்கப்பட்  வ கின்ற . எம  நாட் ேல 
இத் ைற சார்ந்  சுமார் 500க்கும் ேமற்பட்ட உப 
குத்தைகக்காரர்கள் இ க்கின்றனர். ஓர் உப குத்தைகக் 
காராிடம் குைறந்தபட்சம் 5 ேபராவ  ெதாழில் ாிகின்றனர். 
ேம ம் இத் ைறயான  எம  நாட் ன் பாதணித் ேதைவயில் 

ற் க்கு 70 சத தத்ைதப் ர்த்தி ெசய்வ டன், ஏற் மதி 
லமாகப் பாாியளவிலான வ மானத்ைத ம் ஈட் கின்ற . 

எனி ம், தரம் குன்றிய இறக்குமதிகளின் காரணமாக இன்  
இத் ைற சார்ந்தவர்கள  நிைல மிக ம் பாிதாபகர 
மானதாகேவ இ க்கின்ற .  

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have three more minutes. 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Thank you. 

இவ்வாறான தரம் குன்றிய ெபா ட்களின் பாவைன 
காரணமாக அதைனப் பயன்ப த் கின்றவர்க க்கு பல்ேவ  
பாதிப் கள் ஏற்ப வதாக ம் அறியப்பட் ள்ள . எனேவ, 
இைவ ெதாடர்பில் இ க்கமான நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும் என்பைத ம் இங்கு நான் 
வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  அயலக நாடான இந்தியா அந்த நாட் ன் 
சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சிக க்குப் பாதிப் கைள 
ஏற்ப த்தக்கூ ய உற்பத்திகள் எனக் க திய பல இறக்குமதிப் 
ெபா ட்கைள கடந்த 2016ஆம் ஆண்  ஏப்பிரல் மாதம் தல் 
தைடெசய் ள்ளைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம்  
கின்ேறன். அந்த வைகயில், எம  நாட் ன  சிறிய மற் ம் 
ந த்தரத் ெதாழில் யற்சிகைள ெமன்ேம ம் ஊக்குவித்  
அதைன வளர்த்ெத க்கும் வைகயில் இந்த அரசாங்கத்தின் 
ேநாக்க ம் ெசயற்பா க ம் அத் ைற சார்ந்  அைமய 
ேவண் ம். அ தவிர, அத் ைறகள் சார்ந்த ஈ பாட் ைனக் 
ெகாண் ள்ளவர்கள் அதைன ெவ த்  ஒ ங்குகின்ற 
நிைலயிைன ஒ ேபா ம் ஏற்ப த்திவிடக்கூடா  என்பைத 

ம் வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேநரம், ேமாச  நிதி நி வனங்கைள ம் கடந்த 
காலத்தில் அவற்றால் எம  மக்க க்கு ஏற்பட்ட பாதிப் 
பிைன ம் க த்திற்ெகாண்  நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ம். யாழ். குடாநாட் ல் 1970களில் ‘ஷப்ரா’ என் ம் 
ெபயாில் நிதி நி வனம் ஒன்ைற ஆரம்பித் , அதன் லமாக 
அதிகூ ய வட்  த வதாகப் ெபாய்யான விளம்பரம் ெசய் , 
எம  மக்களிடமி ந்  ேகா க்கணக்கான நிதிையத் திரட் , 
பின்னர் அந்த நிதி எம  மக்க க்குக் ெகா க்கப்படாமல் 
பாாிய ேமாச  நிகழ்ந்த . அதனால் பாதிக்கப்பட்ட 
கு ம்பங்கள் இன் ம் ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின் 
றனர்; இன் ம் அந்த மக்கள் ஏக்கத்ேதா க்கின்றார்கள். 
அரசாங்கம்  அந்த மக்க ைடய பாதிப் க்கைள ம் க த்தி 
ெல த்  அதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank You.   

ඊළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාගම් පනතට නිෙයෝග 

ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව පළමුෙකොටම ඔබතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ. ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ වුණු 
මන්තීවරු සියලු ෙදනාම අද දවස පුරාම ෙම් සම්බන්ධව විවිධ 
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අදහස් උදහස් පළ කළා. අපි දන්නවා, ෙම් සමාගම් පනතට 
නිෙයෝග ෙගන එන්ෙන් අවුරුදු 5කට පසුවයි කියලා.  

මා හිතන හැටියට මීට ෙපර අවසාන වරට සමාගම් පනත 
සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 2013 වස ෙර්දීයි. ඒ අවස්ථාෙව් 
ගත් තීරණයක් අනුව තමයි ෙම් වසෙර් ෙම් පනතට සංෙශෝධනයක් 
කරන්න ඕනෑය කියා තීන්දුවක් ෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, 
2007 සමාගම් පනත අදට ගැළෙපන පරිදි කාෙලෝචිත ආකාරයට 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑය කියන නිෙයෝගයකුත් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සමාගම්වල ෙල්කම්වරයාෙග් බලතල සම්බන්ධවත්, 
ඔහුෙග් තනතුර සම්බන්ධවත් ෙමතැනදී නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා 
අවස්ථානුකූලව සංෙශෝධනයක් කරන්න ගරු අමාත්යතුමා කටයුතු 
කර තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සන්ෙතෝෂෙයන් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී අමාත්යතුමාත්, 
අමාත්යාංශයත් බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණයක් තිෙබනවා. 
පසුගිය කාලෙය් සමාගම්වල ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ගැටලු 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරී ෙම්දීත්, ඒ 
වාෙග්ම පරිපාලනය සම්බන්ධවත්, විෙශේෂෙයන් වංචා, දූෂණ 
සම්බන්ධවත් ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් ගැටලුසහගත තත්ත්වයන් 
තිබුණා. ඒ ෙහේතූන් නිසා තමයි, ෙම් නිෙයෝග ෙගන එන්ෙන් කියා 
මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝග තුළින් පරිපාලනෙය් 
තිෙබන ගැටලුත්, වංචා, දූෂණ සියල්ලමත් අවම කරලා, 
සමාගම්වලින් වඩා විශාල කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ෙම් රටට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්ය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහසක් හැටියට 
මා පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව අපි ඉදිරිපත් 
කරන අනික් කාරණාව ෙමයයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කථා කළා, 
සමාගමක් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී රුපියල් 60,000ක මුදලක් අය 
කරන්න කලින් තීරණය කරලා තිබුණාය කියලා. ඒ සම්බන්ධව 
හැමෙදනාම අදහස් දැක්වූවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය වන්ෙන්, 
ෙමවැනි මුදලක් වැය කිරීම තුළින් සමාගම්වලට එන්න ඉන්න සුළු 
ව්යාපාරිකයින්ට, මධ්ය පරිමාණෙය් ව්යාපාරිකයන්ට ෙනොෙයකුත් 
ආකාරෙය් අපහසුතාවන් ඇතිවන බවයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් උදහස් දක්වනෙකොට ගරු අමාත්යතුමා පකාශයක් කළා, 
රුපියල් 60,000ක් අය කරන එක එතුමා සංෙශෝධනය කළාය 
කියලා. ඒ මුදල අඩු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
අමාත්යතුමාට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමනවා. එය, සමාගම්වලට කළ 
විශාල ෙසේවයක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
විශාල සමාගම් රාශියක් ෙම් රටට එන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඊට 
අනුබද්ධිතව තවත් සමාගම් රාශියක් ලියා පදිංචි කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වීම තුළිනුත් විශාල වාසියක් සිදුවනවාය කියන 
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීම තුළින් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
සහනයක් ලැෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රැකියා 
විරහිතභාවයටත් ඒ තුළින් විශාල පිටිවහලක් ලැෙබනවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් ආෙයෝජන කලාප, 
විෙශේෂෙයන්ම කර්මාන්ත කලාප 29ක් ෙම් රෙට් දැනට ලියා පදිංචි 
කරලා පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී, තවත් 
කර්මාන්ත කලාප 10ක් ෙම් රජය යටෙත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් ආරම්භ කරන්න සූදානම් කර තිෙබනවා. ඒ තුළින් 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයට විශාල දායකත්වයක් 
ලැෙබනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් 

මැදිහත්වීම තුළ ෙම් අවුරුදු ෙදක ඇතුළතදී එම දායකත්වය ලබා 
ෙදන්න කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා කටයුතු කර 
තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක ඉතාම කාෙලෝචිත ෙදයක්. අද ඉදිරිපත් කර 
ඇති ෙම් නිෙයෝග ෙම් සඳහා පිටිවහලක් වනවා කියන එක අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව අෙප් 
අමාත්යතුමා ආරම්භ කළ තවත් වැඩ පිළිෙවළක් ගැන මා 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වන විටත් එතුමා සෑම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම ජුකී මැෂින් 20 බැගින් ලබා දීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයටත් එය ලැබී 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල ඉන්න අෙප් කාන්තාවන්ට ඒ 
සම්බන්ධව පුහුණුවක් ලබා ගන්න, දැනුමක් ලබා ගන්න අවස්ථාව 
එමගින් උදා කර තිෙබනවා. එම කාර්යය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ස්තුති පූර්වකව මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමය තවදුරටත් රට පුරා 
ව්යාප්ත කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්නයි හිටිෙය්. ෙමොකද,  අපි 
දන්නවා එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට තමයි පුහුණු 
මධ්යස්ථානයක් ලැබුෙණ්. පුහුණු මධ්යස්ථාන ව්යාප්ත වුෙණොත් 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයට අවතීර්ණ ෙවන්න ඉන්න, ඒ වාෙග්ම 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගන්න ඉන්න අයට එය ෙලොකු පිටිවහලක් 
වනවා කියලා මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. එම නිසා අපි ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, ඉදිරි කාලෙය්දී -ෙම් 
වර්ෂෙය්දී ෙහෝ ලබන වර්ෂෙය්දී-  පුහුණු මධ්යසථ්ාන තවදුරටත් 
පිහිටුවන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය ජුකී මැෂින් කර්මාන්තයට විතරක් 
ෙනොෙවයි බලපාන්ෙන්. ෙවනත් ව්යාපෘති සඳහාත් අවශ්ය ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද තරුණ පිරිස ස්වයං රැකියාවලට ෙපලෙඹන 
අවස්ථා වැඩියි. ෙමොකද, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් රැකියා දස 
ලක්ෂෙය් වැඩසටහන යටෙත් සව් ශක්ති ණය ෙයෝජනා කමය 
මඟින් අද තරුණ පිරිස විශාල වශෙයන් ස්වයං රැකියාවලට ෙයොමු 
කර වීෙම් අරමුණින් ණය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
වනවා. ස්වයං රැකියාවල ෙයෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන අයට 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගන්න, විෙශේෂෙයන්ම කර්මාන්ත ආරම්භ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන අයට ඒ සඳහා පුහුණු වීමට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ෙමවැනි පුහුණු මධ්යස්ථාන ආරම්භ 
කරනවා නම් ඒක ඉතාමත් කාෙලෝචිතයි  කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මම පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කළ බදු මුදල් 
සංෙශෝධන ගැන ගරු මන්තීවරුන් විවිධ අදහස් හා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ සම්බන්ධව මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, මා ෙම් කාරණය කිව 
යුතුයි. සමහර ගරු මන්තීවරු කිව්වා, සමාගම් ලියා පදිංචි කරන 
අවස්ථාෙව්දී මුදල් අය කිරීෙම්දී යම් යම් අසාධාරණ වනවා කියලා. 
සාමාන්යෙයන් සමාගමක් ආරම්භ කරන්ෙන් යමක් කමක් 
තිෙබන, යම්කිසි මුදලක් ආෙයෝජන කරන්න පුළුවන් උදවියයි. 
එවැනි අය තමයි සමාගමක් ලියා පදිංචියට පැමිෙණන්ෙන්. එම 
නිසා ෙමම සංෙශෝධන තුළින් අය කරන ගාස්තු සම්බන්ධව 
සමාගම්වලට ෙලොකු බලපෑමක් ඇති ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් 
නැහැ. රජයටත් ආදායමක් අවශ්යයි. කවුරු ෙකොෙහොම විෙව්චනය 
කළත් රජයක් පවත්වා ෙගන යන්න බදු පැනවීම අනිවාර්යෙයන්ම 
කළ යුතුයි. බදු පනවලා ආදායම් ලබා ගන්නවා වාෙග්ම, මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් සමාගම් කළමනාකරණය කරන්න, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය නිසි අයුරින් පත් කරන්න, දූෂණ වංචා නැතුව එම 
සමාගම් පවත්වා ෙගන යන්න ෙම් නිෙයෝග ඉවහල් වනවා කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම නිම 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.27] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පනත් ෙදකක් යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් තමයි අද අපි සාකච්ඡාෙව් ෙයදිලා 
ඉන්ෙන්. සමාගම්වල බදු මුදල් සංෙශෝධනයක් පිළිබඳව තමයි අපි 
කථා කරන්ෙන්. අෙප් සමහර ගරු මන්තීවරු ෙමහි තිෙබන ෙහොඳ 
සියල්ලම අමතක කරලා නරක පැත්තම දකිමින් කථා කළා. තවත් 
සමහර ගරු මන්තීවරු ෙබොෙහොම මධ්යස්ථව, සමබරව හා 
ගුණාත්මකව අදහස් ඉදි රිපත් කළා. සමහර ගරු මන්තීවරු 
අන්තගාමී විධියට පක්ෂව අදහස් ඉදිරිපත් කළා. රජය නිෙයෝජය 
කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මමත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ෙම් නිෙයෝග ගැන සමබරව අදහස් පකාශ කරන්නයි. 

2016 අය වැය ෙයෝජනාවක් අනුව, "සමාගම්වලින් අය කරන 
බදු වසර තුනකට වරක් සංෙශෝධනය විය යුතුයි" කියලා අපි 
සම්මත කරගනු ලැබුවා. ඒ ෙයෝජනාව අපි ෙම් ගරු සභාව තුළ 
අනුමත කරගනු ලැබුවා. ඒ අනුමතියට අනුකූලව තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017 වසරට සාෙප්ක්ෂව  ෙම් 
සංෙශෝධනයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙමයත් රජය කරන මහා 
අවැඩක්; කර්මාන්තකරුවන්ෙග්, සමාගම්කරුවන්ෙග් ව්යාපාර 
අඩපණ කරන්න දරන කූ ට උපාය මාර්ගවල තවත්  එක් 
පතිඵලයක් හැටියටත්  සමහර මන්තීවරු අර්ථ දක්වනු ලැබුවා.  
නමුත් ෙම්  සඳහා 2016 අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් ෙයෝජනා  
අෙප් අනුමතියට යටත්  කර ගැනීම තුළයි ෙම්වා ඉදිරියට ෙගන 
යන්ෙන්.   

අවුරුදු තුෙනන් තුනට ෙම් ආකාරෙයන් සංෙශෝධනයන් විය 
යුතුය කියන නිගමනයට අපි පැමිණුෙන් ඒ අනුවයි.  
සාමාන්යෙයන් අවුරුදු තුනකින් තුනකට කාලයත් එක්ක මුදෙල් 
වටිනාකම අඩු වැඩි ෙවනවා. ශමෙය් වටිනාකම අඩු වැඩි ෙවනවා.  
බඩු භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩු වැඩි ෙවනවා. ෙම්වාට  සාෙප්ක්ෂව  
යම් සමාගමක් ඒ  ලබන ලාභයන් අඩු වැඩි ෙවනවා. ෙම්වාට 
සාෙප්ක්ෂව ෙම්වාෙග් ෙවනස්කම් සිදු විය යුතුයි.  

ඒ එක්කම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සමාගම් පිළිබඳ 
නිසි නියාමනයක්, නිසි අධීක්ෂණයක් ෙම් සමාගම් නිසියාකාර 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා  නිසි කළමනාකරණයක්;   ඒ  සඳහා  
ෙහොඳ   ෙසේවයක් ෙදන්නට අවශ්යයි.  ඒ  සඳහාත් මිලක්  තීරණය 
ෙවනවා; මිලක් නියම ෙවනවා. මීට අවුරුදු  හතරකට පහකට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් කටයුතු භාරව  අධීක්ෂණය කරන්නට සිටි 
ෙසේවකයින් ලැබූ වැටුප් ෙනොෙවයි අද ඒ  ෙසේවකයින් ලබන්ෙන්. ඒ 
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි ෙවනවා. ඒ  කාලෙය් යටිතල පහසුකම් 
සඳහා ගිය වියදම් ෙනොෙවයි දැන්.  ඒ සඳහා අවශ්ය වන වියදම් වැඩි 
ෙවනවා.  ඒ වාෙග්  තත්ත්වයක් තුළ වසර තුනක හතරක  කාල 

පරාසයකින් පසුව ස්වාභාවිකව ෙම්වා වැඩි වීෙම් කියාවලියක්  
වරදක් හැටියට නම් මම දකින්ෙන් නැහැ.  කාලීනව ෙම්වා 
සංෙශෝධනය විය යුතුය කියන මතෙය්යි මම ඉන්ෙන්. 

ෙම් සමාගම් විවිධයි. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා  නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා නීත්යනුකූලව සීමාසහිත සමාගම්, ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්, ෙපොදු සමාගම් ආකාරෙයන් සමාගම් ලැයිස්තුවක් කියවනු 
ලැබුවා. හැබැයි සාමාන්යෙයන් පාෙයෝගික ජීවිතෙය් අපි දකිනවා, 
සමහරවිට එකම පවුෙල් අය; තාත්තා සභාපති හැටියට,  
කළමනාකාර අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය හැටියට දරුවන්,  ෙනෝනාවරුන්,  
ඥාතිෙයෝ ෙයොදවා ෙගන  පවත්වාෙගන  යන සමාගම් තිෙබන බව. 
එකම ව්යාපාරයක්  එකම පවුලක් තුළ, විවිධ නම්වලින්  ලියා 
පදිංචි කරනු ලබන බව  අපි දකිනවා.  ෙමෙහම වැඩකට නැති  
සමාගම්; ව්යාපාරික පරමාර්ථ සඳහා පමණක් හතු පිෙපනවා වාෙග් 
ඇති ෙවන සමාගම් ලියා පදිංචි කරනවා නම්  සමාගම් ලියා පදිංචි 
වීෙම්  ලැයිස්තුව වැඩි වුණාට  එයින්  රටක සුගතියට ෙහේතුවක්  
ෙවන්ෙන් නැහැ.  සැබෑ විධියටම කියාකාරී  සමාගම්  තිෙබනවා 
නම් තමයි   වැදගත් ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වා පාලනය 
කරන්නටත්  විෙශේෂෙයන්   ෙම් වාෙග් යම් නියාමනයක් 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු  ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහලනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ෙකොන්තාත්කාරයින්ට ෙබොෙහොම ආදෙරයි. ෙකොන්තාත් 
සමාගම්වලට  ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉතාමත්ම ආදෙරයි.  අවුරුදු  දහයක 
පහෙළොවක කාලයක් තිස්ෙසේ  ඒ මන්තීවරුත් , ඒ ඇමතිවරුත්,  ඒ 
රාජ්ය පාලකයනුත්  අතර ඒ ෙකොන්තාත් සමාගම් එක්ක සහ 
සම්බන්ධතාවය තිබුණා. අපි ඒවා දන්නවා.  ඒවා පසිද්ධ  රහස්. 
යම් යම්  ඇමතිවරුන්ට  ඒ කාලෙය්  " ten per cent", " five per 
cent "   යන  කට කතන්දර පවා හැදී තිබුණා.  අෙප් රෙට් තිබුණු 
දැවැන්ත සංවර්ධන ව්යාපෘති, පාරවල් හැදීෙම් ව්යාපෘති, ජලාශ 
ඉදිකිරීම්, ඇළ ෙව්ලි  ෙම් සියලුම ව්යාපෘතිවලදි ෙකොන්තාත් වැඩ 
කටයුතු සඳහා  තමන්ෙග් සුහද කීකරු ෙහංචයියලා හදිසිෙය් 
ෙගොඩ නඟාගත් ෙකොන්තාත් සමාගම්වලට නිසි ආකාරෙය් 
ෙටන්ඩර් පටිපා ටියකින් ෙතොරව, ඒ කාලෙය් හිටපු සමහර 
ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග්  ඕනෑ එපාකම් මත  ෙකොන්තාත් එක   
ගියා.  ෙකොන්තාත්  එක ගිහින්  ඒ සමාගම්  ලබන දැවැන්ත 
ලාභෙයන්  බරපතළ ෙකොටසක්  ඒ ෙකොන්තාත් තුව පූජා කරන  
ෙද්ශපාලනඥයාට, ෙද්ශපාලන නායකයාට  ඒ ෙකොන්තත්  
සමාගම් විසින් අත යට දුන්නා. ඒ නිසා තමයි  ෙමෝටර්  
සයිකල්වලින්  ගිය  ෙද්ශපාලකෙයෝ, push bicycle වල ගිය 
ෙද්ශපාලකෙයෝ, පිට රටවල; එංගලන්තෙය්  වාෙග්ම ෙම් ෙකොළඹ 
නගරෙය්  ආර්ථික සම්පත්,  ආර්ථික වටිනාකම් ඇති  මහා 
පරිමාණ ධනවතුන්, විවිධ සමාගම්වල හිමිකරුවන්, විශාල 
වතුයායවල හිමිකරුවන්, මන්දිරවල හිමිකරුවන් බවට පත් වුෙණ් 
ෙම් සමාගම්වල පිහිෙටන් තමයි හිතා ගන්නට බැරි ෙවන විධියට 
දැවැන්ත ෙකෝටිපතියන් බවට  හදිසිෙය්  පත් වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කරනවා. 

රජයක් හැටියට ෙකොන්තාත් සමාගමකින් වාර්ෂිකව අය කරන 
රුපියල් 20,000ක් වන මුදල රුපියල් 5,000කින් වැඩි කරලා 
රුපියල් 25,000ක් කරනෙකොට ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ට පුදුමාකාර 
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විධියට දුක හිෙතන, කඳුළු සලන්න ෙහේතුවන කාරණයක්. 
ෙකොන්තාත් සමාගමක වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් 5,000ක් වැඩි 
කළාම, එෙසේ වැඩි කරන රුපියල් 5,000 එකතු ෙවන්ෙන් අෙප් 
රෙට් රාජ්ය ආදායමටයි. ඒවායින් සතයක් පාසා පතිලාභය 
ලැෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවටයි. පසුගිය ආණ්ඩුෙව් 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක්, තනි පුද්ගලෙයක් අත යටින් ෙකෝටි 
ගණන් ගන්න ෙකොට ෙහොඳයි. රජෙය් ආදායමක් හැටියට, සියලු 
ෙදනාටම පතිලාභ ගලාෙගන යන පරිදි රුපියල් 5,000ක්, 
10,000ක් ගන්නවා නම් ඒක නරකයි. ෙම්වා අන්තවාදී කථා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම තව කාරණයක් 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. පසුගිය කාලෙය් විවිධ 
සමාගම් තිබුණා ෙන්. ෙබොෙහොම ආන්ෙදෝලනයට ලක්වුණු සමාගම් 
තිබුණා. රාජපක්ෂ සහ සමාගම, රාජපක්ෂ සහ පුත සමාගම, 
රාජපක්ෂ සහ සෙහෝදර සමාගම වාෙග් විවිධ සමාගම් අෙප් රෙට් 
තිබුණා. එක පවුලක්, සෙහෝදරෙයෝ කිහිප ෙදෙනක්, දරුෙවෝ ටික 
ඒ විධියට එකතුවුණු සමාගම් තිබුණා. ඒ නිසා මම පශ්නයක් 
අහනවා. රාජපක්ෂ සහ සෙහෝදර සමාගම, රාජපක්ෂ සහ පුත 
සමාගම අෙප් රෙට් ලියා පදිංචි කෙළේ නැහැ. බරපතළ විධියට අෙප් 
රෙට් සම්පත් සූරා කාපු, වත්කම් අත් පත් කරගත් රාජපක්ෂ සහ 
සෙහෝදර සමාගම, රාජපක්ෂ සහ පුත සමාගම අෙප් රෙට් බදුවලින් 
ෙහොරකම් කරගත්තා මිස, අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාවට බදු මුදල් 
ආපසු ෙගව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරනවා තනි පුද්ගලෙයක් හැටියට, පරම්පරාවක් හැටියට, 
තමන්ෙග් අතවැසිෙයෝ හැටියට,- [බාධා කිරීමක්] ඔය කෑ ගහන 
මන්තීතුමන්ලාත් ඕවා කළා. ඒ සෙහෝදර සමාගම්වල හැටියට අෙප් 
රෙට් බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව, ලියා පදිංචි කරන්ෙන් නැතුව අත යට 
ෙටන්ඩර් පදානය කරමින්, අත යට ෙකොන්තාත් පදානය කරමින්, 
අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග් බදු මුදල් මං ෙකොල්ල කාපු, අෙප් 
රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම් මං ෙකොල්ල කාපු ඒ කෲර ආර්ථිකය 
පරද්දලා තමයි ෙම් යහපාලන රජෙය් ආර්ථික පතිපත්ති 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. එෙසේ කියාත්මක වන ආණ්ඩුෙව් තවත් එක් 
පතිඵලයක් තමයි ෙම්ක. ඒ එක්කම මට තව වචනයක් කියන්න 
ඕනෑ.  [බාධා කිරීමක්] 

ගෙම් තිෙබන සුළු සංවිධාන, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, මරණාධාර 
සමිති වාෙග් සංවිධානවලින් අය කරන බද්ද මහ ෙලොකු මුදලක් 
ෙනොවුණත්, රුපියල් 500ක පමණ වැඩිවීමක් තිෙබනවා.  සමාජ 
සුභසාධනය පමණක් පරමාර්ථය කරගත් එවැනි සමිති 
සංවිධානවලින් රුපියල් 500ක්, 1,000ක් වාෙග් මුදලක් වැඩිපුර අය 
කිරීම ඇත්ත වශෙයන්ම රජය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට  මම අනුමත කරන්ෙන් නැහැ.  ඒවායින් අය කරන බදු 
මුදල තවත් අඩු කරලා සහනයක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම 
එය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයටත් ෙයොමු කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, මම ඒක සංෙශෝධනයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. 
මරණාධාර සමිති විෙශේෂයි, සමාජ සුභසාධන සංගම් විෙශේෂයි, 
එවැනි ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සඳහා,- [බාධා කිරීමක්] ඔව්. රුපියල් 
1,000 සිට රුපියල් 1,500 දක්වා රුපියල් 500කින් බදු මුදල වැඩි 
කර තිෙබනවා. එය රුපියල් 1,000 සිට රුපියල් 500 දක්වා අඩු 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. රුපියල් 1,000ක් හැටියට තිබුණු 
එම බදු මුදල රුපියල් 1,500ක් ෙනොව, රුපියල් 500 දක්වා පහළට 
බැස්ෙසොත් ෙහොඳයි කියා මම විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කරනවා.  
[බාධා කිරීමක්] මම ඒක සංෙශෝධනයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා 
ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගෙම් ෙකොන්තාත් ලැෙබන්ෙන් නැති සමිතිවලින් එෙහම 

කළාට කමක් නැහැ. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නැහැ. මරණාධාර සමිතිවලින් ෙකොන්තාත් වැඩ කරන්ෙන් 

නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම ෙම් කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා 
කිව්වා, "හැම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම ජුකී මැෂින් පුහුණු 
මධ්යස්ථාන ආරම්භ කර තිෙබනවා." කියලා. කියන්න කනගාටුයි, 
ෙම් කාරණය මමත් අද තමයි දැනගත්ෙත්. මෙග් ආසනෙය් එෙහම 
ෙදයක් ඇති කරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ආසනෙය්ත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකක් තිෙබනවා. පඬුවස්නුවර 
ආසනයට පුහුණු මධ්යස්ථාන ෙදකක් ලබා ෙදන්න කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. කෑගල්ලට එෙහම දුන්නාට මෙග් ආසනයට 
එෙහම දීලා නැහැ. ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීමක්.  ඒ 
පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. S. Viyalanderan, you have 

twenty minutes.  
 
 
[பி.ப. 3.39] 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சுக்குாிய 
கம்பனிகள் சட்டம் மற் ம் சங்கங்கள் கட்டைளச் சட்டத்தின் 
கீழ் ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல 
ேபசுவதற்குச்  சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்கு நன்றி. இன்  
கிழக்கு மாகாணத்திேல இவ்வைமச்சுக்குக் கீழ் வ கின்ற 
20க்கு ேமற்பட்ட ெதாழிற்சாைலகள், கடந்த 30 வ டங்க க்கு 
ேமற்பட்ட த்த நடவ க்ைககள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன 
காரணங்களினால் ெசய ழந்தி க்கின்றன. குறிப்பிட்ட இந்த 
அைமச்ேசா  சம்பந்தப்பட்ட ெதாழிற்சாைலகைள இந்த 
நல்லாட்சியிேல எவ்வாறாவ  திறக்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
நாங்கள் பல தடைவகள் ேபசியி க்கின்ேறாம்.  

ஆனால்,  எங்க ைடய மண் வளத்ைத, மனித வளத்ைதப் 
பாதிக்காத இத்தைகய ெதாழிற்சாைலகைளத் திறக்கின்ற 
விடயத்திேல கவனம் ெச த் வைத வி த் , குறிப்பாக 
ெதன்னிலங்ைகயி ள்ள பணம் பைடத்தவர்கைள அப் 
பகுதிக்குக் ெகாண் வந்  அவர்கைள ேம ம் பணம் 
பைடத்தவர்களாக்குவதற்கான சில ெசயற்றிட்டங்கைளேய 
கடந்த அரசு மிகச் சிறப்பாக ன்ென த்த . குறிப்பாக 
மட்டக்களப்பி ள்ள பாசிக்குடாப் பகுதியிேல சுற் லா வி தி 
அைமப்பதற்காக, அங்ேக மீன்பி த் ெதாழிைலச் ெசய்  
தங்கள  வாழ்வாதாரத்ைத ஓட் க்ெகாண் ந்த 550க்கு 
ேமற்பட்ட கு ம்பங்கைள அப்பகுதியி ந்  அப் றப்ப த் 
தினார்கள். குறிப்பாக, கடந்த அரசுக்கு விசுவாசமானவர்கள், 
கடந்த அரேசா  இைணந்தி ந்தவர்கள் பலர் இத்தைகய 
சுற் லா வி திகளிேல க்கியமான பங்குதாரர்களாக - 
உாிைமயாளர்களாக இ க்கிறார்கள். பாசிக்குடாப் பகுதி 
யி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட்ட 550க்கு ேமற்பட்ட அந்த 
மீனவக் கு ம்பங்க க்கு  இன் வைர அவர்கள் வாழ்வதற் 
கான சி ண்  நிலம்கூட ஒ க்கப்படவில்ைல. கிட்டத்தட்ட 
80 தமான கு ம்பங்கள் அங்ேக காணிகைள இழந்  கள் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இல்லாமல் உறவினர்களின் களி ம்  வாடைக 
களி ம் வா கின்றனர். கிட்டத்தட்ட 60 தல் 100 

வ டங்களாக வாழ்ந்த அந்த மக்களில் ஒ வ க்குக்கூட காணி 
ெகா க்கப்படவில்ைல. ஆரம்பத்தில் அந்தப் பகுதியி ந்  
அவர்கள் அப் றப்ப த்தப்பட்டேபா , அவர்க ைடய 
மீன்பி த் ெதாழிைல ேமம்ப த் கின்ற வைகயில் கட் டங்கள் 
அைமத் த் த வதாக ம் அவர்க க்கான காணிகைளக் 
ெகா த்  அந்தக் காணிகளில் அவர்க க்கான கைள 
அைமத் த் த வதாக ம் ெசால்லப்பட்ட . ஆனால், 
இன் வைர எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் எ க்கப் 
படவில்ைல.  

இன்  அந்தச் சுற் லா வி திகள் லம் பல இலட்சம் 
பாய் வ மானம் ெபறப்ப கிற . ஆனால், பாசிக்குடாப் 

பிரேதசத்ைதச் சுற்றியி க்கின்ற பகுதிகளிேல இ க்கின்ற 
இைளஞர், வதிகளில் மிக ம் குைறந்தளவின க்ேக ேவைல 
வாய்ப் ம் வழங்கப்பட் க்கின்ற . ஆனால், பாசிக் 
குடாவிேல சுற் லா வி தி அைமத்தால், “நாங்கள் அந்தப் 
பிரேதசத்தி ள்ள இைளஞர், வதிகளில் 60 தமாேனா க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளத் த ேவாம்” என்  ெசான்னார்கள்.  
ஆனால், இன்  அந்தப் பகுதிையச் ேசாந்்தவர்களில் 10 

தமாேனா க்குக்கூட ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இவ்வாறான நிைலைமகள் இந்த நல்லாட்சியி ம் 
ெதாடர்வெதன்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள யா . இந்த 
நல்லாட்சிையக் ெகாண் வந்த எங்கள் மக்க க்கு அ  மிக ம் 
ேவதைனையக் ெகா க்கின்ற ெசயற்பாடாக இ க்கின்ற .   

அ மாத்திரமல்ல, இன்  ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அைமச்சுக்கு உட்பட்டதாக இ க்கின்ற வாைழச்ேசைன காகித 
ஆைல 354 ஏக்கர் நிலப்பரப்ைபக் ெகாண்ட மிகப் ெபாிய 
ஆைலயாகும்.  இந்தக் காகித ஆைல ெதாடர்பாக நா ம் சக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் பல தடைவகள் இங்கு 
உைரயாற்றியி க்கின்ேறாம். குறிப்பாக, 2015ஆம் ஆண்  
09ஆம் மாதம் 01ஆம் திகதி இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச சக் 
கு யரசின் எட்டாவ  பாரா மன்றம் ஆரம்பித்ததி ந்ேத 
இந்தக் காகித ஆைலைய மீளப் ன த்தாரணம் ெசய்  
அைதத் தி ம்ப இயங்க ைவப்பதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா  ேகட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஒ  
காலகட்டத்திேல அந்தக் காகிதத் ெதாழிற்சாைலயிேல 3,500 - 
4,000 ேபா் வைரயில் ேவைல ெசய்தார்கள்.  அ  ஒ  மிகப் 
ெபாிய காகித ஆைல. ஆனால், இன்  அ  ெகாஞ்சம் 
ெகாஞ்சமாகச் ெசய ழந்  ெசல்கின்ற . ஆகேவ, இவ் 
வாறான ஒ  மிகப் ெபாிய காகித ஆைல ெசய ழந்  
ெசல்வதனால், கிழக்கு மாகாணத்திேல குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி க்கின்ற ெப மளவாேனா க்கு 
ேவைல வாய்ப்  வழங்கக்கூ ய வாய்ப் ம் இல்லாமற் 
ேபாயி க்கிற . இதனால்தான் நாங்கள் இந்தக் காகித 
ஆைலயில் அதிகள  கவனத்ைதச் ெச த்தி, அதைன இயங்க 
ைவக்கும்ப  ேகட்கிேறாம்.  

ஆனால், ெசய ழந்  ேபாகின்ற இந்த ஆைலையப் 
னரைமப் ச்ெசய் , அதற்குாிய தலீட்டாளர்கைளக் 

ெகாண் வந்  திறப்பதற்குப் பதிலாக அந்தப் பகுதியிேல 
ம பான உற்பத்திச்சாைல ஒன்ைற அைமக்கின்றார்கள். இந்த 
நல்லாட்சி அரசு "ம ேபாைதயற்ற நாடாக இந்த நாட்ைட 
மாற் ேவாம்" என்  கூறிக்ெகாண்  ஆட்சிக்கு வந்த . 
இ ந்தா ம், இன்  எம  பிரேதசத்தில் ஒ  ம பான 
உற்பத்திச்சாைல கட்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . சனத் 
ெதாைக தத்திற்ேகற்ப பார்க்கும்ேபா  ஏற்ெகனேவ 

இலங்ைகயிேல ம பான சாைலகள் அதிகமாகக் காணப்படக் 
கூ ய இடமாக மட்டக்களப்  மாவட்டம் இ க்கின்ற . கடந்த 
அரசின் ஆட்சிக்காலத்தில் 20இற்கு ேமற்பட்ட ம பான 
சாைலகள் அங்ேக திறக்கப்பட்டன. மட்டக்களப்பில் 
ெவ க ந்  ைறநீலாவைண வைர ம பான சாைலகள் 
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக, நகர்ப் றத்திற்கப்பால் 
வ ைமக்ேகாட் க்குக் கீழ் வாழ்கின்ற, ஏைழ மக்கள் 
வாழ்கின்ற கிராமப் றங்களிேல, த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்  
வாழ்வாதாரத்ைத இழந்  அன்றாடம் கூ த்ெதாழில் ெசய்  
மிக ம் கஷ்டப்ப கின்ற மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிகளிேல 
ம பான சாைலகள் திறக்கப்பட் ள்ளன. கடந்த அரசின் 
ஆட்சிக் காலத்திேல, கூ த்ெதாழில் ெசய்  வாழ்கின்ற, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற கர யனா , மாங்ேகணி, 
ெகாக்கட் ச்ேசாைல ேபான்ற பிரேதசங்களிேல ம பான 
சாைலகள் திறக்கப்பட் க்கின்றன. இவற் க்குாிய உாிைம 
யாளர்கள்  த்தளம், ெகா ம்  ஆகிய ேவ  மாவட்டங்கைளச் 
ேசாந்்தவர்கள். மக்களின் ஆர்ப்பாட்டங்கள் காரணமாக 

டப்பட் ந்த சில ம பானச்சாைலகள்கூட இன்  மீண் ம் 
திறக்கப்பட் க்கின்றன.  

இவ்வா  மக்கள் ம பானத்தினால் சீரழிந்  ேபாகின்ற 
சூழ ேல, இந்த நல்லாட்சியிலாவ  எங்கள் மாவட்டத்திற்குள் 
எந்த விதத்தி ம் ம பானம் உள் ைழவதற்கு அ மதிக்கக் 
கூடா , அங்கு எந்த ம பானச்சாைலைய ம் திறப்பதற்கு 
அ மதிக்கக்கூடா  என்ற வைகயிேல நாங்கள் மிக ம் 
கவனமாகச் ெசயற்பட்  வந்ேதாம். இ ந்தேபாதி ம் அங்கு 
தற்ெபா  கல்குடா பகுதியிேல ெமண் ஸ் கம்பனி 450 
ேகா  பாய் ெசலவிேல ஓர் எாிசாராய 'பக்ரறி'ையக் 
கட் க்ெகாண் க்கின்ற . இ  இலங்ைகயிேல சாராய 
உற்பத்திக்கு மிக ம் பிரபல்யமான கம்பனியாகும். 'ெமண் ஸ்' 
சாராயத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்ற அந்தக் கம்பனிதான் இன்  
அங்கு குறித்த 'எதேனால் பக்ரறி'ைய நி விக் 
ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், இதைன அைமப்பதிேல ஒ  
ெவளிப்பைடயான தன்ைம இல்ைல. அங்கு அவர்கள் 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்குவதாக இ ந்தால் எத்தைன ேப க்கு 
ேவைலவாய்ப்ைப வழங்க ம்? என்ப  ெதாடர்பில் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க டன் ஏற்ெகனேவ ேபசியி க்க 
ேவண் ம். அங்கு இ க்கின்ற பிரேதச சைபயினர் மற் ம் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்  பல ம் அதற்கு எத்தைனேயா 
தடைவகள் எதிர்ப் க்கைளத் ெதாிவித்தேபாதி ம் 
அவற்ைற ம் தாண்  இந்தச் ெசயற்பா  நடந்  
ெகாண் க்கின்ற .  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  மட்டக்களப்பிேல ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைல உட்பட எத்தைனேயா கு ைசக் ைகத்ெதாழில் 
சார்ந்த ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட் க்கின்றன; அழிந்  
ேபாயி க்கின்றன. அவற்ைற மீண் ம் திறக்க ேவண் ம். 
காரணம், இன்  வடக்கு, கிழக்கிேல 1,35,000 க்கும் ேமற்பட்ட 
ெபண்கள் தைலைமதாங்குகின்ற கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல அவ்வாறான 36,500 
க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன. அவர்க க்கு 
அங்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்க ம். உண்ைமயிேல 
வடக்கு, கிழக்கு த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஆகும். கண்ைண இழந்தவர்கள், 
ைககைள இழந்தவர்கள், கால்கைள இழந்தவர்கள் என்  
அங்கு 7,000 க்கும் ேமற்பட்ட மாற் த் திறனாளிகள் 
இ க்கின்றார்கள். இந்தத் ெதாழிற்சாைலகைளத் 
திறப்பதன் லம் அவர்க க்கும் அவற்றில் ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்க ம். இயற்ைக வளத்திற்கு, மனித வளத்திற்குப் 
பாதிப்பில்லாத இந்தத் ெதாழிற்சாைலகைள இந்த நல்லாட்சி 
அரசு கவனத்தில் எ த்  அவற்ைறப் ன த்தாரணம் ெசய்  
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விைரவில் திறந் ைவப்பேதா , கால இ த்த ப்பின்றி 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு ேவைலவாய்ப்ைப வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என் ம் நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல இன்  மட்டக்களப்ைப எ த் க் 
ெகாண்டால், அ  ெதன்ைன வள ள்ள ஒ  மாவட்டமாகும். 
தி ேகாணமைல, அம்பாைற என்பன ம் ெதன்ைன வள ள்ள 
மாவட்டங்களாகும். ஆகேவ, அங்கு ெதன்ைன சார்ந்ததான 
ெதாழிற்சாைலகைள - ெதன்ைனேயா  சம்பந்தப்பட்ட 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகைளத் 
திறந் ைவப்பதில் ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சு கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அ  மாத்திரமல்ல, கிழக்கு பைன 
வளத்ைதக் ெகாண்டதாக ம் இ க்கின்ற . வடக்குடன் 
ஒப்பி ம்ெபா  அங்கு பைன வளம் குைறவாக இ ந்தா ம், 
அங்கு பைன வளம் உள்ள பிரேதசங்களில் அந்த பைன 
வளத்ைதக் ெகாண்  பனம்ெபா ள் உற்பத்தித் 
ெதாழிற்சாைலகைளத் திறந் ைவக்க ேவண் ம். இவ்வா  
ெதன்ைனேயா  சம்பந்தப்பட்ட லப்ெபா ட்கைளக் 
ெகாண்ட, பைனேயா  சம்பந்தப்பட்ட லப்ெபா ட்கைளக் 
ெகாண்ட ெதாழிற்சாைலகைள நி வதன் லம் அங்கு 
ெபண்கள் தைலைமதாங்குகின்ற - கணவைன இழந்  
வாழ்கின்ற கு ம்பங்க க்கு நிச்சயம் ெதாழில்வாய்ப்ைப 
வழங்கி அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் ஒ  மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வர ம். அ மாத்திரமல்ல, மாற் த் 
திறனாளிகைள ம் இவ்வாறான ெதாழிற்சாைலகளிேல 
ஓரள க்காவ  இைணத் க்ெகாண்  அவர்களால் ெசய்ய 

ந்த ேவைலகைள வழங்கி அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயி ம் 
ஒ  மாற்றத்ைத உண் பண்ண ம்.  

இ  மாத்திரமல்ல, கிழக்கு மாகாணம் கால்நைட 
வளர்ப் க்கும் பிரபல்யமான . குறிப்பாக மட்டக்களப்  
மாவட்டம் அதிகளவான கால்நைடகைளக் ெகாண்டதாகும். 
ஆகேவ, அங்கு ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் 
அைமச்சு கால்நைடகேளா  சம்பந்தப்பட்டதான அதாவ  
கால்நைடக க்குத் ேதைவயான உண ப் ெபா ட்கைள - 
தீனிகைள உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய ெதாழிற்சாைலகைளக்கூட 
உ வாக்க ம். அதன் லம் அங்கு ேவைலவாய்ப் க் 
கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம்.  

இன்  ெசங்கல் உற்பத்திைய எ த் க்ெகாண்டால், 
அம்பாைற, மட்டக்களப்  மாவட்டங்களிேல 20,000 க்கும் 
ேமற்பட்ட கு ம்பத்தினர் ெசங்கல் உற்பத்திக்கு ஊடாகத் 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின் 
றார்கள். ஆகேவ, அங்கு ெசங்கல் உற்பத்திேயா  
சம்பந்தப்பட்டதான ெதாழிற்சாைலகைள உ வாக்க ம். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல, ப வான்கைரப் பகுதியிேல 
மிகச் சிறந்த களிமண் காணப்ப கின்ற . அங்கு த்த 
காலத்திற்கு ன்  களிமண் ஆய் கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
ஓ  உற்பத்தி உட்படக் களிமண் டன் சம்பந்தப்பட்ட 
ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு அந்தக் களிமண் மிக ம் 
சிறந்த  என்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட . அந்தத் ெதாழிைல 
நம்பி கிட்டத்தட்ட 20,000 கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன. அங்கு 
அத்தைகய லப்ெபா ள் இ ப்பதனால், குறித்த ெதாழிைல 
ேமம்ப த் ம் வைகயில் அங்கு ெசங்கல் அ க்கின்ற 
இயந்திரங்கள் ேபான்ற வசதிவாய்ப் க்கைள வழங்கி, அந்த 
உள் ர் உற்பத்திைய அதிகாிக்க ேவண் ம். “பலைர அழித் ச் 
சிலைர வாழைவப்ேபாம்” என்ற நிைலப்பாட் ல் நாம் 
பயணிக்க யா . உதாரணமாக, சீெமந் க் கற்கைள 
உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய இயந்திரங்கைளக் ெகாண்ட ஒ  

ெதாழிற்சாைலைய அைமக்கும்ெபா , நிச்சயமாக அதில் 10 
ேபா் ேவைலெசய்ய ம். ஆனால், அவ்வா  சீெமந் க் 
கற்கைள அ க்கின்ற ெதாழிற்சாைலைய அைமப்பதனால், 
ெசங்கல் உற்பத்தி ெசய்கின்ற 4,500 கு ம்பங்கள் 
பாதிக்கப்ப கின்றன. அத்தைகய நிைலேய இப்ெபா  
அங்கு உ வாகியி க்கின்ற . 

எனேவ, இந்த நாட்ைட ஒ  சிறந்த அபிவி த்திப் 
பாைதயில் ெகாண் ேபாகேவண் மானால், ஒவ்ெவா  
பிரேதசத்தி ம் இ க்கின்ற வளங்கைளச் சாியான ைறயில் 
இனம்கண் , அங்கி க்கின்ற மனித வளத்ைதக்ெகாண்  
அவற்றி டாக உச்ச பயைன அைடயேவண் ம்.  
அ மாத்திரமல்ல, அத்தைகய உள் ர் வளங்கைளப் 
பயன்ப த்தி உற்பத்திகைள அதிகாிப்பதன் லம் அவற்ைற 
ஏற் மதி ெசய்கின்ற நாடாக மாற்ற ம். அவ்வா  
எங்க ைடய நா  மா ம்ெபா தான், நிச்சயமாக 
அபிவி த்திைய ேநாக்கிய பாைதக்குள் ெசல்ல ம். 
இல்லாவிட்டால், எம  நா  ெவளிநா கைள நம்பி 
அங்கி ந்  ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய் ெகாண் க் 
கின்ற ஒ  நாடாகேவ இ க்கும். எம  நாட்ைட 
அண்மித்தி க்கின்ற எத்தைனேயா நா கள் இன்  மிக ம் 
ேவகமாக அவற்றின் ஏற் மதிகைள அதிகாித் க்ெகாண் க் 
கின்றன; அவற்றின  உள் ர் வளங்கைளச் சாியாக 
இனம்கண் , அவற்ைற அைடயாளப்ப த்தி, மனித வளம் 

லம் அவ்வளங்கைளப் பயன்ப த்தி ன்ேனற்றப் பாைதயில் 
சிறப்பாகச்  ெசன் ெகாண் க்கின்றன. ஆகேவ, நாங்கள் 
இத்தைகய விடயங்களிேல கவனம் ெச த்தேவண் ம். 

அ ேபால், மர ந்திாிைகச் ெசய்ைக என்ப  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்திேல மிக ம் பிரபல்யமான ஒ  ெதாழிலாக 
இ க்கின்ற . அந்தவைகயில் மர ந்திாிைகப் பழத்தி ள்ள 
ப ப் க்கைள எ த்  அவற்ைறச் சாியான ைறயில் pack 
பண்ணி ஏற் மதி ெசய்ய ம். அந்தத் ெதாழி ேல 
ஈ ப ேவா க்குத் ேதைவயான மானியங்கைள வழங்கு 
வேதா , மர ந்திாிைகப் ப ப் க்கைள உைடத்  
ேவ ப த்தி சாியான ைறயிேல pack பண்ணக்கூ ய 
இயந்திரங்கைள ம் வழங்கி, அ  ெதாடர்பான 
சி ைகத்ெதாழில் ேபட்ைடகைள உ வாக்கேவண் ம். 
இவற்றின் லம் அங்கி க்கின்ற மனித வளத்ைத இன் ம் 
அதிகமாகப் பயன்ப த்தி, அந்த மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் 
ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர ம்.  

த்தத்தினால் ந வைடந்தி க்கின்ற பகுதிகைளக் 
கட் ெய ப்ப ேவண் மானால் நாங்கள் அங்கி க்கின்ற 
வளங்கைளச் சாியான ைறயில்  பயன்ப த்தேவண் ம். 
மாறாக, பிைழயான அரசியல் நடவ க்ைககள் லம் அந்தப் 
பகுதிகைளக் கட் ெய ப்ப யா .  அபிவி த்தி என்ற 
ெபயாில் அங்குள்ள நிலங்கைள ேவ  இடங்களி ந்  
வ கின்றவர்க க்கு வழங்குவதன் லம் நாங்கள் எங்க  
ைடய பகுதிகைளக் கட் ெய ப்ப யா . ஆகேவ, 
இ க்கின்ற வளங்கைள ைவத் க்ெகாண்  எவ்வா  

ன்ேனாக்கிச் ெசல்லலாம் என்பைதப் பற்றிச் 
சிந்திக்கேவண் ம்.  

இன்  கிழக்கு மாகாணத்திேல 20க்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட்  இ ப்பதனால் - மட்டக்களப் , 
அம்பாைற, தி ேகாணமைலயில் கு ைசக் ைகத்ெதாழில் 
சார்ந்த சி ெதாழிற்சாைலகள் டப்பட் ப்பதனால் 
25,000க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் தங்க ைடய ெதாழில்கைள 
இழந் நிற்கின்றார்கள். மட்டக்களப்பிேல 2,800க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் களிமண்ைணப் பயன்ப த்தி சட் , பாைன 
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ெசய்கின்ற ெதாழிைலச் ெசய்கின்றார்கள், குறிப்பாக, 
இத்தைகய ெதாழில்கைளப் ெப மளவில் ெசய்கின்ற 
ெபண்கள், தங்க ைடய ெதாழில்கைள இழந்  நிற்கின் 
றார்கள். ஆகேவ, அத்தைகய ெதாழில்கைளச் ெசய்பவர்க க்கு 
உதவித் ெதாைககைள வழங்கி, அந்தத் ெதாழில் ெசய்யப்பட்ட 
இடங்கைளப் ன த்தாரணம் ெசய்  அவர்க க்குத் 
ேதைவயான வசதிகைளச் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய்தால், நிச்சயமாக அத்தைகய ெபா ட்கைள 
எம  நாட்  மக்களின் ேதைவக க்குப் பயன்ப த் வேதா , 
ெவளிநா க க்கும் ஏற் மதி ெசய்யக்கூ ய வாய்ப்  ஏற்ப ம் 
என்பைத நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

அ த் , அைனத்  காைமத் வ உதவியாளர்க ைடய 
சில ேகாாிக்ைககைள ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் இந்த 
அைவயிேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். இந்தக் ேகாாிக்ைக 
கைள அரசாங்கம் கவனத்திற்ெகாண்  அவற்ைற 
நிைறேவற்றிக்ெகா க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அைவயாவன:  

* ெபா காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவ” என்பைத 
“ காைமத் வ உத்திேயாகத்தர் ேசைவ” என 
மாற் தல் ேவண் ம்;  

* 2 0 1 3ஆம் ஆண் ல் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட 
காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவ தரம் I க்குாிய 

விைனத்திறன் தைடதாண்டல் பாீட்ைசயிைன 
நீக்குதல் ேவண் ம்;  

* 2013ஆம் ஆண் ல் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட ேசைவப் 
பிரமாணக் குறிப்பினால் தரம் I, தரம் II ஐச் ேசாந்்த 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஏற்பட்ட ேசைவ ப்  

ரண்பாட் ைனத் தீர்த்தல் ேவண் ம்;  

* 2013ஆம் ஆண் ல் நீக்கப்பட்ட பாீட்ைச லமான 
பதவி யர் கைள மீண் ம் நைட ைறப்ப த் தல் 
ேவண் ம்;  

* காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவ விேசட தரம் என 
ஒன்றிைன உ வாக்கி, தரம் Iஇல் விதந் ைரக் 
கப்பட்ட காலத்திைன நிைற ெசய் ம் அைன 
வ க்கும் இவ்விேசட தரத்திற்கு பதவி உயர்  
வழங்குதல் ேவண் ம்; 

* ஆட்ேசாப்்பின்ேபா , அங்கீகாிக்கப்பட்ட பல்கைலக் 
கழகம் ஒன்றின் பட்டம் அல்ல  அதற்கு சமமான 
ைவகைள அ ப்பைடக் கல்வித் தைகைமயாக்குதல் 
ேவண் ம்;  

* காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவக்குாிய சம்பள 
அள த்திட்டத்திைன MN 4 அல்ல  அதற்குச் சமமான 
சம்பள அள த்திட்டத்திற்கு ெகாண் வரல் 
ேவண் ம்;  

* காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவயில் அதிசிறப்  
தரத்தில் நீண்டகாலமாக இ ப்பவர்கைள ஊக்கப் 
ப த் ம் வைகயில், விதந் ைரக்கப்பட்ட காலம் 
ஒன்றிைன நிைற ெசய்பவர்கள் ெபற் க் ெகாள்ளக் 
கூ யவாறான தர நிர்ணயம் ஒன்றிைனச் ெசய் , 
அவர்க க்ெகன சம்பள அள த்திட்டம் ஒன்றிைன 
உ வாக்குவ டன், வாிவிலக்களிப்  ெசய்யப்பட்ட 
வாகனம் ஒன்றிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் வசதி 
ெசய்தல் ேவண் ம்;  

* ேசைவ ப்  அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய பதவிப் ெபா ப் கைள அரசியல் 
மற் ம் அதிகார தைலயீ கள் இல்லா  நியாயமான 

ைறயில் வழங்க ேவண் ம்;  

* இலங்ைக நி வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசா்ப் ச் ெசய் ம் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் மட் ப்ப த்தப்பட்ட 
சத தமாக தற்ேபா  காணப்ப ம் 20% இைன 40%
ஆக அதிகாிக்க ேவண் ம்;  

* இலங்ைக நி வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசா்ப் ச் ெசய் ம் 
ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் ேசைவ திர்ச்சி அ ப் 
பைடயில் நிரப்பப்பட ள்ள ெவற்றிடங்கைள 

காைமத் வ உதவியாளர் ேசைவயில் அதிசிறப்  
தரத்தில் உள்ளவர்களில் விதந் ைரக்கப்பட்ட கால 
அளவிைனப் ர்த்தி ெசய்தவர்கைளக்ெகாண்  நிரப்ப 
ஏற்பா  ெசய்தல் ேவண் ம்;  

* தாபன நைட ைற, சுற் நி பங்கள், பிரமாணக் 
குறிப் கைள உாியவா  நைட ைறப்ப த்தாமல் 
விட்டதனால் அரச ஊழியர்க க்கும் ெபா  
மக்க க்குமிைடயில் ஏற்பட்ட பாதிப் கைள ம் 
அெசௗகாியங்கைள ம் நீக்கும்ெபா ட்  அைனத்  
அரச அ வலகங்க ம் உயர் அதிகாாிக ம் 
அவற்ைற உாியவா  நைட ைறப்ப த்தல் 
ேவண் ம்;  

* மாகாண சைபயினால் ஆட்ேசாப்் ச் ெசய்யப்ப ம் 
கணக்காய்  உத்திேயாகத்தர், சி வர் நன்னடத்ைத 
உத்திேயாகத்தர், ச க ேசைவ உத்திேயாகத்தர் 
ேபான்ற பதவிகளின் மட் ப்ப த்தப்பட்ட பாீட்ைச 
களில் பட்டதாாி அல்லாத காைமத் வ உதவியா 
ளர்க ம் ேதாற் வதற்கான சந்தர்ப்பத்திைன 
வழங்குதல் ேவண் ம்.  

இவ்வாறாக காைமத் வ உதவியாளர்கள் தங்க ைடய 
ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்தி க்கின்றார்கள். இவர்கள் 
நீண்டகாலமாகத் தங்க ைடய பிரச்சிைனகைள ன்ைவத்த 
ேதா , பல ேபாராட்டங்கைளக்கூட ன்ென த் 
தி க்கிறார்கள். அந்த வைகயில் இந்த அரசு இவர்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதிேல கூ ய கவனம் எ க்க 
ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்க க்கு 
இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள ம் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம். " ைறயான பயிற்சிகைள, அ ப்பைட வசதிகைள 
வழங்க ேவண் ம்;  ம க்கணினி ேபான்ற வசதிகைள 
ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ம்; அத்ேதா , ச ைக விைலயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கைள வழங்க ேவண் ம்" ேபான்ற 
ேகாாிக்ைககைள அவர்க ம் ன்ைவத்தி க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இந்த விடயத்திேல இந்த நல்லாட்சி அரசு 
கவனெம த்  அவர்க ைடய ேகாாிக்ைககைள நிைற 
ேவற் ம் வைகயிேல ெசயற்பட ேவண் ம். கடந்த அரச 
காலத்தி ந்  ெதாடர்ச்சியாக அவர்கள் இத்தைகய 
ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்  வந்தா ம் அைவ உாிய 

ைறயிேல நிைறேவற்றப்படவில்ைல. இந்த அரசின் 
காலத்தி ம் இரண்  வ டங்க க்கு ேமலாக அ  
ெதாடர்பான ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்  வ கின்றார்கள். 
அந்த வைகயில், இந்தக் ேகாாிக்ைககைளக் கவனத்திெல த்   
அவர்க ைடய அெசௗகாியங்கைளக் கால இ த்த ப்  
இல்லாமல் நீக்கேவண் ெமன்  ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  
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(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.59] 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග 
පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා 
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. සමාගම් ලියා පදිංචිය, 
කර්මාන්තකරුවන්, සමාගම්වල බදු වැඩි කිරීම, ලියා පදිංචි ගාසත්ු 
වැඩි කිරීෙම්දී සහ වසරක් ගණෙන් බදු වැඩි වීෙම්දී සිදු වන පාඩු 
සහ ලාභ සම්බන්ධෙයන් අද ෙබොෙහෝ අය කථා කළා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ලකී 
ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා  

ෙයෝජනා කරන්න. 
 
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 ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්.  ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

විෙශේෂෙයන්ම මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මීට 
අදාළ ෙවනත් කාරණයක් සම්බන්ධවයි. ශී ලංකාෙව් සිටින 

කර්මාන්තකරුවන්ෙගන් අය කර ගන්න බදු  සහ ඒ හා  සම්බන්ධ 
වන අනිකුත් ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපි කථා 
කරනවා. අපි එම බදු පැනවීෙම් කටයුතු කරනවා. හැබැයි, අපි 
කාරණා කීපයක් අමතක කරලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කර ගන්න අනුගමනය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන කාරණය අපි අමතක කරලා තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් හමුෙවලා සාකච්ඡා කරනෙකොට, 
කර්මාන්තපුරවල තිෙබන කර්මාන්ත සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන 
ෙකොට අපට  ඒ අයෙගන් ෙබොෙහෝ  කරුණු කාරණා දැනගන්න 
ලැබිලා තිෙබනවා, යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධව. ඒ කර්මාන්තය 
දියුණු කරන්න අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් සහ විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ්ය මැදිහත් වීම යටෙත් රාජ්ය ආයතනවලින් ඉටු විය යුතු 
වගකීම් ෙකොටස හරියට ඉෂ්ට කරලා නැහැ. ඒ නිසා 
කර්මාන්තකරුවන් දැඩි අසීරු තත්ත්වයට පත් වන අවස්ථා අපි 
දැකලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් කර්මාන්තකරුවන්ට -ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය- තිබුණු 
විශාල පශ්නයක් තමයි  GSP Plus සහනය ෙනොලැබීම. එය ලබා 
දීමට  අපට හැකි වුණා. GSP Plus සහනය ලබා ෙදන්න ෙම් අලුත් 
යහ පාලන ආණ්ඩු ෙව් අපට විශාල ෙමෙහවරක් කරන්න සිදු වුණා. 
GSP Plus සහනය ලබා ෙදනවා හා සමානවම කර්මාන්තකරුවන් 
ෙබ්රා ගන්න, කර්මාන්තකරුවන්  දියුණු කරන්න, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය තව තවත් ශක්තිමත් කරන්න අවශ්ය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ නිර්මාණය - සැලසුම් - කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කර්මාන්තකරුවාෙග් යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධව විෙශේෂ 
විමර්ශනයක්  කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම නැති වු  ෙණොත් ඒ 
කර්මාන්තකරුවන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට රාජ්ය ආයතනවලින් 
අපහසුතාවලට ලක් වනවා. එවැනි අවස්ථා සම්බන්ධෙයන් 
කර්මාන්තකරුවන් අප දැනුවත් කරලා තිෙබනවා.  මම කර්මාන්ත 
පුරවලට ගිහිල්ලා කර්මාන්තශාලා තිෙබන අය එක්ක සාකච්ඡා 
කළා.  ඒ කර්මාන්ත ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලිකවම ඒ 
අය විසින්. ඒ අයට රජෙයන් කිසිම ශක්තියක් ලබා දීලා නැහැ.  
එය රෙට් ආර්ථිකයට බලපාන විශාල පශ්නයක් විධියටයි අපි 
දකින්ෙන්. රටක් හැටියට වාෙග්ම ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙද්ශීය 
කර්මාන්තකරුවන් ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවෙළේදී   ඒ 
කර්මාන්තකරුවාට අවශ්ය  යටිතල පහසුකම් ටික වාෙග්ම, 
රජෙයන් ඔවුන්ට ඉටුකළ යුතු වගකීම් ටික නිසි  ෙලස ඉෂ්ට වනවා 
නම්, ඔවුන් ෙහොඳ දියුණු තත්ත්වයක සිටිනවා නම් ඔවුන්ෙගන් බදු 
ගත්තාට පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  එතෙකොට බදු වැඩි කළාය 
කියා පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ යටිතල 
පහසුකම් සලසනවා නම් කර්මාන්තකරුවාට ෙකළින් හිටෙගන ඒ 
කර්මාන්තය හරියට කරෙගන යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම, ඒ 
කර්මාන්තයත් එක්ක බැ ෙඳන රැකියා අවස්ථා ටික වාෙග්ම ඒ 
කර්මාන්තෙයන් නිප දෙවන ෙහොඳ භාණ්ඩ ෙම් රෙට් 
පරිෙභෝජනයට එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ රටවලට අෙලවි 
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම එක අතකින් අෙප් රටට ෙගෞරවයක්. 
අෙනක් අතින් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන ජනතාවට අවශ්ය ෙහොඳ 
භාණ්ඩයක් නිර්මාණය වීමක්. එය, අපි සියලුෙදනාටම සන්ෙතෝෂ 
ෙවන්න  පුළුවන් කාරණයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

අපි බදු ගැන කථා කරනවා වාෙග්ම කර්මාන්තකරුවාට තම  
කර්මාන්තය කරෙගන යන්න අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ටික 
හරියට, නිවැරැදිව නිර්මාණය කරලා ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
අමාත්යවරයාට ඒ කරුණ සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ වගකීම නිවැරැදි ආකාරෙයන් රජයක් හැටියට 
අපි ඉෂ්ට කරලා නැහැ. පසුගිය රජයත් හරියට ඉෂ්ට කරලා නැහැ. 
ෙම් රජය ඒ සඳහා යම් කිසි සැලසුමක් සකස් කරලා තිෙබනවා 
නම්, ගරු අමාත්යතුමාෙගන් අපට ඒක දැන ගන්න අවශ්ය ෙවනවා. 
ෙමොකද, අපට ෙම් වැඩ ෙකොටස  අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
නිවැරදිව කරන්න ඕනෑ නිසා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැදගත් තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ලබා දුන්නු විෙශේෂ අවස්ථාවක් මත 
පසුගිය සති කිහිපය තුළ අපට දින ගණනාවක් යුෙරෝපා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැ ෙඳන්න අවස්ථාව ලැබුණා. පථම වතාවට තමයි 
ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කණ්ඩායමකට පුහුණුවක් 
සඳහා  යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුවට යන්න ආරාධනයක් ලැබුෙණ්.  
ෙම් ආරාධනය ලැබුෙණ්  ෙකෝප් කමිටුව ෙහවත් ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව හා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව -
ෙකොප් සහ ෙකෝපා- කියන ෙම් කමිටු ෙදෙක් සාමාජිකයන්ටයි. 
ෙකෝප් කමිටුවට වැඩි වශෙයන් සහභාගි  වූ මන්තීවරයකු හැටියට 
මටත් අවස්ථාව ලැබුණා, ෙම් වැඩමුළුව සඳහා එෙහම නැත්නම් 
ෙම් ඉෙගන ගැනීෙම් කටයුත්තට  සහභාගි ෙවන්න. එතැනදී අපි 
දැක්කා ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදුවන කටයුතු සහ ඒ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන කාරක සභා කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කරුණ. සමස්ත යුෙරෝපයම ආරක්ෂා ෙවන 
විධියට, යුෙරෝපයම දියුණු ෙවන විධියට ෙකොෙහොමද ඒ අය ඒ 
අයෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්,  ෙකොෙහොමද  ඒ අයෙග් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්,  ෙකොෙහොමද ඒ අයෙග් සැලසුම් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ඒ සියල්ලම එකට සාකච්ඡා කරලා එක 
කණ්ඩායමක් හැටියට එක මිටකට හිටෙගන යුෙරෝපය දියුණු 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොල්ලන් කරෙගන යන්ෙන් 
කියන එක අපට ඉෙගන ගන්න ලැබුණා. එතැනදී විශාල පාඩමක් 
අපට ඉෙගන ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි ෙකොෙහොමද රටක් හැටියට 
ඉස්සරහට යන්ෙන්, අපි ෙකොෙහොමද  ෙම් රටම නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කණ්ඩායම් හැටියට -විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්-  ෙම් රට පාලනය කරන්න, 
පරිපාලනය කරන්න අවශ්ය සියලු කටයුතු නිවැරැදිව කරන්ෙන්  
කියන එක ගැන ඉෙගන ගන්න එහිදී  අවස්ථාවක් ලැබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතැන තිෙබන පජාතන්තවාදය ගැන ඉෙගන ගන්න 
ලැබුණා. ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ඒ අයට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ 
අදහස්වලට ගරු කිරීම,  ඒ අදහස් පිළිබඳව විෙව්චනාත්මකව 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව තිබීම සහ ඒ අනුව තීන්දු තීරණ ගැනීම, 
ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම වැනි කාරණා සියල්ල ෙදස බැලුවාම රටක් 
දියුණු කරන්න ඒවා විශාල වශෙයන් වැදගත් ෙවනවාය කියන එක 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් වුණා.  

අපට ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ මන්තීතුමන්ලා එක්ක GSP Plus 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමොන තරම් කෑ 
ගැහුවත් මම එතුමා ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා 
පළපුරුද්දක් තිෙබන නායකයකු හැටියට එහිදී ශී ලංකාව 
නිෙයෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක එකට හිට ගත්තා. එතුමා පකාශ 
කළා, "ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුව ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබනවා. ෙහොඳට 
වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම GSP Plus සහනය අපට 
ලැෙබන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ නිසා මා එතුමා අගය කිරීමට ලක් 
කරන්න ඕනෑ. එතුමා එතැනට ගිහිල්ලා පක්ෂ ගැන ෙනොෙවයි 
හිතුෙව්. එතුමා හිතුෙව් රට ගැන. එතුමා වැනි මන්තීතුමන්ලාෙගන්, 
හිටපු අමාත්යවරුන්ෙගන් අපට යම් කිසි පාඩමක් ඉෙගන ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙමොකද, ඒ පාඩම අෙප් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය සඳහා ඉතාම  වැදගත් වන නිසා.  

මම හැම තිස්ෙසේම ෙයෝජනා කියන්ෙන් ෙම්කයි. විශාල මුදලක් 
වියදම් කරමින් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණත් අපි 
ෙමතැනදී පල්හෑලි ෙදොඩවනවා. එෙහම නැත්නම් කාටහරි මඩ 
ගහනවා. ඒ ෙද් කරනවාට වඩා අප සියලු ෙදනාට පුළුවන් නම් 
අලුත් ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන අහිංසක අඩු 

ආදායම් ලබන ජනතාව ෙවනුෙවන් සහ අෙනකුත් සියලු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් රට නිවැරැදි ගමන් මාර්ගෙය් ෙගන යන වැඩසටහනක් 
හදන්න, ඒක තමයි අපි කළ යුත්ෙත්. අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ අතර 
තිෙබන ෙයෝජනා, අපි අතර තිෙබන සංවාදාත්මක ෙදබස් යන ෙම් 
සියල්ලම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් ෙකෙරන 
වැඩසටහන් සහ වැදගත් වන වැඩසටහන්වලට පමණක් සීමා 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරද්දී 
විෙශේෂෙයන්ම අපි විනය ගරුක මන්තීවරු හැටියට ඉන්න ඕනෑ. ඒ 
විනය ගරුකභාවය අපි ළඟ තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අපි ළඟ 
සැලසුම් තිෙබන්න ඕනෑ. අපි ළඟ නිර්මාණ තිෙබන්න ඕනෑ. 
නිර්මාණ සහ සැලසුම් ගැන අපි කථා කරලා, අපි එකිෙනකා අතර 
අදහස් හුවමාරු කර ගනිමින්, නිවැරැදි කමෙව්දය අනුව ඒක සකස් 
කරමින් රටට ෙගන යන්න අවශ්යයි. කර්මාන්ත ෙවන්න පුළුවන්; 
සමාගම් ෙවන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් ෙපොදු සමිති ටික 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සියල්ලම තුළින් රෙට් නිවැරැදි ගමන් 
මාර්ගයක් නිර්මාණය කරනවා නම්, කර්මාන්තකරුවාෙගන් බදු 
ගන්නවා හා සමානවම කර්මාන්ත දියුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් අපි 
සකස් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අෙනකුත් සමිති-සමාගම් 
ටික දියුණු කරලා ඒවායින් ජනතාවට නිසි පෙයෝජන ලබා ගන්න 
හැකි වන ආකාරෙයන් ඒ සමිති දියුණු කරන, ශක්තිමත් කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි ළඟ තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ සියල්ලම  සඳහා 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නිවැරැදි සැලසුම් සහ 
නිර්මාණ  එළියට යන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ලම අපි එක මිටකට 
අරෙගන වැඩ කටයුතු කෙළොත්, ''අෙප් කාලෙය් දී අෙප් වගකීම 
ඉෂ්ට කළා'' කියා අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 
අවසානෙය් අපි ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ ආපහු හැරිලා බලන ෙකොට, 
''අෙප් කාලෙය් අපි යමක් කළා'' කියලා අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න 
පුළුවන්.  

අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ඉෙගන 
ගන්නවා. හැම දාම ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා ෙවන්න පුළුවන්; 
පනත් ෙවන්න පුළුවන්. ඊට එහා ගිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සියල්ල තුළින්, රෙට් එහා ෙකොෙන් ඉඳලා 
ෙමහා ෙකොන දක්වා ජීවත් වන සෑම ජනතාවටම එක හා සමානව 
සලකන ෙහොඳ රටක් නිර්මාණය කිරීෙම් හැකියාව අප සියලු ෙදනා 
තුළම තිෙබන්නට ඕනෑ. මම ෙම්ක වැඩි වශෙයන්ම යුෙරෝපා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී දැක්කා. අපට ඒ අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව 
මම නැවත නැවතත් ගරු අගාමාත්යතුමාට විෙශේෂ ස්තුතිය පළ 
කරනවා. එතැනදී අපි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඉෙගන ගත්තා. ඒ ඉෙගන 
ගත් ෙද්වල් සියල්ලම අපට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම ෙද්ශපාලනෙය් දී හුඟාක් ෙව්ලාවට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, රෙට්  ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව කථා 
කිරීම සහ රෙට් ජීවත් වන ජනතාවෙග් අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීම 
සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්නයි. ඒ සඳහා ෙද්ශපාලනඥයන් සහ 
පරිපාලන නිලධාරින් -අපි සියලු ෙදනාම- එකට එකතු ෙවලා,  ෙම් 
නිර්මාණයන් සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළවල්  පිළිබඳව කථා කළ 
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  ඉදිරිෙය් දී ඒ සියලු කටයුතු 
සඳහා  සහභාගි ෙවන්න මම උත්සාහ කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සහ රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  රෙට් යහපත ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
අලුතින් ආරම්භ කළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලින් අපට 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. මම එතැන දී ලබා ගත් 
ෙතොරතුරු අනුව, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලින් කරන 
ෙද්වල් තවත් දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් සියලු කාරක සභාවලින් සහ උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්නට හැකි ෙවයි කියා විශ්වාස කරනවා. මට කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය, 
ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.    

මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.11] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන   සමාගම් පනත 
සහ සමිති ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග  පිළිබඳව කථා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  සමහරක් සමාගම්වලට බදු අඩු කරලා තිෙබනවා 
කියලා මට හිෙතනවා. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යවරයා 
විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු  ෙයෝජනා, ගැසට් පතයක පළ ෙනොකර  
2016 අය වැය ෙයෝජනා ෙලස මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් 
කර අය කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වරද නිවැරැදි කර 
ගැනීම සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු  අමාත්යවරයා විසින් 
අද දින නව නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමහිදී එක් 
සමාගමකට ගාසත්ු වැඩි කරද්දී සමහර සමාගම්වලට ගාස්තු අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගාස්තු තමයි ෙම්ෙක් තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්.    

සමාගමක් ආරම්භ කරන්න ව්යාපාර පරිසරයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. එවැනි ව්යාපාර පරිසරයක් තුළ තමයි නව ආෙයෝජකයන් 
දිරිගැන්වීම් තුළ නව ව්යාපාර උත්පාදනය ෙවන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව 
කිව්වා, ''නව උත්පාදන ආර්ථික කමයක් ආරම්භ කරනවා''යි 
කියලා.  නමුත් අද වනෙකොට  විකුණා ෙගන කන ආර්ථික 
පතිපත්තියකට තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  මම ඒ ගැන පසුව 
කථා කරන්නම්.  ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් කිව්වා, ''සරදිෙයල් 
න්යාය'' ෙගන එනවාය කියලා.  අගාමාත්යතුමාෙග් සංකල්ප 
ෙදකක් තිබුණා.  එකක්, ''සරදිෙයල් න්යාය''. අෙනක් එක, ''ලිච්ඡවි 
සංකල්පය''. අද ඒ ෙදකම නැහැ. ලිච්ඡවි සංකල්පයත් නැහැ; 
සරදියල් න්යායත් නැහැ. අද ඒ ෙවනුවට සරදියල්ෙග් න්යාෙය් 
අෙනක් පැත්ත කියාත්මක ෙවනවා. සරදියල් නම් ඇති තැනින් 
අරෙගන නැති තැනට දුන්නා ෙන්. ඔහු කෙළේ ඒක ෙන්. නමුත් දැන් 
ෙම් කියාත්මක වන්ෙන්, නැති තැනින් අරෙගන ඇති තැනට ෙදන 
කමයක්. එවැනි ව්යාපාර කමයක් තමයි ෙම් හවුල් ආණ්ඩුව දැන් 
කරෙගන යන්ෙන්. ෙම්ක pick-pocket ගහන ආණ්ඩුවක්. ඒ ගැන 
කථා කරනවා නම් අපට ෙවනමම දවසක් අරෙගන කතා කරන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් 
සමාගම්වලට ගහපු බද්ද ෙමොකක්ද? අධිභාරය මත බද්දක් - Super 
Gain Tax එකක්- ගැහුවා. අධිභාරය මත බද්ද ගහපු ගමන් එය ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට, ව්යාපාර පජාවට විශාල ෙලස දැනුණා. අෙපේල් 
මාසෙය් සිංහල අවුරුද්ද වන විට ෙදන්න තිබුණු ෙබෝනස් එකවත් 
ෙසේවකයන්ට දීගන්න හැකියාවක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. 

ඊළඟට, "VAT man" ෙමොකද කෙළේ? අෙප් මුදල් ඇමතිෙග් 
නම, "VAT man" ෙන්. එතුමා "VAT man". "VAT man" 
ඇවිල්ලා සියයට 11ක් තිබුණු VAT එක සියයට 15ක් දක්වා වැඩි 
කළා. එවිට නිෂ්පාදන පිරිවැය නැවතත් ඉහළ ගියා. ව්යාපාරිකයා 
දිරි ගන්වනවා ෙවනුවට, නව සමාගම් ඇති කරන්න වැඩ කටයුතු 
කරනවා ෙවනුවට, ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාෙග් 
නිෂ්පාදනවලට VAT අයකිරීම තුළ නිෂ්පාදනය පහළ වැටුණා. 
අධිභාරය මත බද්ද  අය කිරීම නිසා ව්යාපාර තවත් 
අතෘප්තිමත්භාවයට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙද්ශීය හා 
විෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් උනන්දු ෙවනවා. විෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් 
ගත්ෙතොත්, විෙද්ශීය ඍජු ව්යාපාරිකයන් ෙනොෙවයි එන්ෙන්. මං 
ෙකොල්ලකාරි ව්යාපාරිකෙයෝ කිහිපෙදනා ලංකාවට එනවා. අපි ඒ 
ගැන පසුව කතා කරමු. රටක ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න නම් 
ව්යාපාර ශක්තිමත් වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ආෙයෝජන වැඩි වන්න 
ඕනෑ. රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය සහ රාජ්ය පිළිබඳ 
විශ්වසනීයභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? 2015 ෙපබරවාරි 
27වන දා ලංකාෙව් ෙලොකුම මං ෙකොල්ලය -මහ බැංකු බැඳුම්කර 
වංචාව- කළා. ගණන,  රුපියල් බිලියන 145යි. ෙම්වා නිසා, 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා තුළ, ෙද්ශීය සමාගම් හිමියන් තුළ සහ 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයා තුළ ආෙයෝජනය කරන්න තිබුණු කැමැත්ත 
සම්පූර්ණෙයන් පිරිහිලා රාජ්ය ෙකෙර් විශ්වසනීයභාවය නැති 
වුණා. ඒ එක්කම, අෙප් රට ෙලෝකෙය් දූෂිතම රටවලින් 95වන 
ස්ථානය ලබා ගත්තා, කලින් 84 වන ස්ථානෙය් ඉඳලා. ෙමෙහම 
වුණාම ෙකොෙහොමද ව්යාපාර සංවර්ධනය වන්ෙන්, නව ව්යාපාර 
ආරම්භ වන්ෙන්, නව ආෙයෝජකයන් එන්ෙන්? ෙම් නිසා විශ්වාසය 
නැති වුණා. විශ්වාසය ඇති කරනවා ෙවනුවට ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොකක්ද කෙළේ? තමන්ට උදවු කරපු ෙහංචයියලා ටිකෙදනාට 
විතරක් මහා පරිමාණ සමාගම් ඇති කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. මහ 
ෙහොරාට නැ ෙඟනහිර පළාෙත් මහා සමාගම් ඇති කරන්න -
එතෙනෝල් සමාගම් ඇති කරන්න- බදු සහන දුන්නා. එදා 
එතෙනෝල්වලට විරුද්ධවයි කථා කෙළේ. මහ ෙහොරාට නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් මහා සමාගම් ඇති කරන්න, Ethanol companies open 
කරන්න අය වැෙයන්ම සහන දුන්නා. අෙනක් ආෙයෝජනයන් 
විශාල ෙලස කඩා වැටිලා. මාධ්ය ආයතන ආරම්භ කරන්න උදවු 
කළා. ඒවා තමයි කෙළේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මර්දනය කරන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙවනුෙවන්.           

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතුවා ෙම් ආණ්ඩුව 
ආපුවාම ජනවාරි 8වන දා විප්ලවය කරන්න උදවු කරපු රටවල් 
කීපය ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙම් අයට උදවු කරාවි කියා. ඒ ගැන 
ෙලොකු විශ්වාසයක් අප තුළ තිබුණා. සුඛිත මුදිත ආර්ථිකයක්, අත 
මිට සරු ආර්ථිකයක් ෙදනවා කිව්වා. ඒ නිසා  රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ඇතුළු සියලු ෙදනා දත් මැදෙගන බලාෙගන සිටියා, 
"අෙප් රටට නව ව්යාපාර ඒවි" කියලා. ෙපොඩි ෙපොඩි ඒවා ෙනොෙවයි 
එන්ෙන් කියලා කිව්වා. නමුත් තවම බුල්ෙටෝ ෙකොම්පැනියක්වත් 
ෙගෙනන්න බැරි වුණා. එක විෙද්ශීය ඍජු ආෙයෝජකෙයක් 
ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ආයතන එකක්  ෙගනාවා, හැබැයි තවම 
මුල් ගල විතරයි; එතැනමයි. තවත් එකක් ආවා ෙහොරණට. ඒ, 
ටයර් කම්හලක්. එතැනත් තවම මුල් ගල විතරමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට එන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඒකට අලුත් වචන දමනවා. ඒ තමයි, "Public-Private 
Partnership" කියන එක. රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික හවුල් ආයතන.  
ෙම්වා සුන්දර වචන. - Triple  "P" -  ඒක නම් ඇත්ත,  triple  "P" 
තමයි. ෙකොෙහොමත්  triple  "P" තමයි. දැන් කුමන්තණය 
කරන්ෙන් සුන්දර වචන දාලා ඒ හරහා අෙප් රාජ්ය ආයතන ටික 
විකුණාෙගන කන්න, අෙප් ෙද්ශීය සමාගම් ටික විකුණාෙගන 
කන්න, ඒ වැෙඩ් තමයි අද කරන්න හදන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට 
වරාය, ෙතල් සංස්ථාවත් සමඟ තිබුණු නැ ෙඟනහිර තිකුණාමල 
වරාය, ෙතල් ටැංකි ටික, hospitals ටික, අෙප් ලාභ ලබන 
ආයතනයක් වන ලුණු ෙල්වාය, ඛනිජ වැලි සංස්ථාව යනාදී සියලු 
ෙද් විකුණාෙගන කන්න තමයි අද ආණ්ඩුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් සුන්දර වචනවල මුළාෙවන්. අපි හිතුවා ෙම් ආණ්ඩුව ආපුවාම 
මිනිසුන්ෙග් අත මිට සරු ෙවලා අඩුම තරමින් පසුගිය සිංහල 
අවුරුද්ෙද්වත් අෙප් රෙට් ජනතාව සුඛිත මුදිතව ඉඳීවි කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද වුෙණ්? ලංකා ඉතිහාස ෙය් පළමුෙවනි වතාවට අෙප් 
රෙට් ජනතාව සිංහල අවුරුදු කෑෙව් කණකර ටික උගස් තියලා. 
අපිත් ෙපොඩි කාලෙය් අෙප් අම්මා තාත්තා අවුරුද්දට අලුත් ඇඳුමක් 
අරෙගන ෙදනකම් ආශාෙවන් බලාෙගන ඉන්නවා. අද 
ෙදමවුපියන්ට ඒ යුතුකම කරන්නට සල්ලි නැහැ. අත මිට සරු 
ෙවනවා කිව්වාට පර්ස් එක හිල්. අන්තිමට ෙදමවුපියන්ට වුෙණ් 
දරුවාෙග් පංචායුධය උගස් තියලා දරුවාට ''සූට්'' එකක් අරන්දීලා, 
අලුත් අවුරුද්දට කිරි බත් ටික කවන්නයි.  

තමන්ෙග් දරුවාව ෙපොෙළොෙව් ගහලා මරලා අම්මාත් ගඟට 
පැනලා මැෙරන යුගයක් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළ නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම හිතනවා, අෙප් මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා 
අහෙගන ඉඳලා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරාවි කියලා. 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදල් අච්චු ගැසීම කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුව 
කාල ෙය්යි. අෙප් කාලෙය් ණය තිබුෙණ් බිලියන 7,000 ගණනයි. 
අද එය 9,700ට නැඟලා තිෙබනවා. නිදහසින් පසු ඉතිහාසෙය් 
සියයට 32කින් රාජ්ය ණයබර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා පසුගිය අවුරුදු 
ෙදක තුළ. ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු ෙවනවා, උද්ධමනය වැඩි 
ෙවනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් පසුගිය මාර්තු මාසෙය් තමයි වැඩිම 
උද්ධමනයක් තිබුෙණ්. කිව්ෙව් ෙමොකක්ද, කථා කෙළේ 
ෙකොෙහොමද? අද ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු ෙවලා. ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? මහින්ද ෙහොරකම් කළ මුදලින් ෙම් වාෙග් දහ ගුණයක 
සංවර්ධනයක් කරන්නට පුළුවන් කිව්වා. "ෛමතී ෙහටක්" ෙපොෙත් 
20ෙවනි පිටුෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා 
ෙහොරකම් කරන මුදලින් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

ෙහොරකම් කරන මුදලින් ෙම් වාෙග් දස ගුණයක් සංවර්ධනය 
කරන්නට පුළුවන් කියලා  කිව්වා. "ෛමතී ෙහටක්" ෙපොෙත් 
20ෙවනි පිටුෙව් සංවර්ධනය ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙකෝ 
ඒ සංවර්ධනය? අද මහින්දෙග් ණය ගැන විතරක් කථා කරනවා. 
අද ෙම් ආණ්ඩුවට ආර්ථික කළමනාකරණයක් නැහැ. ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක්, ව්යාපාරයක් පවත්වාෙගන යන විට එදිෙනදා වැඩ 
කටයුතුවලදී, අවශ්යතාවන්වලදී ඒ ආයතනෙය් තිෙබන ෙහොඳම 
ෙද්ෙපොළ විකුණනවා නම් ඒක දක්ෂ ව්යාපාර කළමනාකරණයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව දක්ෂ කළමනාකරණයක් 
ඇතිව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුඛවිහරණය, සුභ සාධනය ඇති කරයි 
කියලායි අපි හිතුෙව්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව විකුණාෙගන කන 
තත්ත්වයට, කුඩුකාරයාෙග් තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙදමවුපියන් හම්බ කළ ෙද් කුඩුකාරෙයෝ  වාෙග්  දරුෙවෝ අද  
විකුණාෙගන කනවා. ඒ වාෙග් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂලා ෙම් 
රටට ඉතිරි කළ ෙද්වල්- සමහර මිනිසුන් තීවිලර් එකක් ගන්න විට 
finance කරලා, lease කරලා ණයට ගන්නවා. හම්බ කරලා 
ෙගවනවා. අවුරුදු හතර පහකට පසුව ඒක අපට වත්කමක්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය අපි අවුරුදු 15කට ගත්ෙත්. කළමනාකරණය 
නිසියාකාරව කරලා ඒවා ෙගව්වාට පසුව හම්බන්ෙතොට වරාය අපි 
සතු වත්කමක්. හරියට ෙමොළය පාවිච්චි කරලා නිවැරදි 
කළමනාකාරිත්වයක් සහ නායකත්වයක් ලබා දුන්නා නම් 
හම්බන්ෙතොට වරාය මතු පරපුරට වත්කමක්.  

අද ෙගන එන ලද නිෙයෝග මඟින් සමහර සමාගම්වල ගාස්තු 
අඩු කරලා සහ සමහරක් ඒවාට ගාස්තු වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ 

විතරක් මදි. ෙම් ෙහොර නඩය ඉවත් කරලා  ජනතාවට, 
ආෙයෝජකයන්ට  විශ්වසනීයභාවයක් ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම 
කරමින් ඒ තුළින් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය වැඩිෙවලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සුඛිත මුදිත ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් හැකියාව, 
වාසනාව ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත්යතුමා. 

ඊට ෙපර, මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මන්තීතුමියෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මන්තීතුමිය මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකි ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA 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 මහින්ද අමරවීර  අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.24] 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ඉතා වැදගත් නිෙයෝග 

පිළිබඳ සාකච්ඡා ෙවන ෙවලාෙව් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට ලැබීම පිළිබඳ මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අද ෙම් 
නිෙයෝගවලට වඩා වැඩිෙයන් කථා වු ෙණ් ෙවනත් කාරණා 
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[ගරු  පසන්න රණවීර   මහතා] 
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ෙබොෙහොමයක් පිළිබඳවයි.  එවන් තත්ත්වයන් පිළිබඳව, එදිෙනදා 
පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා 
කිරීෙම් වරදක් නැහැ.  ඒවා ගැනත්  පිළිතුරු කිහිපයක් ලබාදිය 
යුතුයි කියන එක මා විශ්වාස කරනවා.   කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යතුමා තමයි  සංෙශෝධන කිහිපයක් සම්බන්ධව අද 
ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කෙළේ.   

අපි රජයක් විධියට - ජාතික ආණ්ඩුව, යහ පාලන ආණ්ඩුව - 
කටයුතු කරෙගන යෑෙම්දී රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දු 
තීරණ පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම සිදුවූ අඩු පාඩු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා 
වුණා. ෙම් රජය බලයට පත් ෙවනෙකොට එක පක්ෂයකට ආණ්ඩු 
කරන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එක පක්ෂයකට නිසි බලයක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය 
ෙවන්ෙන්. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයත් 
අමාත්ය ධුර දරනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපත් 
අමාත්ය ධුර දරනවා. එතෙකොට ෙම් රජය තුළ අපට විශාල 
අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් රජයට තිෙබන පධානම 
අභිෙයෝගය රට ඉදිරියට ෙගන යන අභිෙයෝගයයි. ඒක පහසු නැති 
බව අපි දන්නවා. ෙම් ෙවනුෙවන්  කටයුතු කරෙගන යාෙම්දී යම් 
යම් බාධක රාශියක් ඇති වුණා. එකක් තමයි කාලගුණික වශෙයන් 
ඇති වූ බාධා. දිගින් දිගටම දැන් නියඟයක් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම  
නියං සහනාධාර ෙදන්නත් ෙකෝටි ගණනක මුදලක් දැනටමත් වැය 
කරලා තිෙබනවා. තවත් ෙකෝටි ගණනක මුදල් වැය කරමින් 
යනවා.  ඒ අතර තවත් විවිධ බාධක ඇති ෙවනවා. මීෙතොටමුල්ල 
කුණු කන්ද නාය යනවා; ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් අවි ගබඩාවක් විනාශ 
ෙවනවා; ඒවායින් ජනතාවට හානි සිද්ධ වනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
ෙබොෙහොමයක් සිද්ධ ෙවන අතෙර් තමයි රටක් විධියට ඉස්සරහට 
යන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කටයුතුවලදී මා විශ්වාස කරන 
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අපි ෙද්ශපාලනය කථා කරන්න 
ඕනෑ; විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ: අඩු පාඩු ෙපන්වලා ෙදන්න ඕනෑ. 
හැබැයි,  රටක් විධියට ගත්ෙතොත් අපි එකට යාෙම් අවශ්යතාවයත්, 
වැදගත්කමත් තිෙබනවා.  

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ඉතා 
වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කළා. ඒ තමයි ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමා යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ගිහිල්ලා ඒ කණ්ඩායම් මුණ ගැසුණ ෙවලාෙව් පක්ෂ ෙභ්දය 
පැත්තකට දාලා එතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන් කථා කළා; අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා කියන කාරණය. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක්. 
එතුමාෙග් සමහර කාරණා පිළිබඳ අෙප් විෙව්චන තිබුණත්, ඒවාෙය් 
අඩු පාඩු අපි දැක්කත්  එතුමා කළ ඒ ෙද් ගැන අපි අගය කරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, අපට ෙද්ශපාලනය කරන්න රටක් ඉතුරු ෙවන්න 
ඕනෑ. රෙට් ජනතාව ශක්තිමත් වුණ තරමට ෙද්ශපාලනය කරන 
අපි හැෙමෝටම ෙහොඳයි.  ඒ මිනිසුන් අගාධයට ගිහිල්ලා, රට ණය 
ෙවලා, රට ජාත්යන්තරෙයන් ෙකොන් ෙවලා යද්දී ෙද්ශපාලනය 
කිරීෙමන් පතිඵලයක් ලැෙබයි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කළ ඒ ෙද් අනික් සියලු 
ෙදනා කරනවාද කියන එක පිළිබඳව තම තමන්ෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට එකඟව කල්පනා කිරීම වැදගත් කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් කියනවා. අපි කරන කාර්යයන් ඒවා අෙප් ෙද්ශපාලන 
කටයුතු ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් කටයුතු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ඒවායින් රටට ෙසතක් ඇති ෙවනවාද, අයහපතක්  ඇති ෙවනවාද 
කියන එක පිළිබඳව නැවත නැවතත්  අපි අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතු ෙවනවා.  

අපි එක ෙදයක් ගැන කල්පනා කර බලමු. රෙට් දිෙනන් දින 
ඇතිවන විෙරෝධතා, වර්ජන දිහා බලන්න. ඒවායින් රටට ෙහොඳක්ද 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්? වර්ජන කරන්න, විෙරෝධතා පවත්වන්න ඕනෑ 
නැහැය කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
දිනාගන්න වර්ජන කිරීම සාමාන්යෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි, 

ෙවන කිසිම ෙදයකින් විසඳා ගන්න බැරි කාරණයක් ෙවනුෙවන් 
අවසානයටම තමයි වර්ජනයක් කළ යුතු වන්ෙන්. විෙරෝධතා 
පැවැත්වීම පශ්නයක් නැහැ. රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරගන්න 
විෙරෝධතා පවත්වන්න ඕනෑ. හැබැයි, ජනතාවට හිරිහැරයක් 
ෙනොවන ආකාරෙය් විෙරෝධතා පැවැත්වීෙම් වගකීමක් ඒ අයටත් 
තිෙබනවා. සමහර සුළු කාරණාවලට පවා අද ෙම් අය විෙරෝධතා 
පවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා බලන්න. පාර වල් හරස් කරනවා. 
පාරවල් හරස් කරලා කරන විෙරෝධතාවලින් පාඩු වන්ෙන් 
රජයටද? රජයටත් යම් පාඩුවක් ෙවනවා ඇති. හැබැයි, ඒ නිසා 
අහිංසක මිනිසුන්ට ෙකොයි තරම් පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවාද? පාරවල් 
හරස් කරලා කරන විෙරෝධතා නිසා කීෙදෙනක් මැරිලා 
තිෙබනවාද?  ෙලෙඩක් ඉස්පිරිතාලයකට ෙගන යන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ අයට පතිකාර ගන්න විධියක් නැහැ. ෙම් ෙද්වල් නිසා 
කීෙදෙනක් අතරමං ෙවලා තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ධීවර කටයුතු සඳහා මා 
හමුවන්න ලංකාෙව් සෑම පෙද්ශවලින්ම ජනතාව එනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වල සිටින විශාල පිරිසක් 
ෙකොළඹට එනවා. ඒ අය මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද දන්නවාද? "ඊෙය් 
තමයි ආෙව්. නමුත්, ඊෙය් එන්න බැරි වුණා. අද තමයි ෙමතැනට 
එන්ෙන්." කියන එක. ඒ අය වින්ද අමාරුකම්, අපහසුතා අපට 
කියා තිෙබනවා. එක වතාවක් උතුෙර් ධීවර කණ්ඩායමක් මාව 
හමුෙවන්න ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් ඇති වුණු විෙරෝධතා 
ෙහේතුෙවන් පාර වහලා තිබුණු නිසා ඒ අයට එදා දවෙසේ මාව හම්බ 
ෙවන්න එන්න ලැබිලා නැහැ. එෙහම වුණාම ඒ අයට ඉන්න 
තැනක් නැති පශ්නය මතු ෙවනවා. Railway Station එෙක් 
නිදාගන්න ගියාම, ටික ෙවලාවකින් ෙපොලීසිෙයන් ඇවිත් පරීක්ෂා 
කර තිෙබනවා. ඒ අයෙගන් කරුණු විමසලා තිෙබනවා. කාරණා 
කිව්වාට පසුව ඒ අයට එහි ඉන්න අවසරය දී තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන් 
ෙබොෙහොම ෙව්දනා විඳෙගන ඉඳලා, ඊළඟ දවෙසේ තමයි මාව මුණ 
ගැහුෙණ්. ඒ මිනිසුන් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය. ඒ අය 
දවස් ෙදකක් වැඩ නවත්වලා -මුහුදු ගිෙය් නැතිව- ආ නිසා තමයි 
පැයකට මාව හම්බ ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ෙම් තත්ත්වය 
නිසා අහිංසක මිනිසුන් ෙකොයි තරම් සංඛ්යාවක් පීඩාවට පත් 
ෙවනවාද? ෙමෙහම ෙදයකින් ෙද්ශපාලනඥයන්ට සතුටු  ෙවන්න 
පුළුවන්ද? ෙමයින් වෘත්තීය සමිතිවලට ෙහෝ තවත් කාට ෙහෝ 
සතුටු ෙවන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි කාලකණ්ණි සන්ෙතෝෂය 
කියන්ෙන්. එම නිසා ෙමන්න ෙම් ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු 
ෙවන්න ඕනෑ.  

අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් කටයුත්ත කළ යුතු ෙවනවා. විෙරෝධතා 
පවත්වනවා නම් යම් සථ්ාන කීපයක් නම් කරලා, ඒවාෙය් 
විෙරෝධතා කරන්න ඉඩ දිය හැකියි. ඒවාට ජනමාධ්යවලට ඕනෑ 
තරම් යන්න ෙදන්න ඕනෑ; එය පචාරය කරන්නත් ඕනෑ. පශ්නයක් 
නැහැ. හැබැයි, මිනිසුන්ට හිරිහැර ෙවන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ජිනීවාවලත් එෙහමයි ෙවන්ෙන්. පජාතන්තවාදය තිෙබනවාය 
කියන ෙබොෙහෝ රටවලට ගියාම  -UN එක ට ගියත්-  ඒවාෙය් එක 
පැත්තක විෙරෝධතාකරුවන් ඉන්න ආකාරය අප දකිනවා. ඒ 
ෙද්වල් වාර්තා කරනවා. හැබැයි, ඒ රෙට් අනික් කාරණාවලට ඒක 
බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ.  

ෙහට දිනෙය්ත් වර්ජනයක් පවත්වන බව දන්වා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒ වර්ජනයට අදාළ වන කාරණා ගැන නැවත සිතා බැලිය 
යුතුයි. ෙදපැත්ෙත්ම අඩු පාඩු තිෙයන්න පුළුවන්. මා හිතනවා රජය 
විධියටත් ඒ කාරණා පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුය කියා. ඒ අයෙග් පශ්න පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කළ යුතු 
ෙවනවා. ඒ අඩු පාඩුව අපට පිළිගන්න ෙවනවා. ෙම් අය 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම නිසියාකාරෙයන්, පමාණවත් පරිදි සිදු 
ෙනොවුණාද කියන සැකය මා තුළ තිෙබනවා. ඒ වර්ජකයන් දිහා 
වැරැදි විධියටම බලන්න ගිහින් ඒ අය ෙක්න්ති ගස්සන්ෙන් නැතිව, 
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ඒ අයට එෙරහිව යම් යම් පකාශ නිකුත් කරන්ෙන් නැතිව, එය 
සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් විසඳා ගැනීමට මීට වඩා පමාණවත් 
මැදිහත්වීමක් තිබිය යුතුය කියන කාරණයත් මා පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම, වර්ජනය තුළින් රිෙදන්ෙන් කාටද, ෙම් පාඩුව යන්ෙන් 
කාටද කියා වර්ජනය සිදු කරන අයත් අවංකව කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ. සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙහට දිනෙය් වර්ජනයක් 
පවත්වනවාය කියනවා. මම ඒ අයෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. 
 ඔබලා ෙම් ර ෙට් ජනතාව ගැන හිතන්න. රට ගැන හිතලා, ෙම් 
වර්ජනය පැත්තක තියලා තවත් සාකච්ඡා වටයක් පවත්වලා, බැරිම 
තත්ත්වයක් වුෙණොත් විතරක් වර්ජනයක් බවට පත් කර ගත්තාට 
පශ්නයක් නැහැ. එම නිසා තවදුරටත් රජයට අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ඒ 
ෙගොල්ලන් ආණ්ඩු ෙපරළන කණ්ඩායමක් විධියට  රෙට් මතයක් 
නිර්මාණය ෙවනවා. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙහොඳ තත්ත්වයකුත් 
ෙනොෙවයි. මම හිතන විධියට වර්ජකයන්ටත් ඒක ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් ෙවන එකක් නැහැ.  

සමහර මාධ්යවලින් වර්ජනය කරන අයෙග් පැත්ත විතරක් 
ෙනොව වර්ජනය නිසා පීඩා විඳින පැත්තක් ෙපන්වන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. එක පැත්තකින් මම ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ 
ආකාරයට කටයුතු කරන මාධ්ය ආයතනවලට ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මෙග් පශංසාව පිරිනමනවා. රාජ්ය මාධ්ය ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඒ 
අය පීඩාවට පත් වන අයෙග් පකාශ අරෙගන ඒවාත්, අර 
විෙරෝධතාවත් ෙදකම ෙපන්වනවා.  ඒ වාෙග්ම  ෙපෞද්ගලික 
නාළිකා කිහිපයකුත් ෙදපැත්ත සමබරව ඒ කාරණා ඉදිරිපත් 
කරන්න කටයුතු කළ අවස්ථා කිහිපයක් මම දැක්කා.  
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවස්වල  ෛවද්යවරුන්ෙග් වර්ජනයක් 
ෙවලාෙව් "හිරු" මාධ්ය ගිහිල්ලා ඒ ෙලඩුන්ෙගන් - පීඩාවට පත් 
වුණු අයෙගන්- පකාශ ලබා ෙගන ඒවා  තමන්ෙග් නාළිකාව තුළින් 
පකාශයට පත් කරනවා මම දැක්කා. ඒක ෙහොඳ  තත්ත්වයක්. 
එතෙකොට රාතිෙය් පවෘත්ති බලා ෙගන ඉන්නෙකොට වර්ජනය කළ 
අයට ෙපෙනනවා, තමන් කළ වර්ජනය නිසා පීඩාවට පත් වුෙණ් 
කවුද කියන එක. නැවත ඒ වාෙග් ෙදයක් කරනෙකොට ඒ අය ඒ 
ගැන කල්පනා කරාවි. ඒ වාෙග්ම  "සිරස" මාධ්යයත්, 
වර්ජකයන්ෙග් අදහස් ෙපන්වනවා වාෙග්ම, වර්ජනෙයන් පීඩාවට 
පත් වුණු අයෙග්ත් අදහස් ෙපන්වන අවස්ථා  මම දැක්කා. ඒක 
ෙහොඳ පවණතාවක්. ඒ විධියට ෙදපැත්තම ෙපන්වීම පිළිබඳව රාජ්ය 
මාධ්ය හැරුණාම ඒ වාෙග් මාධ්යවලටත් අෙප් ෙගෞරවය හිමි 
ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙහට දිනෙය් වුණත් 
වර්ජනයක් සිද්ධ වුෙණොත්, උදාහරණයක් හැටියට 
ෛවද්යවරුන්ෙග් වර්ජනයක් නම්, ඒ සිදු වන්ෙන්? ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතෙය් වර්ජනයක් නම් ඒෙකන් කාටද පාඩු වන්ෙන්. ඒක 
රජයට පාඩුවක්ද? ඒක රජයට ලාභයි. ෙමොකද, ෙහට දවෙසේ 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් වර්ජනයක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ලයිට් බිල අඩු 
ෙවයි. වතුර බිල අඩු ෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙබෙහත් යන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙබෙහත් ඉතිරි ෙවයි. ඒෙකන් ආණ්ඩුවට ලාභ ෙවයි. හැබැයි, 
පාඩුව කාටද? අහිංසක මිනිස්සුන්ට. දුප්පත් මිනිස්සු ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් ඉස්පිරිතාලයට එනවා. සමහර විට ඒ මිනිස්සු ෙම් 
වර්ජනය පිළිබඳව දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ මිනිස්සු රූපවාහිනිය, 
ෙර්ඩිෙයෝ අහෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. පුරුද්දට ෙබෙහත් ටික ගන්න 
ඉස්පිරිතාලයට එනවා. ඇවිල්ලා පැය ගණන් රසත්ියාදු ෙවලා 
යනවා. සමහර අය පතිකාර නැතිව මැෙරන අවස්ථා තිෙබනවා. 
වර්ජන නිසා සමහර අය දීර්ඝකාලීන ෙරෝගීන් බවට පත් වන 
අවස්ථා තිෙබනවා. එතෙකොට සල්ලිකාරයන්ට වර්ජනවලින් 
බලපෑමක් ෙවනවාද? මහජන නිෙයෝජිතයන්ට, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට වර්ජනෙයන් බලපෑමක් ෙවනවාද? වර්ජන 
ඇති වුෙණොත් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගියාම ඒ අයට පතිකාර 

ලැෙබනවා. ඒ ෛවද්යවරුම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලට ගිහිල්ලා 
ෙසේවාවන් ලබා ෙදනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ අයට අමාරු වුෙණොත් 
පිටරටකට හරි ගිහිල්ලා පතිකාර ගනීවි. හැබැයි, අහිංක මිනිස්සු 
තමයි ෙම්ෙකන් පීඩාවට පත් වන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව තමයි කල්පනා 
කළ යුතු වන්ෙන්. ඒ කාරණය පිළිබඳව ජන මාධ්ය තුළින් මතයක් 
නිර්මාණය කර තිෙබනවා. රටත් දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. අද රෙට් මිනිස්සුත් සමහර ෙත්රුමක් 
නැති වර්ජන කරන අයට ෙගදර ඉඳෙගන ශාප කරනවා, ඒ සෑම 
ක්ෙෂේතයකම අය නිදහස් අධ්යාපනය තුළින් ඇවිල්ලා ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල්   කිරීම ගැන. ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙවන්න පුළුවන්, 
ආයතනවල ෙවන්න පුළුවන්. ඒවායින් රජයට ෙනොෙවයි, පාඩු 
වන්ෙන්. අහිංසක මිනිස්සුන්ටයි පාඩු වන්ෙන්. ඒ මිනිස්සුන්ට 
ෙසේවයයි නැති වන්ෙන්. රජයට ෙනොෙවයි. මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් එදා දවෙසේ  AC වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා රජයට  AC  
බිල් නැහැ. ලයිට් පාවිච්චිය නැහැ. වතුර පාවිච්චිය නැහැ. ඒවාෙය් 
බිල් අඩු ෙවයි. හැබැයි, අහිංසක මිනිස්සු ඇවිල්ලා රස්තියාදු ෙවලා 
යනවා. අහිංසක මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමන්ෙග් වැෙඩ් කර ගන්න 
බැරිව යනවා. ෙවන දා, එෙහම ෙවලාවට ආණ්ඩුවට බැණ බැණ 
ගිය මිනිස්සු අද ආණ්ඩුවටත් බණිනවා, වර්ජනය කරන අයටත් 
බණිනවා. ඒ තත්ත්වය දිගින් දිගට ගිෙයොත් අනාගතෙය්දී 
වර්ජකයන්ට වි ෙරෝධතා රැල්ලක් ඇති ෙවයි. දිගින් දිගටම 
අනවශ්ය ෙද්වලට වර්ජන කරන්න ගිෙයොත් ඒ වර්ජකයන්ට 
එෙරහිව  යම් මහජන බලෙව්ගයක් නිර්මාණය ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරනෙකොට කිව්වා විෙද්ශ 
ආෙයෝජන එන්ෙන් නැහැ, ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ, 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අඩුවීම් ෙවනවාය කියලා. ෙම්වා 
ෙවන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් වාෙග් විෙරෝධතා, ෙම් වාෙග් වර්ජන, ෙම් 
වාෙග් කඩාකප්පල් කිරීම් දිගින් දිගටම සිද්ධ ෙවනෙකොට 
ෙද්ශපාලනඥයන් විවිධ පකාශ නිකුත් කිරීම තුළ ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙම් රටට එන්න මැළිකමක් දක්වනවා. එතෙකොට සතු ටු ෙවන්න 
පුළුවන්ද? "ඊළඟ දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහින් ෙම්ක කියන්න 
පුළුවන්. ඒක කියලා අපට ෙලොකු චූන් එකක් ගන්න පුළුවන්, ඒ 
නිසා ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් නැති එක ෙහොඳයි. එන 
එකත් නවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ෙහොඳයි" කියලා සතුටු 
ෙවන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලනඥෙයක් ඉන්නවා ද? එෙහම ඉන්නවා 
නම්, ඒ රටට ආදරය කරන ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙනොෙවයි කියන 
එකයි අපි පැහැදිලිව කියන්ෙන්. ෙම්වායින් පීඩාවට පත් ෙවන්ෙන් 
අෙප් රෙට් මිනිස්සු. ෙම් තරම් විෙරෝධතා තිෙබනවා නම්, 
විෙද්ශිකෙයක් ඇවිල්ලා අෙප් රෙට් ආෙයෝජනයක් කරාවි ද? 
එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි හැෙමෝටම දවසක ෙම්වාට 
වග කියන්න ෙවයි. ෙම් කාරණාවලදී අපි හැෙමෝටම වගකියන්න 
ෙවනවා.  

ෙම් වන විට අෙප් රට ණය ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ ණය 
ෙගවන්න තවත් ණය ගන්නා රටක් බවට අෙප් රට පත් ෙවලා. 
අෙප් රට ණය ෙගවන්න ණය ගන්න රටක් බවට පත් ෙවලා. රාජ්ය 
ආදායම මදි,  ණයයි ෙපොලියයි ෙගවා ගන්න. එෙහම නම්, ඒක 
එක්ෙකෙනකුෙග් වැරැද්දක් ද? ෙම් ආණ් ඩුෙව් විතරක් වැරැද්දක් ද? 
ගිය ආණ්ඩුෙව් විතරක් වැරැද්දක් ද? නැහැ, නිදහසින් පසු අවුරුදු 
හැට ගණනක් තිස්ෙසේ අපි ආණ්ඩු කරෙගන යනවා. පධාන පක්ෂ 
ෙදකක් විටින් විට ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කරනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් ටික කාලයක් සන්ධානගත ෙවලා බලෙය් හිටියා. අපට 
අවසානෙය් ඉතිරි වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙඩොලර් ෙකෝටි 9,900කට 
වැඩි ණය කන්දරාවක් අෙප් රටට ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. එක 
පුද්ගලෙයක් ලක්ෂ 4කට වැඩි ණයකාරෙයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම එක්ෙකෙනකුට ඇඟිල්ල දිගු 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පාලන තන්තයන් තුළ ඇති වුණු 
තත්ත්වයක් ෙම්ක. ෙම් රජයටත් තිෙබන පබල අභිෙයෝගය ඒකයි. 
දැන් කිව්වා, ණය වැඩි ෙවලා කියලා. ෙම් ණය වැඩි ෙවන්න එක 
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ෙහේතුවක් තමයි, ණය ෙගවන්න ණය ගන්න වීම. ඒකත් එක 
ෙහේතුවක්. ඒ වාෙග්ම, අපි ෙම් කාරණා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, රජයක් විධියට අපි ලබා ගත් 
ජයගහණත් තිෙබනවා. ඒවාත් අපි සිහි කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව නිසා අද අෙප් රටට වරපසාද රාශියක් 
ලැබුණා. එකක් තමයි, අපට ජිනීවාවල තිබුණු මානව හිමිකම් 
පශ්නය සැලකිය යුතු මට්ටමකට අද පාලනය කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබීම.  විදුලි පුටු ගැන දැන් කථා ෙවන්ෙන් නැහැ, 
ජාත්යන්තර යුද අධිකරණ ගැන දැන් කථා ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා ගැන, ෙම් රජය පිළිබඳව ජාත්යන්තරෙය් ඇති වුණු 
විශ්වාසය මත අෙප් රටට ඇතිවී තිබූ බරපතළ තත්ත්වයන් 
සැලකිය යුතු මට්ටමකට පාලනය කරගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
ඒ වාෙග්ම, අපට පනවා තිබූ යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම අපි ඉවත් 
කර ගත්තා. අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව, ෙම් රජය පිළිබඳව 
ජාත්යන්තරෙය් ඇති වුණු විශ්වාසය නිසා තමයි අපට මත්ස්ය 
තහනම ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වුෙණ්.  

GSP තහනම ඉවත් කරගන්න යනෙකොට සමහර කට්ටිය 
කිව්වා, "ඕක ගන්න ෙවන්ෙන් රෙට් නැති ෙකොන්ෙද්සිවලට 
අත්සන් කරලා." කියලා. "සමලිංගික ෙසේවය නීතිගත කරන්න 
ෙවයි; උතුරු-නැ ෙඟනහිරට ෙෆඩරල් ෙදන්න ෙවයි; අෙප් රෙට් 
ෙවනම රාජ්ය හැෙදයි; රට ඒ තත්ත්වයට යයි; ජාත්යන්තරෙය් 
සියලු මනෙදොළ සපුරලා තමයි GSP සහනය ලබා ගන්න 
ෙවන්ෙන්." කියලා සමහරු කිව්වා. හැබැයි, අපි ඒ කියන 
ආකාරෙය් එක ෙකොන්ෙද්සියකටවත් යටත් ෙනොවී GSP සහනය 
ලබා ගන්නා මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියන එක 
ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ 
ජාතික ආණ්ඩුව ෙගනියන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙලෝකෙය් ඇති 
කර ගත් විශ්වාසය නිසා තමයි අපට ඒ තත්ත්වය ළඟා කරගන්න 
පුළුවන් වුෙණ්.  ෙම්වා සුළු පටු ජයගහණ ෙනොෙවයි. මම දන්නවා, 
මත්ස්ය තහනම ඉවත් කරගන්න ගිහිල්ලා ෙකොච්චර අපට මහන්සි 
ෙවන්න වුණාද; පාර්ශ්ව කීයක් ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කළාද 
කියලා. මම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් කැපවීම 
මහන්සිය මත තමයි ඒක ලබා ගත්ෙත්. ඒ අය අපට නිල ෙනොවන 
විධියට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "පසු ගිය කාලෙය් විධියට ජාත්යන්තරය 
තරහා කරෙගන රට ඉදිරියට ගියා නම්, අපි උඹලාෙග් ෙත් ගන්න 
එකත් තහනම් කරනවා." කියලා කිව්වා. අෙප්  රෙට් කසළ ෙත් 
තිෙබනවා කියලා, ෙත්වලටත් ඒ වන විට වාර්තා සකස් කරලායි 
තිබුෙණ්. කසළ ෙත් ෙම්  රෙට් තිෙබනවාය කියන එක  පිළිබඳව 
ෙකොෙහොමත් යම් පමාණයක කථා බහකට ලක් ෙවනවා ෙන්. 
කසළ ෙත් තිෙබනවා කියලා අෙප් රෙට් ෙත් ගන්න එක යුෙරෝපා 
සංගමෙයන් තහනම් කර ගත්තා නම්, අපට ඇති ෙවන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? ෙම්වා පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අෙප් ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුව ලබා ගත් ජයගහණය ඒවායි. ඒ වාෙග්ම අපට 
ළඟා ෙවන්න  බැරි වුණු ඉලක්ක තිෙබනවා. ඒ තමයි, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු මට්ටමට රට ඉස්සරහට ෙගනියන්න බැරි 
වුණා; රැකියා නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා. ඒවා පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපි රට විකුණන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඉන්නකම් ෙම් රට විකුණන්න ඉඩ ෙදන්ෙනත් නැහැ. ෙම් රජය 
තුළ අපි කටයුතු කරන ෙතක් අෙප් රෙට් කිසිදු ෙද්ෙපොළක්, ඉඩමක් 
විෙද්ශ රටකට විකුණන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක අපි 
ඉතාමත් වගකීෙමන් කියනවා.  

ෙබොෙහෝ අය කියන්ෙන් තිකුණාමලය ඉන්දියාවට විකුණනවා; 
හම්බන්ෙතොට චීනයට විකුණනවා; ෙකොළඹ ජපානයට විකුණනවා 
කියලායි. නමුත් කිසිම රටකට ෙම් රෙට් ෙද්පළක්, ඉඩමක් 
විකුණන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ යුගය අවසාන කරලා තිෙබන්ෙන්. 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ෙම් රජයත් ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුව තුළ ඒ වාෙග් කටයුත්තකට ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. 

අපි ඒක ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා. හැබැයි, ඒෙකන් අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, ආෙයෝජන ෙගෙනන්න එපා කියලා. අපි 
ආෙයෝජන ෙගෙනන්න  ඕනෑ. පෙයෝජනයට ෙනොගන්නා ෙද්වල් 
අපි විෙද්ශ ආෙයෝජන එකතු කරෙගන කරන්න ඕනෑ.  

එක පැත්තකින් කියනවා, රටට විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් 
නැහැ කියලා. තව පැත්තකින් කියනවා, ෙඩොලර් එන්ෙන් නැහැ 
කියලා. එෙසේ කියන ගමන්, අෙනක් පැත්තට කියනවා නම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන රෙට් සංවර්ධන කටයුතුවලට, ඵලදායී කටයුතුවලට 
ෙයොදවන එක වැරදියි කියලා ඒක පරස්පර විෙරෝධී කථාවක් 
කියන එකත් මම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට 
වරාය ෙවන්න පුළුවන්, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙතල් ටැංකි ෙවන්න පුළුවන්, තවත් ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන් ෙම්වා 
නිසි පෙයෝජනයට ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් තිෙබන්න ඕනෑ. අපි 
ෙම්වා සියල්ලම බදාෙගන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ෙම්වාෙය් ණය 
ෙගවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන් නැහැ, අපි 
කිසියම් ෙහෝ රටකට වුවමනා විධියට එම කටයුතු කරනවා කියලා. 
අෙප් රටට ෙහොඳ විධියට තමයි ෙම් සියල්ලම සිද්ධ ෙවන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. එතෙකොට කාෙග්වත් විෙරෝධතාවක් ඇති ෙවයි කියලා 
මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඇතිෙවන විෙරෝධයක් 
හැර, රෙට් ෙවනත් විෙරෝධයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අපි ෙම් රෙට් හැම සම්පතක්ම පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා පැත්තකට දමා තබන්න බැහැ. තිකුණාමලෙය් ෙතල් 
ටැංකිවලින් යම් පෙයෝජනයක් ගන්න අවශ්යයි. හැබැයි, ඒවා 
විකුණන්න ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒවාෙයන් 
පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑ. අවුරුදු ගණනාවක් ඒවා කැලෑෙවන් 
වැසී තිබුණු නිසා විනාශ ෙවලා යනවා. ඒ නිසා ඒවාෙයන් යම් 
පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ ගැන බලනෙකොට, "ඔන්න, 
ඉන්දියාවට විකුණනවා, ෙම්ක චීනයට විකුණනවා" කියලා කථා 
කරන්ෙන් නැතුව සත්ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවෙබෝධ කරෙගන 
විමසිලිමත්ව බලන්න ඕනෑ. ඒවා පිළිබඳව දකිනෙකොටම, "ෙම්ක 
විකුණනවා, ෙම්ක විකුණා ෙගන කනවා, ෙම් තමයි විකුණාෙගන 
කන න්යාය" කියනවා. එෙහම කියන්ෙන් නැතුව අපි රටක් විධියට 
බැලුෙවොත් තමයි අපට රටක් හැටියට ඉසස්රහට යන්න 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම ඒ ගැන හිතනවා.  

ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙම් රජයට ජාත්යන්තරෙයන් විශාල 
සහෙයෝගයක් ලැබී තිෙබනවා. ජාත්යන්තරය ෙම් රෙට් ආෙයෝජන 
සිදු කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව් අපි පක්ෂ-පාට 
විධියට ෙබදිලා ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් බලන්ෙන් නැතුව රටට 
වාසිදායක පදනම් මත, රටට වාසිදායක ෙකොන්ෙද්සි මත ෙම් 
අයෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව අපට චීනයත් 
එපා; අපට ඉන්දියාවත් එපා; අපට ඇෙමරිකාවත් එපා; අපට 
ජපානයත් එපා කියලා ෙම් සියලුම රටවල් පැත්තකට දමා, 
පැත්තකට ෙවලා අපට ඉස්සරහට යන්න බැහැ. ශී ලංකාව 
තිෙබන්ෙන් ෙලෝකය ඇතුෙළේ මිසක්, ෙලෝකය තිෙබන්ෙන් ශී 
ලංකාව ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි කියන එක දැනෙගන කටයුතු කෙළොත් 
අපට වරදින්ෙන් නැහැ. අපි ජාත්යන්තරයත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
ඕනෑ, අපි ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගය ලබා ගන්න ඕනෑ. අපි ලබා 
ෙගන තිෙබන සහෙයෝගය පමාණවත් නැහැ. මම ඒ ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. මීට වඩා ජාත්යන්තරය ෙම් රට පිළිබඳව බලන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් රට අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කරලා විනාශ වුණු රටක්. දැන් 
අෙප් රෙට් සාමය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ ලැබුණු සාමෙය් 
පතිඵල මිනිසුන්ට දැන් ලැෙබන්න ඕනෑ. උතුරු සහ නැෙඟනහිර 
පෙද්ශවල සිටින ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට අපට 
මීට වඩා ජාත්යන්තරෙය් සහෙයෝගය ලැෙබන්න ඕනෑය කියලා 
මම හිතනවා. රජයටම  ෙම් කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්න 

287 288 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අයත් අපට උදවු කරන්න ඕනෑ. උපෙදස්  
දීලා විතරක් වැඩක් නැහැ. බටහිර රටවල් ඇවිල්ලා අපට, 
"ෙමෙහම කරන්න-ෙමෙහම කරන්න" කියලා විතරක් කිව්වාට 
වැඩක් නැහැ. ඒ අය ෙම් වාෙග් රටවලට උදවු-උපකාරත් කළ 
යුතුයි කියලා මම කියනවා. එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට සමහර රටවල් උදවු කරනවා. 
දැනටමත් ෙනෝර්ෙව් රාජ්ය අෙප් ධීවර අමාත්යාංශෙය් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන බව අපි කියන්න 
කැමැතියි. අපි ෙම් ෙවනෙකොට ධීවර අමාත්යාංශය තුළ ධීවර 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් හදමින් පවතිනවා. තවත් 
අමාත්යාංශවල ඒ වාෙග් හදනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම හැෙදන්න ඕනෑ. අෙප් සියලු අමාත්යාංශවලට ජාතික 
පතිපත්ති සකස් ෙවන්න ඕනෑ. ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුෙණොත්, 
ජාතික පතිපත්ති සකස් විය යුතුමයි. "අෙප් රෙට් ජාතික 
පතිපත්තිය" කියලා අපි හැම දාම හදනවා; අධ්යාපනයටත් හදනවා, 
ඉඩම්වලටත් හදනවා, හැම එකටම හදනවා. හැබැයි, ආණ්ඩු මාරු 
ෙවනෙකොට ෙනොෙවයි, ඇමති මාරු  ෙවනෙකොට ජාතික 
පතිපත්තියත් ෙවනස් ෙවලා ඉවරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ලබා දී තිෙබන කාලය 
ඉවරද? නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය නම් ඉවරයි, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා විනාඩි පහකටත් වඩා වැඩිපුර කාලය 
අරෙගන තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මෙග් කථාව මම අවසාන කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ජාතික පතිපත්ති සකස් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමපමණ කාලයක් අපි ජාතික පතිපත්ති ගැන කථා 
කළා; ෙම්ක ජාතික පතිපත්තියයි කියලා කිව්වා. හැබැයි, ඒ 
එකක්වත් ජාතික පතිපත්තියක් වුෙණ් නැහැ. දැන් අපි අෙප් 
අමාත්යාංශය තුළ ධීවර කටයුතු ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් 
සකස් කරනවා. මම කියන්න කැමැතියි, දැන් ෙම් කටයුත්ත 
අවසාන අදියරටම ඇවිල්ලා තිෙබන බව. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල සිටයි 
අපි ඒ කටයුත්ත පටන් ගත්ෙත්. අෙප් රෙට් සිටින ඒ පිළිබඳව 
උනන්දුවක් දක්වන විෙශේෂඥයන්, විශ්වවිද්යාලවල ආචාර්යවරුන්, 
මහාචාර්යවරුන් අපි එයට සම්බන්ධ කර ගත්තා. ඒකට අපට 
ෙනෝර්ෙව් රාජ්යෙය් තාක්ෂණික සහෙයෝගය ලැබුණා. 
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙනෝර්ෙව් අගාමාත්යතුමිය මුණ ගැහුණු ෙවලාෙව් ඒ ෙදෙදනාම 
කිව්ෙව් ධීවර කර්මාන්තයට උදවු කරන්න කියලායි. ෙනෝර්ෙව් 
රාජ්යෙය් තමයි ධීවර කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් ඉහළම 
තාක්ෂණය තිෙබන්ෙන්. සෑම රටක්ම ෙනෝර්ෙව් රාජ්යෙය් 
තාක්ෂණය තමයි ධීවර කටයුතුවලට ලබා ගන්ෙන්. ෙනෝර්ෙව් 
රාජ්යෙයන් පැමිණි කණ්ඩායෙම් හතරෙදෙනකු ෙම් දවස්වලත් 
අපිත් එක්ක වාඩිෙවලා දිගින් දිගටම ෙම් ධීවර පතිපත්තිය හදන්න 
අපට උදව් කරනවා. ඒ තාක්ෂණික සහෙයෝගය ඔවුන් අපට ලබා 
ෙදනවා. නුදුෙර්ම -මාසයක්, ෙදකක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා- අපි ෙම් 
ධීවර පතිපත්තිය සෑදීෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් කරනවා. ෙම් 
කටයුත්ත ඉක්මනින් අවසන් කරන්න මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ 
කරනවා. මාසයකින් බැරි වුෙණොත්, මාස ෙදකක් ඇතුළත අපි ඒ 

ධීවර පතිපත්තිෙය් මූලික රාමුව හදලා ෙම් මන්තීවරු 
225ෙදනාටම ඒකට සම්බන්ධ වන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. 
එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින ධීවර ඇමති විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඔය ඡායා කැබිනට් එකක් හදාෙගන සිටින ධීවර ඇමතිලාටත්, 
ඊළඟට කවදා හරි ධීවර ඇමතිවරු ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
සිටින කට්ටිය ඉන්නවා නම්, ඒ අයටත් ඇවිල්ලා ෙම් ජාතික 
පතිපත්තිය හදා ගන්න ඔවුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ෙමොන ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත්, ෙමොන ඇමතිවරෙයකු 
ධීවර ඇමති වුණත්, ඒ ඔක්ෙකෝම දැන් ෙම් ධීවර පතිපත්තිය 
අනුමත කළා නම්, ඒක කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා. 
එෙහම තමයි රටක් විධියට අපි ඉස්සරහට යන්න අවශ්ය වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රජය අභිෙයෝග 
රාශියකට මුහුණ ෙදනවා. මම කිව්වා වාෙග්ම, එකක් විෙද්ශ ණය 
අභිෙයෝගය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි එක් ෙකෙනකුට, 
ෙදෙදෙනකුට වරද පටවන්ෙන් නැතිව, ෙම්කට අපි අවංකවම 
මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්කට අපි හැම ෙකෙනක්ම උදව් කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම උදවු කෙළොත් තමයි අපට ෙම් රෙට් දැනට ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අපට 
ෙද්ශපාලනය කරන්න රටක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනය 
කරන්න මිනිස්සු ෙහොඳින් ඉන්න ඕනෑ. මිනිස්සු බඩගින්ෙන් ඉන්න 
ෙකොට සතුටු වන ෙද්ශපාලනයක් අපි කරනවා නම්, ඒක ඉතාමත් 
බරපතළ වැරැද්දක්. අපි රට අගාධයට යන ෙද්ශපාලනයක් 
කරනවා නම්, ඒක ඉතාමත් බරපතළ වැරැද්දක්ය කියන එක මා 
කියනවා. කවුරු හරි ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙම් රටට එන විෙද්ශ 
ආෙයෝජන නවත්වන්න හිතා මතා කටයුතු කරනවා නම්, ඒක 
ඊටත් වඩා බරපතළ අපරාධයක්, බරපතළ වැරැද්දක් කියන එකත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව කටයුතු 
කරපු ෙද්ශපාලනඥයන්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියත්, ෙමොන 
පක්ෂෙය් සිටියත් රට ෙවනුෙවන් ෙහොඳ ෙද්වල්වලට ෙහොඳයි 
කියලා කථා කළ, ආශීර්වාද කළ ෙද්ශපාලනඥයන් තමයි 'ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලනඥයන්' වශෙයන් ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙපෞද්ගලික න්යාය පත අනුව තමන්ට ෙකොෙහොමද බලය එන්ෙන්, 
තමන් ෙකොෙහොමද වැජෙඹන්ෙන්, තමන් ෙකොෙහොමද ඊළඟ 
වතාෙව් මන්තීකම ගන්ෙන්, ඊළඟ වතාෙව් ෙකොෙහොමද ඡන්දය 
දිනා ගන්ෙන්, ඊ ළඟ වතාෙව් ෙකොෙහොමද මනාපය ගන්ෙන්, කාට 
විරුද්ධ ෙවලාද මනාපය ගන්ෙන්, ෙමොන ජඩ වැඩය කරලාද 
මනාපය ගන්ෙන් කියලා හිතනවාට වඩා රට ගැන හිතා කටයුතු 
කෙළොත්, ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම ගිය දවසට හරි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සතුටු වන්න පුළුවන්ය කියන එක තමයි මා 
සඳහන් කරන්ෙන්.  

මා නැවතත්, අවසාන වශෙයනුත් කියන්ෙන් දැන් වර්ජනයක් 
කරන්න යනවා නම්, කරුණාකර රට පිළිබඳව කල්පනා කරලා, 
අහිංසක මිනිස්සු පිළිබඳව කල්පනා කරලා ෙම් පශ්නය විසඳගන්න 
උත්සාහ දරන්න කියලායි. ෙම් වර්ජනය කරන්න යන හැම 
ෙකෙනක්ම, අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් -රාජ්ය ෙසේවකයන්, ෙපොල් 
කඩන මනුස්සයා, මුට්ට කර ගහන මනුස්සයා වැනි අයෙග්-  
සල්ලිවලින් ඉෙගන ගත් අය. අෙප් රෙට් පළමුවන පන්තිෙය් ඉඳලා 
උපාධිය දක්වා ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය ලබා ෙදනවා. ඒකට 
අහිංසක නාට්ටාමිත් දායක වනවා. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලිවලින් 
අධ්යාපනය ලබපු අය අද වර්ජනය කරලා ඒ මිනිස්සුන්ටම හිරිහැර 
කරන්න පටන් ගන්නවා නම්, ඒක බරපතළ වැරැද්දක්ය කියන 
එක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. එම නිසා නැවත වරක් ෙම් 
පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලන්න. වැඩ වර්ජනයකට යෑමට තරම් 
අත්යවශ්යම කාරණයක්ද ෙම්ක? ෙම් වැඩ වර්ජනය කිරීම 
අත්යවශ්යමද කියන එක පිළිබඳව නැවත වතාවක් කල්පනා කරලා 
බලන්න. තමන්ෙග් වෘත්තීය සමිතිය ෙකොෙහොමද ශක්තිමත් කර 
ගන්ෙන්, නැත්නම් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙම්ෙකන් 
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ඉස්සරහට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක කල්පනා කරලා වැඩ 
වර්ජනයකට යනවා නම්, ඒක ෙම් රටට කරන පාප කර්මයක් 
වාෙග්ම, ඒ පුද්ගලයන් කරන මහා විනාශයක්ය කියන එක මම 
අවධාරණෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය අද රාජ්ය ෙසේවය 
කඩාකප්පල් කරලා; අකාර්යක්ෂම කරලා කටයුතු කිරීම තුළින් 
රටට ඇති වන ෙසතක් නැහැ. ඒ පිළිබඳවයි මා අවධානය ෙයොමු 
කරවන්ෙන්.  

ආෙයෝජන සම්බන්ධවම අද ෙගොඩක් අය කථා කළ නිසා මා 
තව එක කාරණයක් කියන්නම්. අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මා ෙම් 
ෙවලාෙව් සභානායකතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙම් තිෙබන කමෙව්දය අනුව 
නම්, විෙද්ශ ආෙයෝජන බලාෙපොෙරොත්තු වන්න අමාරුයි. ඒකට 
පධාන ෙහේතුවක් තමයි, අෙප් නිලධාරින්ෙග් ෙම් පිළිබඳව තිෙබන 
උනන්දුෙව් මඳකම. ෙහොඳ විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයක් ආෙවොත් ඒ 
මිනිහාට එපා ෙවනකල් එපා ෙවන ෙද්වල් කියනවා. ඒ මිනිහා 
යවන්න තිෙබන හතර-පස් ෙපොෙළේම යවනවා. යවන්න තිෙබන 
ආයතනවලට යවලා ඇති ෙවන්න රස්තියාදු කරවනවා. පුළුවන් 
නම් සල්ලිත් කීයක් හරි ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන කට්ටිය -
නිලධාරින්- ඉන්නවා. එෙහම තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රටට 
ණය ෙදන්න එයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ඒ 
මිනිස්සු එන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට ඕනෑ රටක ආෙයෝජනය 
කරන්න පුළුවන්.  

ආෙයෝජකයන් ආවාම ඉහළින් පිළිගන්නා රටවල් අද ඕනෑ 
තරම් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අලුෙතන් කමෙව්දයක් හදා ගන්න 
ඕනෑ. ෙහොඳ ආෙයෝජකෙයක් ලංකාවට ආෙවොත්, ඒ ව්යාපෘතිය 
ෙහොඳ නම්, දින කිහිපයක් ඇතුළත ඒ ව්යාපෘතිය අනුමත කරලා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ඒ 
මිනිස්සු ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ආෙයෝජනය කරනවා. ඒ අයට 
ආෙයෝජනය කරන්න -තමන්ෙග් සල්ලි ෙයොදවන්න- ඕනෑ තරම් 
රටවල් තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් අපි ෙම් කමෙව්දය අලුෙතන් සකස් 
කර ගන්න ඕනෑ අවධිය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමහර අය 
හිතාමතාම ෙම් ව්යාපෘති කඩාකප්පල් කිරීෙම් අරමුෙණන්, විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ආපස්සට හැරවීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක 
කරනවාය කියන එකත් අප අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳවත් විමසීෙමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා මා හිතනවා.  

මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශයට අදාළව ෙමම 
විවාදෙය්දී කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මා සියලු ෙදනාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පාට තිෙබන්න පුළුවන්. නැවත මැතිවරණයක් 
තිෙබන්ෙන් 2020 වසෙර්දී. එතෙකොට ඕනෑ ෙකෙනක් ජයගහණය 
කරයි; ඕනෑ ෙකෙනක් ආණ්ඩු හදයි. නමුත් දැන් ඒක ෙනොෙවයි 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවලාෙව් රට ගැන හිතලා, කවුරුත් එකතු 
ෙවලා ෙම් රට දියුණු කර ගන්න අධිෂ්ඨාන කර ගනිමුයි කියමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.55] 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கம்பனிகள் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமாக 
உைரயாற் வதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
சட்டங்கைள ஆக்குவ , தி த் வ , ெசயற்ப த் வ  
என்பன இந்தப் பாரா மன்றத்தின் ெதாடர் நடவ க்ைக 

களாக இ ந் வ கின்றன. ஆனா ம் ஆக்கப்ப கின்ற 
சட்டங்கள் அைனத் ம் மக்க க்குப் பலன் தரக்கூ ய 
வைகயில், நன்ைம தரக்கூ ய வைகயில் நைட ைறப் 
ப த்தப்ப கின்றனவா? என்  நாம் பார்க்கேவண் ம். 
வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா க்கான ஓர் அ வலகம் 
அைமத்தல் சம்பந்தமாக உ வாக்கப்பட்ட சட்டம் இன் வைர 
ெசயற்ப த்தப்படாமல் எ வித ன்ேனற்ற மின்றி 
இ ப்பைத நாம் காணலாம். பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
நீதிைய, நியாயத்ைத வழங்கக்கூ ய வைகயில், அவர்கள  
அபிலாைஷகைள நிைறேவற்றக்கூ ய வைகயில், அவர்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ற ைறயிேல அ  அ ல் ெசய்யப்படாைம 
மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  விடயமாகும்.  

இதைனவிட, சட்டங்கைள ஆக்குதல், சுற் நி பங்கைள 
ெவளியி தல், ேதசியக் ெகாள்ைககைள உ வாக்குதல் என்ற 
பலேவ விதமான நடவ க்ைககளின்கீழ் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற ெசயற்பா கள் இந்த நாட் ள்ள அைனவ க்கும் 
ெபா வானதா? என்ற ஒ  ேகள்விைய ம் நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், இப்ெபா  காணிகைளச் 
சு காித்தல் என்ப  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியிேலேய மிக ம் 

ாித கதியில் நைடெபற்  வ கின்ற . அந்த வாிைசயில் வன 
வளப் பா காப் , வன ஜீவராசிகள் பா காப் , ெதால் 
ெபா ளியல் பா காப்  என்ற வைகயிேல மிக ம் விைரந் ம் 
வ ந் ம் பல்ேவ  காணிகள் எல்ைலயிடப்பட்  வ கின்றன. 
இந்தக் காணிக க்குள் எம  மக்கள் ர் கமாக வாழ்ந்த 
காணிகள், நிைலேபறான வ மானம் தரக்கூ ய மரங்கைள 
உள்ளடக்கிய காணிகள் என்பன ம் உள்ளடங்குகின்றன. 
இைவ ேபான்ற பல்ேவ  விதமான ெசயற்பா களின் லம் 
எம  மக்களின் காணிகைள வ ந்  பி த் க் ெகாள் தல் 
என்ப  எந்தச் சட்டத்தின்கீழ் அல்ல  எந்தத் ேதசியக் 
ெகாள்ைகயின்கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ? என்ற 
ேகள்விைய நான் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

இ  மட் மல்ல, இ தி த்த இடம்ெபயர்வின்ேபா  
அங்கு ர் கமாக வாழ்ந்த மக்க ைடய காணிகைளச் 
சு காித்த டன், அந்தக் காணிகளில் இரா வத்தினர் மற் ம் 
கடற்பைடயினர் காம்கைள ம் அைமத்தி க்கின்றனர். 
எட்  வ டங்கள் வைடகின்ற நிைலயி ம் அந்தக் 
காணிக க்குாிய ஆவணங்கைள  ைவத்தி க்கும் எம  
மக்க க்கு அவற்ைற ைமயாக வி வித் க் ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல. எம  மக்கள் தம  
காணிகைள வி விக்குமா  ேகாாி, அந்தக் காணிக க்கு 

ன்பாக திேயாரங்களிேல ெகாட்டைகயிட் , ெகா த் ம் 
ெவயி ல் பலவிதமான அெசளகாியங்க க்கு மத்தியி ம் 
தம  பிள்ைளகேளா  கு ம்பமாக எதிர்ப்பார்ப்பாட்டங்கைள 
நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த அரசு 
இதைனக் கண் ெகாள்ளாமல் இ க்கின்றைம, இதற்கான ஒ  
சாியான நடவ க்ைகைய விைரவாக ேமற்ெகாள்ளாைம எந்தச் 
சட்டத்தின்கீழ் அல்ல  எந்தக் ெகாள்ைகயின்கீழ் ேமற் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற ? இ தி த்தத்தின்ேபா  சம்பந்தப் 
பட்டவர்களால் வாாி அள்ளிக்ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட தம  
அைச ம் ெசாத் க்களான நைககைளேயா வாகனங் 
கைளேயா அல்ல  வங்கியில் ைவப்பி ட் ந்த தம  
பணத்ைதேயா எம  மக்கள் ேகட்கவில்ைல. மாறாக, தம  
அைசயாத ெசாத்தான, ஆவணங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற 
தம  காணிகளில் - தாம் ர் கமாக வாழ்ந்த காணிகளில் 
தம்ைமக் கு ேயற் மா தான் ேகட்கின்றார்கள்.  

இந்த அரசான , அண்ைமயில் குப்ைபேம  சாிந்ததில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு மிக விைரவாகச் சகலவிதமான 

291 292 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

உதவிகைள ம் ெபற் க்ெகா த்த  மட் மல்ல, அதற்ெகன 
ஒ  விேசட பாரா மன்ற அமர்ைவேய நடத்திய . 
பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்க க்காக நா ம் அ தாபங்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , அவர்கள  ன்பத்தி ம் 
பங்ெக த் க் ெகாள்கின்ேறாம். ஆனால், இந்த நாட் ள்ள 
அைனத் ப் பிரைஜகைள ம் ஒேர தரமாக ைவத்  இந்த அரசு 
கவனிக்க ேவண் ம். தமிழர்கைள ஏன், ன்றாந்தரப் 
பிரைஜயாக  எதிர்ேநாக்குகின்ற ? என்ப தான் இங்கு 
ேவதைனக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . எம  மக்க க்கு  
சாதாரண சூழ ல் வாழக்கூ ய ஓர் இயல்பான நிைலைய 
உ வாக்கித் தா ங்கள்! என் தான் நாம் உங்களிடம் 
பணிவாகக் ேகட்கின்ேறாம்.  

ேவைலவாய்ப்  வழங்கும் விடயத்தி ம் இன்  பல்ேவ  
விதமான ரண்பா கள் காணப்ப வ  மிக ம் ேவதைனக் 
குாிய விடயமாகும். கடந்த காலத்திேல த்தத்தினால் பல 
இன்னல்கைள அ பவித் , அதன் மத்தியி ம்  கல்விையக் 
கற் க்ெகாண்டவர்களில் தர ள்ளவர்க க்கு ேவைல 
வாய்ப் கள் வழங்கப்படாமல், அவர்கள் ேவைலகைளத் ேத  
அைலந் ெகாண்  திாிகின்ற ேவைளயிேல, வடபகுதியி ள்ள 
அரச ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக ெதன்பகுதியி ந்  
உத்திேயாகத்தர்கள் அ ப்பப்ப கின்ற நிைலைமயான , 
எம  மக்கைள ேம ம் பாதிப்பைடயச் ெசய்கின்ற . 
அ மட் மல்ல, பட்டதாாிகள் ேவைல  ெபற் க்ெகாள்வதற் 
காகத் ெதாடர்ந் ம் ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்கள்.  

அேதேநரம், ஏற்ெகனேவ ேவைல ெசய்த அ பவ ள்ள 
பலர் வாழ்கின்ற எம  பகுதிகளிேல த்த சூழ ேல டப்பட்ட 
ைகத்ெதாழிற்சாைலகள் இ வைர திறக்கப்படாமல் இ ப்ப 
தான , பலர் ேவைலவாய்ப் களின்றி இ ப்பதற்கும் எம  
நா  ெதாடர்ந்  ஏழ்ைம நிைலயில் இ ப்பதற்கும் ஒ  
காரணியாக அைமகின்ற . சி  ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள 
அைமப்ப , உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற லப்ெபா ட்கைள 

ப்ெபா ட்களாக மாற் வ , ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட்  
க்கின்ற யற்சியாளர்கைள ஊக்குவிப்ப , டப்பட்ட 

ைகத்ெதாழிற்சாைலகைளத் திறப்ப  ேபான்ற 
நடவ க்ைககைள எ க்காமல், அதற்கு மாறாக அவர்கள  
வாழ்வாதாரமான மீன்பி த் ெதாழி ல், அ ம யில் 
ைகைவப்ப  ேபான் , ெதன்பகுதி மீனவர்கள் எல்ைலமீறி 
வந்  ஈ ப வைத அ மதிப்ப ம் ேவதைனக்குாிய ஒ   
விடயமாகத்தான் அைமந்தி க்கின்ற . எல்ைலமீறி வ வ  
மட் மல்ல, அவர்கள் ெபா த்தமற்ற ைறயிேல மீன்பி த் 
ெதாழி ல் ஈ ப வ , த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்  மீள்கு  
ேயறிய எம  மக்கைள ேம ம் பாதிப்பைடயச் ெசய்கின்ற ; 
அவர்க ைடய வ மானம் பாதிப்பைடகின்ற . இதனால் 
அங்கு அ க்க  ரண்பா க ம் ஏற்ப கின்றன. " ல்ைலத் 
தீ  மாவட்டத்தில் ெகாக்கிளாய் பகுதியிேல எவ ம் 
மீன்பி யில்  ஈ படக்கூடா " என்  நீதிமன்றம் உத்தர 
விட்டதன் பின் ம் அைத ம்மீறித் ெதன்பகுதி மீனவர்கள் 
அங்கு மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ பட்டதால், கடந்த வாரம் அங்கு 

ர் கமாக மீன்பி த் ெதாழி ல் ஈ பட் க்கின்றவர் 
க க்கும் இவர்க க்கும் இைடயில் ரண்பா  ஏற்பட்ட .  

இந்த இடத்திேலதான் நாங்கள் ஒன்ைற அவதானிக்க 
ேவண் ம். இந்தச் சட்டம், இந்தச் சுற் நி பம், இந்தக் 
ெகாள்ைககள், நீதிபதி, நீதிமன்றம் என்பவற் க்கு அப்பால் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களிேல என்ன 
நைடெப கின்ற ?  இதற்கு இந்த அரசு என்ன பதில் 

கூறப்ேபாகின்ற ? அரச அதிகாாிக ம் இவற்ைறக் கண் ம் 
காணாதவா  இ ப்பதற்குக் காரணம், அவர்க க்கும் 
பா காப்பற்ற நிைலைம காணப்ப வ தான். சட்டத்ைத மீறி 
அல்ல  அரச ெகாள்ைகக க்கப்பால் அங்கு நடவ க்ைககள் 
நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன என்ப  ெதாிந் ம், அரச 
அதிகாாிகள் அ பற்றி ெவளிப்ப த் வதற்குப் பயப்ப  
கின்றார்கள். அவர்க ைடய உயிர்க க்ேக உத்தரவாத 
மில்லாத ஒ  நிைல காணப்ப வ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய 
ஒ  விடயமாகும்.   

இதற்கும் ேமலாக, கடந்த த்த காலத்திேல பலர் 
ெகால்லப்பட் ம் பலர் காயமைடந் மி க்கின்றார்கள். 
இவர்களில் க ம் பாதிப் ற்ேறா க்கான நிவாரணங்கள் 
வழங்கப்ப வதற்குக்கூட ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்படவில்ைல. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் க ம் 
பாதிப் ற்ேறார் நிவாரணத்தின்கீழ் இறந்தவர்க க்கான 
நிவாரணங்கைளப் ெப வதற்காக, உாிய ஆவணங்கைள 
அ ப்பி ம் அைவ கிடப்பில் இ ப்பதனால் நிவாரணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைல காணப்ப கின்ற . 
காரணம், அதற்கான நிதி ஒ க்கீ  ெசய்யப்படாதேதயாகும்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS. ) SRIYANI WIJEWICKRAMA 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) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் ெதாடரலாம். 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
நன்றி.  

இ மட் மல்ல, காணாமலாக்கப்பட்ேடாாின் எம  
உற கள், தாங்கள் ஒப்பைடத்த தம  உற கள் எங்ேக? 
என் தான் நீண்டகாலமாகத் ெதாடர்ந்  ேகட்கின்றார்கள்.  
வட் வாக ல் ைவத் , ஓமந்ைதயில் ைவத் , கப்ப ல் 
ெகாண் வந்  ல்ேமாட்ைடயில் ைவத்  அவர்கள  
உற கைளப் பதி ெசய்  அரசிடம் அவர்கள் ஒப்பைடத்தி க் 
கின்றார்கள். அவ்வா  ஒப்பைடத்ததற்கான ஆவணங்கைள, 
ஆதாரங்கைள அவர்கள் ைவத்தி க்கின்றார்கள். தினப் 
பத்திாிைககள் லமாக அவ்வா  ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்களின் 

ைகப்படங்கள், ெபயர் விபரங்கள் ெவளிவந்தி க்கின்றன.  
எனேவ, தாங்கள் ஒப்பைடத்த உற கள் எங்ேக? என் ம் 
அதற்குப் பதில் கூ மா ம் நீண்டகாலமாக இந்தத் தாய்மார் 
ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். குறிப்பாக, இந்த த்தத்திேல 
அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் திேயாரங்களிேல 
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ெகாட்டைக அைமத் , தம  உற கைளத் தி ப்பி 
ஒப்பைடக்குமா ம் அல்ல  காணாமலாக்கப் பட் ப் 
பவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்பைதக் கூ மா ம் 
குற்றவாளிக க்குத் தண்டைன வழங்கேவண் ம் என் ம் 
ேகாாித் ெதாடர்ந்  ேபாரா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
இவர்கள  நிைலைமகைளத் ெதன்பகுதியில் உள்ள 
அைமச்சர்கள் மற் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய 
நீங்கள் ேநாில் ெசன்  பார்க்கின்றீர்கள்! ஆனால், இங்குவந்  
நீங்கள் அவற்ைறப்பற்றிக் கைதப்பதில்ைல. உங்க ைடய 
சட்டங்க ம் ெகாள்ைகக ம் உங்க ைடய விவாதங்க ம் 
தனிப்பட்ட ைறயிேல உங்க க்குள்ளி க்கின்ற 
குேராதங்கைள ெவளிக்காட் ம் வைகயி ம், தனிப்பட்ட 

ைறயிேல கட்சிக்குள் நீங்கள் ெசல்வாக்குச் ெச த்தக்கூ ய 
வைகயி ம்தான் இ க்கின்றனேவ தவிர, பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நிவாரணம் ெகா க்கக்கூ ய வைகயில், 
அவர்க க்கு விேமாசனம் ெகா க்கக்கூ ய வைகயில் 
இல்லாம ப்ப டன், அவர்க ம் இந்த நாட் ன் பிரைஜகள் 
என்ற வைகயில் ேபதமற்ற ைறயில் நடவ க்ைக எ க்க 
நீங்கள் ம க்கின்றீர்கள்! நீங்கள் எம  தமிழ் மக்கைள 

ன்றாம்தரப் பிரைஜகளாகக் க தா , அவர்க ம் இந்த 
நாட் ன் மக்கள் எனக் க ங்கள்! அவர்கள் 30 வ ட கால 

த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்டவர்கள்! அவர்கள் அந்தப் பாதிப்பின் 
விைளவி ந்  மீண்ெடழ யா  ெதாடர்ந் ம் 
பாதிப் க்க க்கு கம்ெகா த் க்ெகாண்  இ க்கின்றார்கள் 
என்ற விடயத்ைத நீங்கள் ஏற் க்ெகாள்வதற்கு ஏன், 
ம க்கின்றீர்கள்? என்  நான் உங்களிடம்  ேகட்க 
வி ம் கின்ேறன். 

அன்  த்தத்திேல பாதிக்கப்பட் , 'ெஷல்' ச்சுக்க க்கு 
மத்தியி ம் 'பங்கர்'க க்குள் ம் இ ந்  தம  கல்விையத் 
ெதாடர்வதற்கு அந்தப் பிள்ைளகள் அ பவித்த கஷ்டங்கைள 
நா ம் அ பவித்தி க்கின்ேறன். அந்தப் பிள்ைளகள் 
அதி ந்  மீண்ெட ந்  வந்தேபாதி ம், தங்க ைடய 
கல்வித் தைகைமக க்கு ஏற்ற சாியானேதார் உத்திேயாகத் 
ைதப் ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் ேவைலக்குத் தகுதியானவர்களாக இ ந் ம்கூட, 
இன்ன ம் ேவைலேத  அைலந் ெகாண் க்கின்றார்கள் 
இந்நிைலயிேல, நீங்கள் ெதன்பகுதியி ந்  உத்திேயாகத் 
தர்கைள எம  பிரேதசங்கைள ேநாக்கி அ ப் கின்றீர்கள்! 
எனி ம், அவர்கள்  அங்கு ன்  மாதங்கேளா அல்ல   ஆ  
மாதங்கேளா கடைமயாற்றிவிட் , மீண் ம் மாற்றலாகித் தம  
ெசாந்த இடங்க க்குச் ெசன் வி கின்றார்கள். இதன் 
காரணமாக எம  வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் ெதாடர்ந்  
ெவற்றிடங்கள் நிலவிவ வ  பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள ேம ம் 
பாதிப்பைடயச் ெசய்கின்ற .  

எனேவ, நீங்கள் இன, மத ேபதமின்றி, பாதிக்கப்பட்ட இந்த 
மக்கைள ம் இந்த நாட் ன் பிரைஜகளாகக் க தி - ன்றாம் 
தரப்பினராகேவா, அல்ல  மாற்றான் பிள்ைளயாகேவா 
க தா  - அவர்க ம் ஓர் இயல்  வாழ்க்ைக வாழக்கூ ய 
வைகயிேல, சு காித்  ைவத்தி க்கின்ற அல்ல  பி த்  
ைவத்தி க்கின்ற அவர்க ைடய காணிகைள 
வி விக்கேவண் ம். காணாமலாக்கப்பட்ட, இரா வத்தின் 
ைகயில் ஒப்பைடக்கப்பட்ட தம  பிள்ைளகள் ெதாடர்பான 
ஆவணங்கேளா  இ க்கின்ற ஒவ்ெவா  தாயி ைடய - 
அங்கு ெகாட் ல் ேபாட்  இ ந் ெகாண்  பாிதவிக்கின்ற 
அந்தத் தாய்மா ைடய - கண்ணீ க்கு நீங்கள் பதில் 
கூறேவண் ம். எம  தமிழ்ப் பாரம்பாியத்திேல “அரசியல் 
பிைழத்ேதா க்கு அறம் கூற்றாகும்” என்  கூறப்பட் ள்ள  
மட் மல்ல, அதற்கான ஆதாரங்க ம் இ க்கின்றன. ஒ  
தாயி ைடய கண்ணீாின் ெப மதியான  விைலமதிக்க 

யாத . இந்த விடயத்தில் ெதாடர்ந்  இ த்த ப் க்கைளச் 
ெசய் வ கின்ற இந்த அரசு, அவர்களின் கண்ணீ க்குப்  
பதில் கூறிேய ஆகேவண் ம்.  

எனேவ, நீங்கள் சட்டங்கைள ஆக்குகின்றெபா , 
ெகாள்ைககைள வகுக்கின்றெபா , சுற் நி பங்கைள 
ெவளியி கின்றெபா , அைவ மக்கைளப் பாதிக்குமா? 
அவற்றின் அ லாக்கம் மக்கள் அைனவ க்கும் சாியாகச் 
ெசன்றைட மா? என்பைத நீங்கள் ஒ தரம் சிந்தித் ப் 
பார்க்கேவண் ம். எல்லா மக்கைள ம் சமமான பிரைஜ 
களாகக் க தி, அவர்கள் ஓர் இணக்கப்பாடான சூழ ேல 
வாழ்வதற்கு ஆவன ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 
 

[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සාකච්ඡාවට 

භාජනය කරන සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත යටෙත් 
නිෙයෝග සම්බන්ධව කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් කථා කරන 
සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග හරහා ෙම් 
රෙට් අලුෙතන් ආරම්භ කරන සමාගම්වලට සහ අෙනකුත් 
ව්යාපාරවලට ලැෙබන අනාගත නිදහස ගැනත් මා සතුටට පත් 
ෙවනවා. සමාගම් ගැන කථා කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා සම්බන්ධ වන ආදායම් ගැන කථා 
කළ යුතුම ෙවනවා.  

පසුගිය අවුරුද්ද අවසන් වන විට ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු දත්තවලින් මා ලබා ගත් දත්ත අනුව 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියා පදිංචි වී ඇති ආදායම් 
ෙගවන සමාගම්වල වර්ගීකරණය ෙදස බැලුවා. උදාහරණයක් 
විධියට කියනවා නම් corporate sector එෙක් වාසික සමාගම් 
තිෙබන්ෙන්, 45,295යි; විෙද්ශ සමාගම් තිෙබනවා, 1,778ක්. රාජ්ය 
සමාගම් -State corporations - 81ක් තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් 
ලංකාෙව් corporate sector එෙක් සමාගම් 47,154යි තිෙබන්ෙන්. 
Non-corporate sector එෙක් පුද්ගල ලියා පදිංචි සමාගම් හැටියට, 
එෙහම නැත්නම් ආදායම් උපදවන අය හැටියට 135,170ක් පමණ 
ඉන්නවා. හවුල් ව්යාපාර 11,439ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
associations, clubs වාෙග් ඒවා 1,730ක් තිෙබනවා. බදු ආදායම් 
ෙගවන ෙසේවකයින් 426,496ක් ඉන්නවා. වැඩ කරන ජනතාව 
හැටියට ඉන්ෙන් 426,496යි. ෙම් ආදී වශෙයන් සියලු ෙදනාම 
එකතු කළාම ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පසුගිය 
දත්තවලට අනුව තවම අෙප් තිෙබන්ෙන්,  574,835ක පමණ tax 
files පමාණයක්.  ඉතින් ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් පවතින වර්තමාන 
තත්ත්වය. ෙම් තත්ත්වය ගැන අපි කථා කරනෙකොට අතීතෙය් 
වුණු සිද්ධිවලින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන අනාගතයට මුහුණ දිය හැකි 
ආකාරය ගැන කල්පනා කළ යුතු ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

රාජ්ය ආදායම ගත්තාම පසුගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, රාජ්ය 
ආදායම දිගින් දිගටම කඩාෙගන වැටුණු බව. 1990 වසෙර්දී 
සියයට 20ක් වුණු රාජ්ය ආදායම 2014 වසර වන විට සියයට 10 
දක්වා කඩාෙගන වැටුණා. අපි දැක්කා, පසුගිය කාලෙය් ආර්ථික 
ඔස්තාර්ලා හිටිය බව. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරෙයක් 
හිටියා, පී.බී. ජයසුන්දර කියලා. එතුමා හිටිෙය් ආර්ථික ඔස්තාර් 
හැටියට. නමුත් ඒ ආර්ථික ඔස්තාර්ලා කෙළේ, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැට්ටවීමයි. 1990 වසෙර් දී සියයට 20ක්ව 
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තිබුණු රාජ්ය ආදායම 2014 වසර වන විට සියයට 10ක් දක්වා 
කඩාෙගන වැටුණා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටීමට පධාන 
ෙහේතුව හැටියට බලපෑෙව් ෙමොකක්ද? ණය ෙගවන්න හැකි 
ව්යාපාර පටන් ගන්ෙන් නැතුව පසුගිය කාලෙය් සුදු අලි ටිකක් 
හදලා ගිහිල්ලා තිෙබන ආකාරය තමයි අපි දැක්ෙක්. ඒ කමෙව්දය 
තුළ අපි ණය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ආර්ථිකය ඔසවා තබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන භාරදූර කර්තව්යය රජයක් හැටියට අපට 
පැවරිලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 වසර අවසානය 
වන විට 2014 සියයට 10ක් තිබුණු රාජ්ය ආදායම සියයට 
දහහතරහමාරක් වැනි පමාණයකට ෙගෙනන්න අපට හැකියාව 
ලැබුණා. 2017 වසර වන විට රාජ්ය ආදායම සියයට 15ක් දක්වා 
තවත් ඉදිරියට ෙගෙනන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් වාර්ෂිකව රාජ්ය ආදායම සියයට 5කින් වැඩි කර ෙගන 
ඉදිරියට ගිෙය් නැත්නම් අපට ෙම් ණය කන්ද සඳහා තිෙබන 
අභිෙයෝගයන් ජය ගන්න අපහසු වනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් 
ව්යාපාර, අෙනකුත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තිෙබන අභිෙයෝගයන් 
කියන ෙම් ෙදකමත් පැවරිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම රාජ්ය ණය ගැන 
කථා කරනෙකොට ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ණෙයහි විකාශනය හා 
සව්භාවය ගැන කථා කෙළොත්,  1950 වසෙර් තිබුණු රාජ්ය ණය 
පමාණය රුපියල් මිලියන 654ක් පමණ ෙවනවා. ඒක 1980 වන 
විට රුපියල් මිලියන 51,346ක් වුණා. 2015 වසර වන විට ඒක 
රුපියල් බිලියන 85ක් පමණ වනෙතක් වැඩි වුණා. ෙම් ආදී 
වශෙයන් රටට ඉතාමත් අහිතකර විධියට රාජ්ය ණය පමාණෙය්  
වැඩිවීමක් සිදු වුණා. 1950 වසෙර් රාජ්ය ණය හැටියට තිබුණු 
පමාණයයි, 2015 වන විට තිබුණු පමාණයයි ගත්තාම, 1950 
වසෙර් ඒක පුද්ගල රාජ්ය ණය රුපියල් 87ක පමණ පමාණයක් 
තමයි තිබුෙණ්. එතෙකොට ෙමම ඒක පුද්ගල රාජ්ය ණය පමාණය 
1980 වන විට  රුපියල් 3,482කට වැඩි වුණා. ඒ අනුව  2015 වන 
විට එක් පුද්ගලෙයක් රෙට් ණය හැටියට ෙගවන්න තිෙබන 
පමාණය 405,572 බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් 
අතරින් අෙප් රටට කිට්ටුෙවන් තිෙබන ෙතෝරාගත් ආසියානු 
රටවල් කිහිපයක  2015 වසෙර් දී රාජ්ය ණය හා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන අනුපාතය ගත්ෙතොත්, බංග්ලාෙද්ශෙය් රාජ්ය ණය 
සියයට 34ක් වන විට, ඉන්දියාෙව් සියයට 67.2ක් වනවා. 
ඉන්දුනීසියාව සියයට 27.3ක් වනවා. මැෙල්සියාව සියයට 54.4ක් 
වනවා. පිලිපීනය සියයට 37.1ක් වනවා. තායිලන්තය සියයට 
43.1ක් වනවා. වියට්නාමය සියයට 59ක් වනවා. එතෙකොට ෙම් 
region එෙක් සියලුම රටවල් අතරින් වැඩිම රාජ්ය ණය ලබාෙගන 
තිෙබන්ෙන් ලංකාවයි. ලංකාෙව් රාජ්ය ණය පමාණය සියයට 76ක් 
ෙවනවා.  ඉතින්, ෙම්ක තමයි  වර්තමාන තත්ත්වය. ආසියාතික 
රටක් හැටියට ගත්තාම අෙප් ෙම් ණය කන්ද කියන එක දරා ගන්න 
බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් 
අභිෙයෝගය හරහා රට ඉදිරියට ෙගනයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කර්තව්යෙය්දී, අපට තිෙබන අවස්ථා උපරිම පෙයෝජනයට ලබා 
ගත්ෙත් නැත්නම් අපට ඉදිරියට යා ෙනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති 
වනවා.  

ෙම්  ඉදිරියට ෙගන යන කියාමාර්ගවලදී  පධාන වශෙයන් අද 
අපට කථා කළ හැකි මාතෘකා කිහිපයක් පිළිබඳව  මම කථා 
කරන්න කැමැතියි. ග රු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
උදාහරණයක් විධියට  GSP Plus   හරහා භාණ්ඩ වර්ග 6,600කට 
වඩා වැඩි පමාණයක් විෙද්ශ ෙවෙළඳ  ෙපොළ ආකර්ෂණය කර 
ගනිමින් ෙවෙළඳාම් කරගත හැකි ෙවනවා. යුෙරෝපා 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා ෙම් GSP Plus සහනය ලැබීම තුළ  
ජාත්යන්තර වශෙයන් ලංකාව ලබා ගත් කීර්තිය අපි දැක්කා. 

මානව හිමිකම් පැත්ෙතන්, යහ පාලනය පැත්ෙතන්, අෙන්යෝන්ය 
සහජීවනය, උතුරු-නැ ෙඟනහිර පශ්නය සම්බන්ධෙයන් අපි ගත් 
සාධනීය කියාමාර්ග යනාදී ෙම් සියලු ෙද්වල් උපෙයෝගී 
කරෙගනයි GSP Plus ලබා ගන්න අපට හැකි වුෙණ්. ෙම්ත් 
එක්කම අෙප් නිවැරදි විෙද්ශ පතිපත්ති නිසා ෙනොෙයකුත් විෙද්ශ 
රටවල් හරහා ඒකාබද්ධ ෙවමින් ව්යාපෘති පටන් ගන්න අද වන 
විට අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය දවසක ගරු 
අගාමාත්යවරයා සමඟ ජපානෙය් සංචාරය කරන්න මටත් 
අවස්ථාව ලැබුණා. එතෙකොට අපි දැක්කා, ජපන් රජෙයන් අපට 
ආධාර ලබාදීමට තිෙබන කැමැත්ත සහ අපිත් එක්ක 
ඒකාබද්ධෙවලා අනාගත සැලසුම් කියාත්මක කරන්න තිෙබන 
හැකියාව ගැන ෙසොයා බලන ආකාරය ෙවනදාට වඩා ෙවනස්ය 
කියලා. පුළුල් දැක්මකින් යුතුව ඒ ආධාර අපට ලබා දුන්නා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමහර ව්යපෘති ජපානය 
සහ ඉන්දියාව එකතුෙවලා කරන තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙමය ඉතාමත් ෙහොඳ වර්ධනයක්. ජාත්යන්තර වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, අද ෙලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අප අවට තිෙබන අනිකුත් රටවල් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙවලා යන ගමන ඒ ආකාරයට ගිෙය් නැත්නම් අපට 
ඉදිරියට යන්න බැහැ. පසුගිය මාස එකහමාර තුළ ජපානය, 
ඉන්දියාව වැනි රටවල් හරහා Private-Public Partnership 
projects  වාෙග්ම Government to Government partnership 
projects  වශෙයන් විශාල පමාණෙයන් විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කළ 
මහින්ද අමරවීර ඇමතිවරයා ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළා. එතුමා කථා කරපු සමහර ෙද්වල්වලට මමත් එකඟයි. 
ෙමොකද, අද ලංකාෙව් තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි, ආ ෙයෝජන 
ආශිතව විවිධ රාජ්ය ආයතනවල නිලධාරින් කියා කිරීෙම්දී තිෙබන 
පධාන ගැටලු. ඒ කියන්ෙන්, සමහර පතිපත්තිමය තීරණ කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් ගත්තත්, රජෙයන් ගත්තත් ෙම් ව්යාපෘති කියාත්මක 
කරන්න කල් යෑම තමයි තිෙබන දුර්වලතාව. මා දන්නා ව්යාපෘති 
කිහිපයක් තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක්, අවුරුදු තුනක් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් ඇවිල්ලා ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්න උත්සාහ 
කළත්, විවිධ බලපෑම් ඔස්ෙසේ විවිධ ෙද්වල්වලින් ෙම් ආෙයෝජන 
ව්යාපෘති කඩාකප්පල් වුණා. BOI ආයතනය, මීට වඩා සකියව ෙම් 
සඳහා දායකත්වය ලබාෙදන තැනක්, actual one-stop shop 
එකක්. දැනට තිෙබන්ෙන් non-stop shop එකක් වාෙග්. එම නිසා 
ෙමය one-stop shop  එකක් වුෙණ් නැත්නම්, අනාගතෙය්දී 
ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. එය අපට තිෙබන පධාන බාධකයක්.  

ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් නිලධාරින්ෙග් තිෙබන දැක්ම මීට 
වඩා සාධනීය විධියට වර්ධනය කර ගත යුතු වනවා. ඒ සඳහා තමයි 
අෙප් රජය විසින් ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්, ෙම් සියලු ෙද්වල් 
එක තැනකින් කර ගත හැකි ආකාරෙය් සුවිෙශේෂී ආයතනයක් 
ෙමරටට අවශ්ය වනවාය කියලා. ඒ හරහා තමයි පුළුවන් වන්ෙන්, 
ආෙයෝජකයන් තව තවත් වැඩිෙයන් ආකර්ෂණය කර ගන්න. ඒ 
ආකර්ෂණය කිරීම තුළින් ඍජු ආෙයෝජකයන්ට අවස්ථාව 
ලැෙබනවා, ඉතාමත් ඉක්මනින් තමන්ෙග් තීරණ කියාත්මක 
කරන තැනට පත්වන්න. එෙහම නැත්නම්, විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් 
පැමිණියාට පස්ෙසේ ඒ අවශ්ය දත්ත ලබාෙගන, ඒ සඳහා තිෙබන 
විවිධ environmental  ෙහෝ economic වාර්තා ලබාෙගන ඉදිරියට 
යන්න තිෙබන කාල සීමාව වැඩි වනවා. ෙම් සියලුම තීරණ ෙගන 
කියාත්මක කරලා ආ ෙයෝජන ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න දැනට 
අවම වශෙයන් සති 54කට වැඩි කාලයක් ගත වනවා. ෙමය 
පුළුවන් තරම් ෙකටි කරලා, කාලය අවම කරෙගන, අඩුම තරෙම් 
මාස ෙදකක්, මාස තුනක් ඇතුළත ෙමය කියාත්මක කරන තැනට 
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පත්කර ගත්ෙත් නැත්නම්, ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන ආෙයෝජන 
ව්යාපෘති සමඟ තරගකාරි විධියට ඉදිරියට යා හැකි අවස්ථාවන් 
අපට ගිලිහී යනවා. ෙම් අභිෙයෝගය අපට තිෙබනවා. රජයට 
තනියම ෙම් අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. තමන්ට තිෙබන 
දැක්ම මීට වඩා පුළුල් විධියට, රටට ආදරය කරන ජනතාව විධියට 
නිලධාරින් පැළැන්තියම ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් බැලිය යුතුයි 
කියා මා හිතනවා. ෙම් කාර්යයන් ඉටු කර ගත්ෙත් නැත්නම් අපට 
තිෙබන අභිෙයෝග ජය ගන්න බැරි වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසුගිය කාලෙය් වැරැදි තීරණ රාශියක් 
ෙගන තිබුණු බව අපි දැක්කා. අද අපි බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. 
උදාහරණයක් හැටියට, ෙකරවලපිටිය ෙවස්ට් ෙකෝස්ට් 
බලාගාරෙය් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා වන Power Purchase 
Agreement එක ගත්ෙතොත්, විශාල වශෙයන් අකමිකතාවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් බලාගාර සම්බන්ධෙයන් Power Purchase 
Agreement එකට අනුව ෙයෝජිත අවුරුද්දකට පස්ෙසේ ෙම් ගිවිසුම් 
නැවත සමාෙලෝචනය කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් වන වියදම් අඩු 
කර ගත යුතුයි. නමුත් 2011 සිට පසුගිය අවුරුද්ද - 2016 - දක්වා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලාත් නැහැ; කියා මාර්ග ෙගනත් 
නැහැ. 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමවැනි වැරැදි තීරණ අපි දැක්කා. ෙම් වැරැදි තීරණ නිසා 

විශාල වශෙයන් අෙප් ජනතාවෙග් බදු මුදල් රටට ෙනොලැබී ගියා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විදුලි බලය නිෂ්පාදනය වැනි ෙද්වල්වලට 
ඉතාමත් අනවශ්ය විධියට වියදම් ගියා. ඉදිරි ආෙයෝජන සහ 
අෙනකුත් කියා මාර්ගවලට අපි යන ෙකොට ෙම් සියලු ෙද්වල් 
නිවැරදි කර ගත යුතු වනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව හරහා අපට 
ඒක කරගත හැකි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා හරහා, අෙනකුත් 
කාරක සභා හරහා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය්ත්, ඉදිරි කාලෙය්ත් ෙමම 
කාර්යයන් සකීයව ඉදිරියට ෙගනයමින් ආෙයෝජන අවස්ථා වැඩි 
කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන බව පකාශ කරමින් මා 
නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  Hon. Chandima Gamage, 

please.  
 

[අ.භා. 5.25] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටෙත් සමාගම් (ගාස්තු) හා 
සමාගම් (ෙල්කම්වරුන් පිළිබඳ) ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග 
පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

2013 ජනවාරි මස 02 වැනි දිනැති අංක 1791/18 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් හා 2013 ෙදසැම්බර් මස 18 වැනි දිනැති 
අංක 1841/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පත මඟින් ඉදිරිපත් කර 
තිබුණු නිෙයෝග ෙවනුවට 2016 අය වැය ෙයෝජනාවල 419 
ෙයෝජනාව අනුව, වසර තුනකට වරක් ගාස්තු සමාෙලෝචනය කර 
සංෙශෝධනය කිරීමට යටත්ව 2016.10.25 දිනැති අංක 1990/12 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් නව ගාස්තු පකාශයට 
පත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව සමාගම් වර්ග කීපයක ලියා පදිංචි 
ගාස්තු සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම සීමාසහිත 
ෙපොදු සමාගම්වල ලියා පදිංචි ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
ෙවනසක් කරලා නැහැ. පැවැති ගාස්තුව ඒ විධියටම තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම සමාගම් ෙල්කම්වරු ෙලස තනි පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි 
කරනු ලබන ව්යාපාර සම්බන්ධෙයන් රුපියල් 2,500 සිට 5,000 
දක්වා ගාස්තු ඉහළ නංවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද රජයට වැඩි පුරම 
විෙව්චන එල්ල වන කාරණයක් තමයි, විෙද්ශීය සමාගම්වලට 
විවිධ පහසුකම් සලසනවා කියන එක. එහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙමම නිෙයෝග මඟින් අක්ෙවරළ සමාගම් 
සඳහා ලියා පදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 100,000 සිට 150,000 දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා.  හැම තිසේසේම විපක්ෂෙය් උදවිය රජයට 
ඇඟිල්ල දිග් කරන්ෙන් බහු ජාතික -විජාතික- සමාගම්වලට 
තැනක් ෙදනවා කියලා. ෙම් නිෙයෝග තුළින් අක්ෙවරළ සමාගමක් 
ලියා පදිංචිය අලුත් කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 50,000කින්  වැඩි කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය සමාගමක් විසින් ශී ලංකාෙව් 
ව්යාපාරික ස්ථානයක් ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා අය කළ ගාස්තුව 
රුපියල් 50,000 සිට 60,000 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.  සාමාන්ය 
සමිතියක් ලියා පදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ගත්ෙතොත්, 
සමිතියක වාර්ෂික වාර්තා ෙගොනු කිරීම සඳහා අය කිරීම් 
සංෙශෝධනය කරලා නැහැ.  

ඊළඟට සමාගම් ෙල්කම්වරුන් සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී, 
සමාගම් ෙල්කම්වරු අනිවාර්යෙයන්ම ශී ලංකා සහතිකලත් 
කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් සාමාජිකෙයකු වීම 
අනිවාර්යය කරල තිෙබනවා. විජාතීය සමාගම්වලට අපි තැනක් 
ෙදනවා කියලා ෙමච්චර කල් ෙගනාපු ෙචෝදනාව ෙම් නිෙයෝග 
මඟින් අපි ජාතික මට්ටමට, ෙද්ශීය මට්ටමට ෙගනැල්ල 
තිෙබනවා.  

අද සමාගම් ගැන කථා කරද්දි විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය කථා 
කරන්ෙන්, අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් ෙයෝජිත තිකුණාමල ෙතල් 
ටැංකි ගබඩා පර්යන්තය සම්බන්ධෙයනුයි. ෙමය CEYPETCO 
ආයතනය සහ Lanka IOC ආයතනය අතර සාකච්ඡාවට ෙයොමු වූ 
කරුණක්. ෙම්ක හවුල් ව්යාපාරයක් වශෙයන් පවත්වාෙගන යන්න 
ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. 1930දී ඉදි කරලා අවසන් කරපු ෙම් 
ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය අපි චීන වරාය කියලා හඳුන්වන 
පෙද්ශෙය් ස්ථාපනය කර තිෙබනවා. ෙම් ගබඩා සංකීර්ණය ටැංකි 
101කින් යුක්තයි. ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ 10ක් ෙම් ගබඩා 
සංකීර්ණෙය් ගබඩා කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. එක ටැංකියක 
ධාරිතාව ෙටොන් 12,100ක් පමණ වනවා. ෙමය Upper Tank 
Farm සහ Lower Tank farm කියලා ෙකොටසක් ෙදකකට ෙබදා 
තිෙබනවා. ෙම්ක දකුණු ආසියාතිකකරෙය් ඉන්ධන ගබඩා කරන 
තිප්ෙපොළක් විධියට සංවර්ධනය කළ හැකි සම්පතක්. ඒත්, අදටත් 
පෙයෝජනයට ෙනොගන්නා සම්පතක් විධියට තමයි ෙමය 
හඳුන්වන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන්. ටැංකි  101 කින් හානියට පත්  
වූ ටැංකි  එකක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම Lanka IOC   සමාගම  
ටැංකි  සියෙයන් 14ක්  ෙම් වන විට  පරිහරණය කරමින් ඉන්නවා.  
ඒ සඳහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ලක්ෂක පමණ මුදලක් රජයට 
ලැෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම  ඉතිරි ටැංකි  86  නිෙසොල්මෙන් අදටත්  
තිෙබනවා.  1947 වර්ෂෙය් සිට නිදහස ලබා  2003 වර්ෂය දක්වා 

299 300 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ටැංකි සියයම  පෙයෝජනයට ගත්ෙත්  නැහැ.  2003 වර්ෂෙය්දී 
තමයි ෙමයින් ටැංකි 14ක් පෙයෝජනයට ගන්නට පටන් ගත්ෙත්.  
2003 සිට 2017 දක්වා  තවමත් ටැංකි 86ක් විනාශ මුඛයට  යමින් 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණය  සම්බන්ධෙයන් කිසිදු රජයක්  කිසිදු 
ආකාරයකින්  අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැහැ.  වාර්ෂිකව රුපියල් 
බිලියන 362ක පමණ මුදලකට   ෙතොග වශෙයන් ඉන්ධන  ෙමටික් 
ෙටොන් මිලියන 4ක් ආනයනය  කරන  බව විෙශේෂෙයන් කියන්නට 
ඕනෑ.  

අද  රට ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ  එමින් සිටියත්  පසුගිය 
කාලය තුළ සිදුවුණු  විවිධ දූෂණ නාස්ති ෙහේතුෙවන් හදිසි 
තත්ත්වයකදී  මාස හයක කාලයකටවත් අවශ්ය ඉන්ධන ගබඩා 
කර ගන්නට අවශ්ය මුල්ය පහසුකම් අෙප් රට සතුද කියන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් ඒ වාෙග්ම  එමීර් රාජ්යෙය් 
ෆුෙජයිරා නගරය වැනි ස්ථානවල ෙම්  වාෙග් fuel hubs - ඉන්ධන 
පතිඅපනයනය කළ හැකි ඉන්ධන ෙක්න්දස්ථාන- ෙලෝකෙය් 
පිහිටුවා තිෙබනවා. එවැනි ෙක්න්දස්ථානයක් දකුණු ආසියාෙව් 
ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාව අද රටට දැෙනනවා. එම නිසා ෙම් සඳහා 
විශාල  ණය මුදලක් ගැනීම ෙවනුවට IOC  ආයතනය   සහ ලංකා 
සිෙපට්ෙකෝ ආයතනය හවුල් ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම තුළින් 
ලංකා රජයට නැත්නම් සිෙපට්ෙකෝ ආයතනයට අධික ණය බරක් 
නැතිව ෙම් කටයුත්ත කර ගන්නට හැකියාව තිෙබනවාය කියා  අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒ වා ෙග්ම  ශී ලංකා රජය සිෙපට්ෙකෝ 
ආයතනය, IOC ආයතනය  ෙම් සඳහා සම්බන්ධ වී කටයුතු කළ 
යුතුය කියා  ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා. වර්ෂ 69ක් පරිහරණය 
ෙනොකළ ෙම් සම්පත අද හවුල් ව්යාපාරයක් මඟින් පරිහරණය කර 
ලාභ ලැබීමට ෙයෝජනා කර තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා ඉස්මතු කරන පිරිසක් සිටීම ගැන  
ඇත්තටම  මම කනගාටු ෙවනවා.  

එදා හම්බන්ෙතොට වරායට මුදල් වැය කරලා කරපු නාස්තිය 
ෙවනුවට තිකුණාමලය වරාය සංවර්ධනය කර, ෙම් ඉන්ධන 
ෙක්න්දස්ථානය ආරම්භ කළා නම් අද ඒ ෙක්න්දස්ථානෙයන් 
ලබන ආදායම සහ ලාභය මත  සැලකිය යුතු මුදලක් ණය  ෙගවීම 
සඳහා උපයා ගන්නට හැකියාව තිබුණාය කියන  එක මම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට මතක් කරන්නට කැමතියි. ඒ වාෙග්ම අද අපි 
Lanka IOC සමාගම ව ශෙයන් හැඳින්වුවත්, Lanka IOC සමාගම 
සතුව   ලංකා බැංකුෙව්,  EPF ආයතනෙය් , ETF ආයතනෙය්   හා 
රාජ්ය ආයතනවල    ෙකොටස්  තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ශී ලාංකික 
ෙකොටසුත් ෙම් ආයතනය තුළ  තිෙබනවා. එම නිසා  ෙම් ආයතනය 
සමඟ සම්බන්ධ වීම ෙලොකු අර්බුදයක් බවට පත්  වීමට කිසිම 
ෙහේතුවක් නැහැ.  ෙද්ශපාලන කියාවලියක් හැටියට තමයි ෙම් 
විෙරෝධතා පළ  කෙළේ. 

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
කිව්වා, "ෙම් ආණ්ඩුව බුල්ෙටෝ හදන ආයතනයක්වත් පටන් 
ගත්ෙත් නැහැ." කියා.  එතුමන්ලාට  බුල්ෙටෝ තමයි ෙදන්න  ඕනෑ. 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවන ෙදයක්  කිව්වාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. කර 
ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ.   බුල්ෙටෝ හැදුෙව්  නැති වුණාට GSP 
සහනය  නැවත ලබා ගන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පජාතන්තවාදය ෙම් රෙට් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒකට 
ෙහොඳම උදාහණය තමයි පසු ගිය මැයි දින රැළිය. මහින්ද 
මහත්මයාෙග් ආණඩුව කාලෙය් මැයි රැළිවලට විපක්ෂය එනවාය 
කිව්ෙවොත්   මග  රැක සිට   ගහනවා.   Galle Face  පිට්ටනිෙය් 
තුන් හුලස් කෑල්ලක් අල්ලාෙගන  ඒකට ෙසනඟ පුරවලා  දැන් 
ෙලොකුවට  කෑගැහැවුවාට, අෙප් මැයි දින රැළියට  කැම්බල් පිටිෙය් 
සිට ෙබොරැල්ල දක්වා, ෙබොරුල්ෙල්  සිට පුංචි ෙබොරැල්ල දක්වා,  

පුංචි ෙබොරැල්ෙල් සිට මරදාන දක්වා, මරදාන සිට බුහාරි හන්දිය 
දක්වා , බුහාරි හන්දිෙය් සිට පංචිකාවත්ත හන්දිය දක්වා, 
පංචිකාවත්ත හන්දිෙය් සිට මාලිගාවත්ත හන්දිය දක්වා ඇති  
සම්පූර්ණ පාරවල, ඒ කීඩා පිටිවල හැම තැනම ෙසනඟ  පිරුණා. 
ඒක අපට රූපගත කරගන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්ක 
මහින්ද මහත්මයාෙග් කාලෙය් වුණා නම්, choppers 10ක් විතර 
දාලා රූපගත කරලා ෙලෝකය වෙට්ම පචාරය කරනවා ෙමච්චර 
ෙසනඟ ආවා කියලා. යහපාලන ආණ්ඩුව ඒවාට මුදල් ෙවන්කරලා 
තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා අපට ඒ කටයුත්ත කරගන්න බැරි වුණා. 
හැබැයි, යහපාලනය තිබුෙණ් නැත්නම් මහින්ද මහත්මයාෙග් 
රැලියට ෙසනඟ එන හැටි බලාගන්න තිබුණා. එෙහම ෙනොවුණා 
නම් එතැනට ආපු පමාණෙයන් සියයට 10ක්වත් එන්ෙන් නැහැ. 
ඒක නවත්වන හැටිත් අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම මහින්ද මහත්මයා 
Port City ගිවිසුම හරහා ෙහක්ෙටයාර විසි ගණනක් චීනයට 
සින්නක්කර විකුණන්න තීරණය කරලා තිබුණා. එම Port City 
එක දිහා බලමින් තමයි  විජාතික බලපෑම්වලින් ෙම් රට ජාතිය 
ෙබ්රාගන්න කථා කෙළේ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට ආෙයෝජන එන්ෙන් නැහැ කියපු 

මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම අහන්න ඕනෑ  හම්බන්ෙතොට ගුවන් 
ෙතොටුපළ හදලා, වරාය හදලා, කීඩා පිටි හදලා ඒ වාෙග්ම 
සම්මන්තණශාලා හදලා ඒ කාලෙය් ආෙයෝජන ෙගන්වා ගත්තාද 
කියලා. ආෙයෝජන තියා මැස්ෙසක්වත් ආෙව් නැහැ. නිකම්ම 
හදලා උඩ බලාෙගන හිටියා විතරයි. ඒවා නඩත්තු කිරීම සඳහා 
රාජ්ය මුදල් ෙවනම වැය කරපු උදවිය අද බලයකුත් නැතුව 
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන, මන්තීවරු 40 ගණනක්, 50 ගණනක් විතර 
තියාෙගන ආණ්ඩු ගන්න පුළුවන් කියලා ෙබොරුවට කෑ ගහනවා. 
ෙම්වායින් ෙවන්ෙන් අහිංසක ජනතාව රැවෙටන එක විතරයි. 
අහිංසක ජනතාව රවටමින් මන්තීවරු 40ක්, 50ක් තියාෙගන 
ආණ්ඩු හදනවා කියන එක හීනයක් බව පකාශ කරමින් මා නිහඩ 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

, 

[අ.භා. 5.35] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රජෙය්  

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු  අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වකවානුව තුළ ෙම් රටට ඉතාමත් වැදගත් 
වූ සමාගම් පනතට අදාළ ගාසත්ු සංෙශෝධනයන් ඇතුළු ඒ කියා 
පටිපාටිය පිළිබඳවත්, එහි කාර්යක්ෂමතාව අනුව ෙම් රටට වැදගත් 
වන ආකාරයට අලුත් ගැසට් නිෙව්දනයක් පළ කරලා, ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරමින් පවත්වන ෙම් විෙශේෂ අවස්ථාවට 
සම්බන්ධ වීමට ලැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු ෙවනවා. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගවී ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දයත් එක්ක බැලුවාම විෙශේෂෙයන්ම වසර 20ක පමණ 
කාලයක් සමාගම් පනත තුළින් ෙම් රට තුළ විවිධ සමාගම් බිහි 
වුණු බව අපි දන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කාලය වන විට 
ෙනොෙයක් රටවලින් ආෙයෝජකෙයෝ එනවා. විෙශේෂෙයන්ම කසළ 
පශ්නය ගත්තත්, කසළ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
සමාගම් ගණනාවක් ලියා පදිංචි කරෙගන යනවා. අද ෙබොෙහෝ 
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එනවා වාෙග්ම, අනිවාර්යෙයන්ම 
ශී ලාංකික ආෙයෝජකයින් සහ ශී ලාංකික සමාගම් හැදිලා ඔවුනුත් 
ෙම් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. එම නිසා අද 
ෙම් අවස්ථාව අපට ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන 
අවස්ථාවක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම මුළු රටටම ආෙයෝජනයන් 
ගලා එන ෙවලාවක, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකිකයින් හැටියට ෙම් 
රට තුළ සමාගම් පිහිටුවලා නිවැරදි නායකත්වයක්, ඒ එක්කම 
නිවැරදි ආෙයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිෙබන පිරිස 
ඒක රාශි වීම වැදගත්.  

අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කිරීමට 
යන හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට අදාළ චීන 
සමාගම් ගැන කථා කළාට, එම සමාගම් සමඟ එන විවිධ 
කර්මාන්ත වාෙග්ම ආෙයෝජනයන් සමඟ අද ශී ලාංකිකයන් එකට 
එකතුෙවලා තිෙබනවාය කියලා. පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
ෙම්වා හතු පිෙපනවා වාෙග් බිහි වුණු බව අපි දන්නවා. අතීතෙය් 
සිදු වූ යම් ෙද්වල් ගැන බැලුවාම, GSP+ සහනය අපට අහිමි වීමට 
ෙපර කාලෙය් ෙම් රට තුළ ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට අදාළව ඉතාමත් 
වැදගත් සමාගම් බිහි වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකිකයින් හැටියට 
අපි දන්නවා, දිවංගත ශීමත් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රෙට් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තුළ ඉතාමත් 
ෙහොඳ, ඒ වාෙග්ම වටිනාකමක් රටට ලබාදුන් විවිධ ආයතන බිහි 
වුණ බව. නමුත් ඒ ආයතනවලින් එකින් එක එම කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළදී වැහිලා ගියා. යුද්ධයත් ඊට එක් ෙහේතුවක් වුණා. පසුගිය 
අවුරුදු දහය තුළ ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ නිවැරැදි කළමනාකරණයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මහ ෙලොකුවට කයිවාරු ගහන හිටපු පාලන 
අධිකාරිය ෙම් දවස්වල මැයි දිනෙයන් උජාරුවට පත්ෙවලා, මැයි 
දිනෙය් රස්නය ෙපන්ව ෙපන්වා සිටිනවා. ඔවුන් කම්කරුවන් 
පිළිබඳව මහා ෙලොකු උජාරුෙවන් කථා කරනවා. "අපි තමයි 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කෙළේ" කියලා ඔවුන් 
පුම්බාෙගන කථා කරනවා. අඩු තරමින් කම්කරු පඥප්තියවත් ෙම් 
රටට ෙගෙනන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා 
කම්කරු පඥප්තිය ෙගෙනන ෙකොට එතුමා කිව්වා, "චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනිය හැටියට ෙම්ක 
ෙගෙනන්න දුන්ෙන් නැහැ" කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රන් මංජුසාවක තබා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කම්කරු පඥප්තිය ෙගනාෙව්. 
අපි එතුමා ඒ කම්කරු පඥප්තිය ෙගනාපු ආකාරය දැක්කා. 
කම්කරු පඥප්තිය ෙගනැල්ලා කිව්වා, "ෙම්කට ෙදන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. නමුත් මම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්න කරනවා. 
අද විපක්ෂෙය්, ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් කිසිම ෙකෙනක් ෙම්වා 
අහන්න ෙමතැන නැහැ. ෙබොරුවට පිට්ටනිවල, වැසිකිළි ළඟ, 
ෙපොළ ළඟ කයිවාරු ගැහුවාට අඩු ගණෙන් මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට අපි කියන ෙද් හරිද වැරැදිද කියලාවත් 
කියන්න අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැබ  තුළ කිසිම ෙකෙනක් 
නැහැ. ෙමොකද, ඔවුන්ට ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ඔවුන් 
යම්කිසි ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, පශ්නයක් අහලා ෙහමින් පෑළ 
ෙදොරින් පිටෙවලා යනවා. ඒ අයට ෙම්වා අහෙගන ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ; ෙම්වාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙදවරක්ම ෙම් 
රෙට් ජනාධිපති වුණා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය ෙම් කම්කරු පඥප්තිය ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්ෙන් 

නැහැ කියායි එතුමා එදා කිව්ෙව්. එතුමාට කම්කරු පඥප්තිය 
ෙගෙනන්න තිබුණා. කම්කරු පඥප්තිය නැති නිසා, ෙම් කම්කරු 
පඥප්තිය ඉදිරියට ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් ෙනොමැති වූ නිසා, 
ෙම් රෙට් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය මහා භයානක තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිබුණා.  

කම්කරුවන් පිළිබඳව වාෙග්ම ෙම් සමාගම් කියා කරපු 
ආකාරය පිළිබඳව මා කියන්නට ඕනෑ. මෙග් ආසනෙය්, 
ෙසේවකයන් 650ක් ඉන්න ඇඟලුම් කම්හලක් වහන්න කටයුතු 
ෙයොදා තිබුණා. ෙම් කම්හෙල් ආෙයෝජකෙයෝ පැනලා ගිහිල්ලා. 
සමාගම් පනත යටෙත් ඒ ආයතන ස්ථාපිත කරපු ඇතැම් 
ආෙයෝජකයන් අද ෙහොයා ගන්නවත් නැහැ. ඒ අය අත යට 
මුදල්වලටයි ෙම් ආයතන බාර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

මෙග් අක්මීමන ආසනෙය්, පින්නදූෙව් (ආචාර්ය) රිචර්ඩ් 
පතිරණ මැතිතුමා ඉන්න කාලෙය් පටන් ගත් "ඩයින් ලංකා" 
කියලා කම්හලක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සමාගමට 2006 
අවුරුද්ෙද්දී ෙසේවකයන්ට නිසියාකාරෙයන් EPF, ETF ෙගවන්න 
බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවකයන්ට දිය යුතු යම් යම් වැටුප් පවා 
ෙදන්න බැරිව එදා උද්ෙඝෝෂණයක්  - strike - කර තිෙබන ෙකොට 
ෙම් සමාගම "ගිම්ලි ලංකා" කියලා ආයතනයක් බාර ගත්තා.  

අෙප් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වග කිව 
යුතු නිලධාරින් මම හිතන හැටියට ෙම්  රාජ්ය නිලධාරි කුටිෙය් 
ඉන්නවා ඇති. මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් "ගිම්ලි ලංකා" කියන  ෙකොම්පැනියත් ෙම් ආයතනය 
බාර ගත්තාට, පසු ගිය සිංහල අවුරුද්දට ෙපරාතුව ෙම් අයට වැටුප් 
සහ EPF, ETF ෙගවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ෙසේවකයන් 
ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණයකට එන්න ලෑස්තිෙවලා හිටියා. ඒ  
ෙවලාෙව්දී මම කම්කරු ඇමති ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට 
සහ අෙප් රාජ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය පිළිබඳව කියලා අපි 
කණ්ඩායමක් ගිහින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා බැලුවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අයට ඉඩම් පවා දීලා 
තිෙබන්ෙන් වැරැදි විධියට බව පරීක්ෂා කරලා බලනෙකොට ඔප්පු 
වුණා. "ඩයින් ලංකා" කියන සමාගමට ඉඩම් ලබා දී තිබුණත්, ඒ 
සමාගෙම් සියලුම ෙකොටස්කරුවන් විෙද්ශිකයන්. විෙද්ශිකයන්ට 
එෙහම ඉඩමක් ෙදන්න බැහැ. එෙහම ඉඩම් ෙදනවා නම් එහි 
ෙකොටස්කරුෙවක් - පාර්ශ්වකරුෙවක් - ශී ලංකාෙව් ඉන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව තමයි ඒ ඉඩම් දීලා තිබුෙණ්. ඒ ඉඩම් ලියාපදිංචි 
කරලා නැහැ. ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිසමට අද උෙද් මම ගියා. 
එහි සභාපතිතුමාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනෙකොට තමයි 
දැනගත්ෙත්, අඩු තරමින්  ෙම් ඉඩම හරියට පවරා දීමක් වත් 
කරලා නැහැයි කියා. නිසියාකාර ගිවිසුමක් නැතිව තමයි ෙම් ඉඩම 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අතෙර් ෙම් අය "ගිම්ලි ලංකා" කියන 
සමාගමට ෙම් ආයතනය දීලා ෙකෝටි ගණන් මුදල් අත යට 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමන්න, සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී ෙම් 
කාරණා පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු ෙනොකිරීෙම් පතිඵලය. ඒ 
නිසා ෙමොකද වුෙණ්?  

අද ෙසේවකයන් 650කෙග් කම්කරු අයිතිවාසිකම් සියල්ල 
ඉතාම කනගාටුදායක ෙලස පැත්තකට ගිහිල්ලා තිෙබනවාය කියා 
මා හිතනවා. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ෙමවැනි එක 
ආයතනයක් තමයි, "ගිම්ලි ලංකා" සමාගම. හැබැයි, ෙම් රෙට් 
කියාත්මක වන ෙබොෙහෝ ආයතන දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, 
රජෙය් ඉඩ කඩම් තමයි ෙම් ෙවනුෙවන් දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
LLRC එෙක් ඉඩම් දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් සියල්ෙල් 
වලංගුභාවයක් නැහැ. හරියට ෙකොන්ෙද්සි ඇතිව, ගිවිසුම් අත්සන් 
කරලා ෙනොෙවයි ෙම් ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන්. රජයට බදු වශෙයන් 
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ලබා ගන්න තිෙබන විශාල මුදලක් ෙම් නිසා  අද නැතිෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් නිසා රජයට ආදායම් බදු හැටියට එකතු ෙවන්න 
තිෙබන ෙකෝටි සංඛ්යාත මුදලක් අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද අපි තීන්දුවක් ගත්තා, ඒ ආයතනය "ස්ටාර් ගාමන්ට්" 
කියන ආයතනයට ලබා ගන්න.  

ෙම් ගැන කථා කරන ෙකොට අපට ෙම් ෙදයත් කියන්න 
ෙවනවා. ෙම් ආයතනය හදලා තිෙබනවා, ෙගොඩනැඟිලි හදලා 
තිෙබනවා, කර්මාන්තශාලාවට අවශ්ය යන්ත සූත ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා, කර්මාන්තශාලා පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
හැබැයි,  ඉ ඩෙම් අයිතියක් කවදාවත් ඒ සමාගම්වලට දීලා නැහැ. 
ෙම් වාෙග් ෙහොර තක්කඩිකම් කරලා, ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිසුන්ෙග් ශමය සූරාෙගන කාලා, විෙද්ශ රටවලට ඇඟලුම් 
අපනයනය කරලා ෙකෝටි සංඛ්යාත මුදල් ලබා ෙගන අවසානෙය් 
පැදුරටත් ෙනොකියා පැනලා යන්න ඇති.  

අද ඩයින් ලංකා සමාගෙම් එක නිෙයෝජිතෙයක් ෙහොයා ගන්න 
නැහැ. අද ගිම්ලි ලංකා සමාගෙම් කිසිම ෙකෙනක්  නැහැ. ඒ 
ආයතනයට ලියුමක් දැම්මාම ආපහු එනවා. එෙහම ආයතන නැහැ. 
මම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. තමන්ට ඕනෑ විධියට තමන්ෙග් 
බූදල් වාෙග් ෙම්වා පරිහරණය කරලා අවසානෙය් ෙම් රෙට් සම්පත් 
සූරාෙගන කනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය තුළ ඕනෑම 
ෙකෙනකුට, ඕනෑම විධියකට හම්බ කරන්න තිබුණු කමෙව්දය අපි 
නැති කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. මම ඒ 
කාරණයයි කියන්ෙන්. 

කසළ කළමනාකරණය කිරීමට, කසළ පතිචකීකරණය කිරීම 
සඳහා අද විවිධ සමාගම් එනවා. ඉතාලිෙයන් එනවා, දකුණු 
ෙකොරියාෙවන් එනවා, ජපානෙයන් එනවා. ඒ වාෙග් විවිධ 
රටවලින් ඇවිල්ලා ෙමෙහේ පාර්ශ්වකාරයන් ගන්න සමාගම් 
ලියාපදිංචි කරනවා. ෙම්වා ෙකොන්තාත්තුවට එෙහම නැත්නම් 
ආෙයෝජනයට විතරයි. ෙම්වාෙය් තිෙබන කියාත්මක වීම පිළිබඳව 
අද තිෙබන කනගාටුදායක උදාහරණයක් තමයි ඩයින් ලංකා සහ 
ගිම්ලි ලංකා කියන සමාගම් ෙම් රටට කළ පාඩුව.  

ගරු අමාත්යතුමා අද අලුත් පෙව්ශයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙම් රෙට් කිසිම විනයක් නැතුව, නිකම් ඔෙහේ ඉ බා ගාෙත් යන යම් 
යම් ෙද්වල් අද නියම track එකට දාලා, නියම පියවර ගන්නට 
අවශ්ය පසු බිම අද සකස් කරමින් යනවා. අෙප් රජය පසු ගිය 
කාලය තුළම කෙළේ ඒකයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අහනවා, "ෙමොකක්ද 
ෙම් ආණ්ඩුව කරලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙමෙතක් 
කෙළේ ඒකයි. 

නීතිෙය් ආධිපත්ය විනාශ ෙවලා ගිය යුගයක, නීතිය කැලෑ 
වැදිලා තිබුණ යුගයක නීතිෙය් ආධිපත්ය තහවුරු කරන්න අවශ්ය 
පනත් ෙකටුම්පත් විශාල සංඛ්යාවක් අපි ෙගනාවා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ඉතාමත් ෙහොඳින් අද 
රෙට් ෙකොමිෂන් සභා ටික පත් කරලා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, 
යුක්තිය, සාධාරණත්වය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය පසු බිම සකස් 
කර තිෙබනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලත අමාත්යතුමා 
ඉතිහාසෙය් අවුරුදු ගණනක් ෙගෙනන්න බැරි  වුණු "ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත" ෙගනැල්ලා අද ඒක සථ්ාපිත කරලා 
තිෙබනවා. ඕනෑම ෙදයක් විනිවිදභාවෙයන් බලන්න පුළුවන්, 
විනිවිදභාවෙයන් ඕනෑම ෙල්ඛනයක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ෙම් 
රෙට් ඡන්දය දීපු ජනතාවට අද ලැබිලා තිෙබනවා. එෙහම එකක් 
තිබුණාද, පසුගිය කාලෙය්? එෙහම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කම 
තිබුණාද?  

ෙපත්සම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ පශ්නයක් ගැන අද  
කථා කරලා තිබුණා. එහි   සමහර අයට ඕනෑ හැටියට නිෙයෝග 
දීලා තිබුණා; සමහර තැන්වල කිසිම ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් නැහැ. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන නායකයාට, අමාත්යවරයාට ඕනෑ විධියට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. නිසියාකාර පසම්පාදන කියාවලියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද ෙමෙහම තත්ත්වයන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 දැන් නියම පසම්පාදන කියාවලියක් තුළ කටයුතු කරනවා. 
අපි ගමට ගියාම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
කියනවා, "අඩු ගණෙන් ෙම් ලක්ෂ දහෙය් ව්යාපෘතියවත් අෙප් 
ගෙම් ෙකනකුට ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් අගමැතිතුමා 
කෙළේ නැහැ" කියලා. එෙහම ෙචෝදනා කරනවා. එෙහම කියන්ෙන් 
ෙමොකද? අගමැතිතුමා ෙම් සියල්ල ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව 
කරන්න කටයුතු කළා. රුපියල් ලක්ෂ ෙදෙක් ව්යාපෘතියත් 
ෙටන්ඩර් කරන්න කිව්වා, ලක්ෂ පෙහේ ව්යාපෘතියත් ෙටන්ඩර් 
කරන්න කිව්වා. ඒ නිසා විශාල මුදලක් ඉතුරු ෙවලා තිබුණා. මෙග් 
ආසනෙය් ලක්ෂ 1,070ක මුදලක් එක වසරකට වියදම් කරන්න 
තිෙබනවා. දැන් ලක්ෂ 2,140ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ලක්ෂ 
2,140 තුළ විශාල පමාණයක් -සියයට 10ක විතර මුදලක්- රජයට 
ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය තුළ. එෙහම 
කරන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් ආණ්ඩුව මූල්ය විනිවිදභාවයක් ඇති කරලා 
තිබුණා. එතැනින් එහාට ගියාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඕනෑම 
නිලධාරිෙයකුට ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කරන්න පුළුවන් 
හැකියාව අද ලැබිලා තිෙබනවා.  

අද අපට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියනවා, "පාෙද්ශීය ෙල්කම් අපි 
කියන විධියට වැඩ කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. සමහර ෙවලාවට 
ෙචෝදනා කරනවා. නමුත්, ඒක තමයි අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් ඕනෑ-එපාකම්වලට, ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
අභිමතාර්ථය අනුව ෙම් රෙට් වැඩ කරපු කාලපරිච්ෙඡ්දය දැන් 
අවසන්. ෙද්ශපාලනඥයා ඉන්න ඕනෑ, නායකත්වෙය්. 
ෙද්ශපාලනඥයා මඟ ෙපන්වන්නට ඕනෑ. ෙද්ශපාලනඥයා 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒ ෙද්වල් ෙගනැල්ලා නීති-රීති, ෙරගුලාසි 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙහොරුන්ට, තක්කඩින්ට ඕනෑ 
විධියට කටයුතු කරන්න අවශ්ය කරන පසු බිම අපි සකස් කෙළේ 
නැහැ. ඒක පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය් සකස් කරපු නිසා තමයි 
ඉතාමත් අවසනාවන්ත තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් විෙද්ශ සම්පත් අපට අහිමි වුණා.  අපට 
ෙලෝකයට කථා කරන්න ෙදයක් ඉතුරු වුෙණ් නැහැ. 

අද විෙශේෂෙයන්ම GSP Plus වාෙග් ෙදයක් අපට ලබා ගන්න 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ  ගැන අද කවුරුවත් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. GSP Plus සහනය ලැබීම ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ, මැයි දිනෙය් ෙගෝල්ෙෆේස් ගැන කථා කරනවා. ඒ සහනය 
ලැබීම යටපත් කරන්න කථා කරන්නයි අද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක එෙහම යටපත් කරන්න බැහැ. ෙහට-අනිද්දා ෙවන ෙකොට ෙම් 
රෙට් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් අලුත් අපනයන ඇතිෙවනවා. 
අපනයන භාණ්ඩ හයදහසක් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරලා ඒවාෙය් 
වාසිය අෙප් රටට ලැෙබන බව ෙම් ගරු සභාෙව්දී අද කියැවුණා. 

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

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි පහක් 

ෙදන්න පුළුවන්ද? අෙප් ඇමතිතුමාත් කියනවා ෙව්ලාව ගන්න 
කියලා. ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග ගැනයි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. 
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සමහර අයට ෙම්වා අද ෙබොෙහොම හිසරදයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නිකම් මිනිස්සු ටිකක් යම් පිට්ටනියකට ෙගන්නලා, 
ඒක ෙපන්වලා කියනවා, ''ෙම් ආණ්ඩුව ඉවරයි'' කියලා. ෙම් 
ආණ්ඩුව එෙහම ඉවර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ආණ්ඩුව ඉවර 
ෙවන විධියට වැඩ කරන්න අපි ලැහැස්තිත් නැහැ. පසුගිය අවුරුදු 
ෙදකක කාලය තුළ අෙප් අඩු පාඩුකම් තිබුණා නම්, අපි ඒවා 
නිවැරැදි කර ෙගන සියලු ජන ෙකොටස් එක්ක එකට එකතු ෙවලා 
ඉදිරියට යනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් දවිඩ ජනතාවත්, ඒ වාෙග්ම 
මුස්ලිම් ජනතාවත්, මැෙල් වැනි සුළු ජාතීනුත්, සිංහල ජනතාවත් 
එක්ක ඒ අයෙග් අනාගතය පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලි වැඩ 
පිළිෙවළක් එක්කයි අපි ඉදිරියට යන්ෙන්. ජාතිවාදය තුළින් ෙම් රට 
ෙහොල්මන් කරන යුගය අවසන් කරන්නට අපි ලැහැස්ති කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ජාතිවාදෙය් උම්මත්තකයින් අද ඕනෑ තැනකට ගියාම 
ෙම් කාරණයයි ගන්ෙන්.  

පසුගිය දවසක අෙප් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් තායිලන්තයට ගියා. 
මමත් ඒ ගමනට සහභාගි වුණා. එහිදී අෙප් අධිකරණ හා බුද්ධ 
ශාසන අමාත්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙමවර ජාත්යන්තර 
ෙවසක් දිනය සමරන අවස්ථාව අෙප් රටට ලබා ගත්තා.  අද ෙම් 
අයෙග් ඔළුවවලට ෙමොනවා ෙවලාද මම දන්ෙන් නැහැ. ෙබෞද්ධ 
ආගම ගැන කථා කරන, ජාතික තත්ත්වයක් ගැන කථා කරන, 
ෙද්ශ හිෛතෂීකම ගැන කථා කරන ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ 
කණ්ඩායම, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ඉපදීම, බුද්ධත්වය ලැබීම 
සහ පිරිනිවන්පෑම කියන ෙද්වල් සිද්ධ වුණු දිනෙය් -ජාත්යන්තර 
ෙවසක් දිනය සමරන දවෙසේ- කළු ෙකොඩි දමලා ෙනොෙයක් උපකම 
කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. මම ඉතාමත් පැහැදිලිව ෙම් රෙට් 
ෙබෞද්ධ ජනතාවට, ෙම් රෙට් සිංහල ජනතාවට කියනවා, අද ෙම්වා 
කරන්ෙන් රජය -ෙම් ආණ්ඩුව- යම් කිසි අපහසුතාවකට පත් 
කරන්නට බව. එවැනි වැඩවලින් පුළුවන්ද ෙම් රට ජාත්යන්තරය 
තුළින් ලබා ගත් කීර්ති නාමය නැති කරන්න? මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් දැන් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් සංවිධාන, ෙලෝකෙය් ඉතාමත් බලවත්ම රටවල් ෙදක, තුන 
අද අෙප් රට පිළිබඳව ෙබොෙහොම අභිමානෙයන් කථා කරන 
තත්ත්වයට පත්ව තිෙබනවා. ෙමවැනි ආකාරයට කළු ෙකොඩි 
දමලා, ෙගෝල්ෙෆේස් එකට මිනිස්සු ටිකක් ෙගන්වලා ඔළු ෙගඩි 
ටිකක් ෙපන්වලා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය නැති කරන්න යම් 
ෙකෙනක් ලැහැස්ති ෙවනවා නම්, එෙහම කරන්ෙන් 
උම්මත්තකයින් පිරිසක් කියලා මම හිතනවා. ඒ උම්මත්තකයින්ට 
නැවත ෙම් රට පාලනය කරන්න ෙදන්න බැහැ. ෙම් 
උම්මත්තකයින්ට ෙම් රෙට් පාලනය තුළින් නැවත වරක් ෙම්වා 
නැති කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් අය නැවත බලයට 
පත් කර, නැවතත් තමන්ෙග් ජනාධිපතිකම සින්නක්කරයට ලියා 
ගන්න, සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා ෙකොමිෂන් සභා ඉවත් කරලා 
කැලෑ නීතිය රජ කරවපු පාලකයාට ඕනෑ විධියට නැවත වරක් ෙම් 
රට විනාශ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් කරන්න ඉඩ 
ෙදනවාද කියන එක ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාවෙගන්, -මුළු 
රෙටන්ම-මම අහනවා.  

ෙම් සමාගම් පනත තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත්යතුමාත්, අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලයත්, අෙප් ආණ්ඩුවත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඉතාමත්ම විනිවිදභාවයක්, 
නිවැරැදිභාවයක්, කමෙව්දයක් එක්ක යන්නයි. ෙමහිදී අපිට 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා සමාගම් ලියා පදිංචි වුණාට වැඩක් නැහැ 
කියා. ඒ සමාගම්වල තිෙබන යම් යම් කාර්යයන් පිළිබඳව, එනම්  
ඒ ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වන ආකාරය, සමාගම් විසින් ෙල්ඛන 
සැබෑ බවට සහතික කිරීම, ෙකොටස් නිකුත් කිරීම, ෙකොටස් 
හිමියන්ට ෙබදා හැරීම, ෙකොටස් හිමියන්ෙග් බලතල හා වගකීම්, 
සමාගම් පරිපාලනය හා කළමනාකරණය, සමාගම් වාර්තා රැස්වීම් 
වාර්තා, ගිණුම් වාර්තා, මූල්ය පකාශන, විගණකවරුන් පත් කිරීම, 
ඔවුන්ෙග් ගාස්තු හා වියදම්, සමාගම් කටයුතු විමර්ශනය, 

අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් කාර්ය භාරය,  උපෙද්ශක සභා වාෙග් ඒ සියලු 
ෙද්වල් පිළිබඳව ෙසොයන්න, ඒ පිළිබඳව අවශ්ය විමර්ශන කරන්න 
ෙම් සමාගම්වලින් වඩාත් ශක්තිමත්ව කටයුතු කරනවා. නිකම් 
ෙබොරු ෙල්බල්වලට, ෙබෝඩ් ලෑලිවලට සීමාවී තිෙබන සමාගම් ෙම් 
රෙටන් තුරන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ ගමනට ආණ්ඩු පක්ෂය 
හැටියට අපි ශක්තිය ෙදනවා. අපි නිරන්තරෙයන් ඒ සඳහා බැඳී 
සිටිනවා. යහ පාලන රජෙය් ඉතාමත් විශිෂ්ට පතිඵලයක් හැටියට 
අපි ෙම් කටයුත්ත කරනවාය කියන එක ඉතාමත් ඕනෑකමින් 
සඳහන් කරමින්, ඒ සඳහා සියලු ෙදනාටම අපත් එක්ක එකතු 
ෙවන්න කියලා ආරාධනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
මට කාලය ලබාදීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

 

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

සමාගම් පනත: නිෙයෝග 
கம்பனிகள் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள் 

COMPANIES ACT: REGULATIONS 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move,  

 
“That the Regulations made by the Minister of Industry and 

Commerce including the new sub-section (ix) published in the 
Gazette Extraordinary No. 1998/11 of 20th December 2016, 
amending the Section 2(i)(b) relating to the Companies 
(Secretaries) Regulations under Section 527 of the Companies Act, 
No. 7 of 2007 published in the Gazette Extraordinary No. 471/6 of 
14th September 1987 which were presented on 24.03.2017, be 
approved. 

(Cabinet approval signified.)” 
 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "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. 5.54ට, 2017 අෙපේල් 06 

වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි 05 වන සිකුරාදා පූ. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

அதன்ப  பி. ப. 5.54 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2017 
ஏப்பிரல் 06ஆம் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ேம 05, ெவள்ளிக் 
கிழைம  .ப. 10.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

Parliament adjourned accordingly at 5.54 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 05th May, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 
06th April, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 උයිලන්කුලම් “නිවාස පනහ ෙයෝජනා කමය” සඳහා මූලික පහසුකම් 
 
තානාපති වරපසාද පනත: 
 නියමය 
 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ඉරණතීවු ජනතාව යළි පදිංචි කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Basic Facilities for ‘Fifty-houses Scheme’ in Uylankulam 
 
DIPLOMATIC PRIVILEGES ACT: 
    Order 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Resettlement of Iranaitivu People 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 உயிலங்குளம் 'ஐம்ப  ட் த் திட்டத்திற்கான' அ ப்பைட வசதிகள்  
 
இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டம்: 
 கட்டைள 
 
ஒத்திைவப் :  
 இரைணதீ  மக்கைள மீளக் கு ேயற் தல் 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் . ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වගන්තිය යටෙත් 
2017.03.01 සිට 2017.03.31 දක්වා ජාතික අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන්කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම පරිපූරක ෙවන්කිරීම් පිළිබඳ වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - පැමිණ නැත.  

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, හැටන්, බගවන්තලාව ෙපොලිස් 

ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. වීරෙසේකර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

සමාගෙම් ෙතොග ෙතල් ගබඩාෙව් ෙසේවය කරන ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා 
අධිකාරි එන්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, නුවරඑළිය, මහාගත්ෙතොට, ගැමුණු 

පුර, අංක 70 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.ෙක්.එම්. මද්දුම බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1)  ෙමොරටුව, ෙමෝල්ෙප, දෑගසව් මාවත, අංක 29 1/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එස.්ඒ.ෙජ්. පනාන්දු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ගාල්ල, උළුවිටිෙක්, කිතුලම්පිටිය, සිල්වෙගවත්ත, අංක 35 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි නලින් සම්පත් කාරියවසම් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ඒ. ඩබ්ලිව්. උම්මු සලීමා මහත්මිය: ඉඩම සහ නිවස 
සඳහා වන්දි 

தி மதி ஏ.டபிள் . உம்  சலீமா: காணி மற் ம் 
ட் க்கான நட்டஈ  

MRS. A.W. UMMU SALEEMA: COMPENSATION FOR LAND 
AND HOUSE 

807/’16 
1.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම සඳහා සිදු කරන ලද 
පිපිරීම්වලදී හම්බන්ෙතොට, මාගම් පාෙර්, අංක 
24/5 දරන නිවෙසේ පදිංචි ඒ. ඩබ්ලිව්. උම්මු සලීමා 
මහත්මිය හා ඇෙග් වෙයෝවෘද්ධ සැමියා ජීවත් වූ 
නිවසට දැඩි ෙලස අලාභ හානි සිදු වූ බවත්; 

 (ii) ඒ බව ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට හා හම්බන්ෙතොට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියට  දැනුම්දීෙමන් පසු සිදු වී 
ඇති අලාභය පිළිෙගන, අලාභ වූ නිවස සහ ඉඩම 
සඳහා වන්දි ලබාෙදන බවට වූෙපොෙරොන්දුව මත 
ඔවුන් නිවසින් ඉවත්වී කුලී නිවසක පදිංචි වූ බවත්; 

 (iii) මාසිකව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ කුලිය 
අවසථ්ා ගණනාවකදී ඉල්ලා සිටීෙමන් පසු, 
අධිකාරිය විසින් මාස 6ක කුලිය එකවර ෙගවා දමා 
ෙම් වනවිට ෙගවීම් නවතා දමා ඇති බවත්; 

        එතුමා දන්ෙන්ද?    

(ආ) (i) වන්දි ෙගවනතුරු ෙගවීමට එකඟ වූ මාසික කුලිය, 
හිඟ කුලියද සමඟ ෙගවන දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) අහිමිවූ ඉඩම සහ නිවස සඳහා වන්දි ෙගවනු ලබන 
දිනය කවෙර්ද; 

        යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத்ைத நிர்மாணிப் 
பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெவ க்கச் 
ெசய் ம் நடவ க்ைககளின்ேபா , அம்பாந் 
ேதாட்ைட, மாகம் தி, 24/5ஆம் இலக்க 
இல்லத்தில் வசிக்கின்ற தி மதி ஏ.டபிள் . உம்  
சலீமா மற் ம் அவாின் வேயாதிப கணவர் 
வசித் வந்த ட் க்கு க ைமயான ேசதம் 
ஏற்பட் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) இ பற்றி இலங்ைக ைற க அதிகாரச 
ைபக்கும் அம்பாந்ேதாட்ைட பிரேதச ெசயலாள 

க்கும் அறிவித்த பின்னர், இடம்ெபற் ள்ள 
ேசதத்ைத ஏற் க்ெகாண் , ேசதமைடந் ள்ள 

 மற் ம் காணிக்கு நட்டஈ  ெபற் த் 
த வதாகக் கூறி, தாமதிக்கா  அவ் ட் ந்  
ெவளிேய மா ம், நட்டஈ  வழங்கும் வைர, 
வாடைக ட் க்கு மாதாந்தம் வாடைகையப் 
ெபற் த் த வதாக ம் ெதாிவித் ததற்கு அைமய 

இவர்கள் அவ் ட் ந்  ெவளிேயறி 
வாடைக ட் ல் கு யமர்ந் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) மாதாந்தம் வழங்குவதாக வாக்கு தியளித்த 
வாடைகையப் பல தடைவகள் ேகாாிய பின்னர், 
அதிகாரசைபயான  6 மாதங்க க்கான 
வாடைகைய ஒேர தடைவயில் ெச த்திய டன், 
தற்ேபா  ெகா ப்பன கள் நி த்தப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நட்டஈ  ெச த் ம்வைர இணங்கிய மாதாந்த 
வாடைகைய, நி ைவ வாடைக டன் 
ெச த் ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இழந் ள்ள காணி மற் ம் ட் க்கு நட்டஈ  
ெச த்தப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Shipping : 

(a) Is he aware that-  

 (i) blasts carried out for the construction of the 
Hambantota Port had caused severe 
damages to the house in which Mrs. A.W. 
Ummu Saleema of No. 24/5 Magam Road, 
Hambantota and her elderly husband lived; 

 (ii) having informed the Sri Lanka Ports 
Authority and the Hambantota Divisional 
Secretary of it, they moved out of the house 
and settled in a rented house as per the 
assurance given that compensation would 
be paid for the damaged house and land, 
instructing the immediate evacuation of 
their house, and promising payment of rent 
for house until compensation would be 
made available; and  

 (iii) a one-off payment equivalent to six months’ 
rent was paid by the Authority after 
numerous requests but no more monthly 
payments were made up to now, contrary to 
what was promised? 

(b) Will he inform the House - 

 (i) the date on which the agreed monthly rent 
will be made available with arrears; and  

 (ii) the date on which compensation will be 
paid for the lost house and land?  

(c) If not, why? 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
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(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකිරීම් යටෙත් සිදුකරන ලද 
කැණීම් කටයුතුවලදී දැඩි ෙලස අලාභහානි වූ 
නිවසක් ෙලස ෙමම නිවස නිල වශෙයන් 
හඳුනාෙගන ෙනොමැත. 

 (ii) වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් හා නිවාස 
පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බැවින්, අත්පත් කර 
 ගැනීමට නියමිත නිවාසවල අලුත්වැඩියා 
කටයුතු ෙහෝ ෙවනත් සංවර්ධන කටයුතු කළ 
ෙනොහැකි බැව් අමාත්ය මණ්ඩලය මගින් පත් 
කරන ලද ඉඩම් කමිටුවට කරන ලද දැනුම්දීමකට  
අනුව එම කමිටුව මගින් එකී නිවාස හිමියන්ට 
ෙවනත් සථ්ානයක පදිංචිවීමට හැකි වන පරිදි 
හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත 
මාස 06ක උපරිමයකට යටත්ව නිවාස කුලී 
දීමනාවක් ලබා දීමට  2013.09.24 දින පැවති  
රැසව්ීෙම් දී තීරණය කර ඇත. 

   ඒ අනුව, 2014.08.29 ෙවනි දින හම්බන්ෙතොට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් සිදුකරන ලද ලිඛිත 
ඉල්ලීම සලකා බලා ඉහත කී අයට කුලී නිවසක් 
සඳහා මාසික කුලී ලබාදීම ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය මගින් හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
හරහා සිදුකරනු ලැබීය. 

 (iii) ඒ අනුව ඉහත කී පුද්ගලයා සඳහා පමණක්  
තාවකාලිකව පදිංචිව සිටි කුලී නිවාසයට මාස 6ක 
 කාලයක් සඳහා කුලී ෙගවීම සිදුකර ඇත. 

(ආ) (i) ඉහත කී අමාත්ය මණ්ඩලය මඟින් පත් කරන ලද 
කමිටුව මඟින් මාස 06ක උපරිමයකට යටත්ව 
පමණක් නිවාස කුලී දීමනාවක් ලබා දීමට 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. ඒ අනුව, එම මාස 06ක නිවාස 
කුලී දීමනාව ෙගවා අවසන් කර ඇත. තවද, අදාළ 
වන්දි මුදලද හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය මඟින් ෙගවා අවසන් කර ඇත. 

 (ii) හම්බන්ෙතොට වරාය II අදියර සඳහා පවරා ගත් 
ඉඩම් ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීම සඳහා අවශ්ය 
පතිපාදන ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු ෙනොවූ 
බැවින්, ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන මහා 
භාණ්ඩාගාරය හරහා අදියර වශෙයන් වරාය හා 
නාවික කටයුතු අමාත්යාංශයට ලබා දීමට අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව, 
වන්දි මුදල් ෙගවීම හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් හරහා සිදු කරනු ලබන අතර, ෙගවිය යුතු 
සම්පූර්ණ වන්දි මුදල් ෙම් වනවිට ෙගවා අවසන් 
කර ඇත. ෙගවන ලද වන්දි මුදල හා දිනය පිළිබඳ 
විසත්ර හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය සතුව පවතී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙමම ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන අංක 38, මෙර් පාර, 
හම්බන්ෙතොට දරන ස්ථානෙය් පදිංචි ඒ.ඩබ්ලිව්. උම්මු සලීමා 
නමැත්තියෙග් නිවස වන්දි ලබා දීමට හඳුනාෙගන නැහැ කියලා 
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදමින් කිව්වා. නමුත් ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්ම   
තැන් ෙදකක සඳහන් ෙවනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් 
මාසික කුලී පදනම මත මුදලක් ෙවන් කළා කියලා සහ වන්දි ලබා 
දීමකුත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එතෙකොට ඒ කාරණා ෙදක 

එකිෙනකට පරස්පරයි. ෙම්ක වරායට අයිති ඉඩමක්. වරාය 
ෙගොඩනඟන්න ගත්ත ඉඩමක් ෙනොෙවයි. වරාෙය් කරන ලද 
පිපිරවීම් ෙහේතුෙවන් එම නිවසට දැඩි අලාභ හානි ෙවලා තිෙබන 
නිසා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා සහ වරාය අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 
පැමිණ ෙම් අයට කියා තිෙබනවා, "නිවසින් ඉවත් ෙවන්න, ෙම් 
ෙම් විධියට උදවු කරන්නම්" කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වරාය 
ඉදිකිරීෙම් කටයුතු නිසා ෙමොවුන්ෙග් නිවසට හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා දුන් පිළිතුෙර්ම තිෙබනවා.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම දුන් උත්තරය ෙපොඩ්ඩක් හරියට බැලුවා 

නම් ඔබතුමාට ෙම් කාරණය ෙත්ෙර්වි. මම කියා තිෙබන්ෙන්, 
"කැණීම් කටයුතුවලදි දැඩි ෙලස අලාභ හානි සිදුවුණු නිවසක් 
ෙලස ෙමම නිවස නිල වශෙයන් හඳුනාෙගන ෙනොමැත" කියායි. 
නමුත්, පසු කාලෙය් දී එහි සංවර්ධන කටයුතු කරන ෙකොට තමයි 
ෙම් අයට ඉවත් ෙවන්න කියා තිෙබන්ෙන්. ඒ හරහා තමයි ඒ වන්දි 
මුදල ලබා දී තිෙබන්ෙන්.  

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

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අයෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන්ෙන් තමන්ට වන්දි මුදල ලැබී නැහැ කියායි. ඔබතුමාෙග් 
මුල් පැහැදිලි කිරීම අනුවත් ඒ අයට වන්දි මුදලක් ලැෙබන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා එය ගැටලුවක් වුණු නිවසක් ෙලස 
හඳුනාෙගන නැහැ ෙන්.  

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ගරු මන්තීතුමනි, "සංවර්ධන කටයුතුවලදී එතැනින් ඉවත් විය 

යුතුය" කියා ඔබතුමා අසන ලද පශ්නෙය් (අ) (ii) ෙකොටසට මම 
දුන් පිළිතුෙර් තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් (අ) (i) ෙකොටසට 
මම උත්තරය වශෙයන් දී තිෙබන්ෙන් "හම්බන්ෙතොට වරාය 
ඉදිකිරීම් යටෙත් සිදු කරන ලද කැණීම් කටයුතුවලදී දැඩි ෙලස 
අලාභ හානි වූ නිවසක් ෙලස ෙමම නිවස නිල වශෙයන් 
හඳුනාෙගන නැහැ" කියායි. සංවර්ධන කටයුතුවලට අවශ්ය වන 
නිසා විෙශේෂ කාරණාවක් හරහා ඔවුන්ට මාස 6ක කුලියක් දීලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණය පශ්නෙය් (අ) (ii) ෙකොටසට දුන් 
පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවනවා. දැන් වන්දි මුදල් ෙගවා අවසන් කර 
තිෙබනවා.  

          
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔවුන්ට වන්දි මුදල් ලැබී නැහැ. මා අෙත් 
තිෙබන ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමම ලිපිය මම ඔබතුමාට 
එවන්නම්. තමන්ට වන්දි මුදලක් ලැබී නැහැ කියා තමයි ඔවුන් 
අපව දැනුවත් කර තිෙබන්ෙන්.  

313 314 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, මීට කලින් ඔබතුමා ෙවත ඉදිරිපත්  කරන 
ලද පශ්නයක් පිළිබඳවත් ෙම් සමඟම අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
මා කැමැතියි. මීට මාස ෙදකකට පමණ ෙපර මම ෙම් පශ්නය 
ඔබතුමාෙගන් විමසුවා.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අයත් 
ෙදවිනුවර පදීපාගාරය මාස හයක් තිස්ෙසේ වසා දමා තිෙබනවා. 
සංචාරකයන්ට එය නරඹන්නත් නැහැ. සංචාරකයන් එය නැරඹීමට 
පැමිණීම  හරහා තම ජීවිකා වෘත්තිය ෙගන ගිය මිනිසුන් සිටියා.  ඒ 
නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා,  එම පදීපාගාරය විවෘත 
කරන්න කියලා.  සති ෙදකක් ඇතළත එය  විවෘත කරන බව 
ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් මට සඳහන් කළා.   එතැන යම් වංචාවක් සිදු 
වුණාය කියලා පදීපාගාරය වහන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව, ඒක 
අරින්න කියලායි මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය්. දැන් මාස 
ෙදකකටත් වඩා ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අර ෙගන 
තිෙබන පියවර කුමක්ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඊට ෙපර ඔබතුමා කලින් ඇසූ පශ්නයට මම පිළිතුරු ෙදන්න  

ඕනෑ. මට ලැබුණු වාර්තා අනුව අපි ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පස්ෙසේ 
තමයි ඒ වන්දි මුදල තීරණය කරලා, භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි අර 
ෙගන ඒ මුදල් ෙගව්ෙව්. ඒ සියලුම ෙදනාට මුදල් ෙගවලා 
තිෙබනවා.  ඔබතුමා ඔය පතිකාව ලබා ෙදන්න, මම ඒ ගැන 
ෙසොයා බලා ඔබතුමාට  වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 ඊෙය් හැන්දෑෙව් අපි ඔය කියන පදීපාගාරය නැවත විවෘත 
කළා.  ඒෙක් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉස්සර පදීපාගාරය උඩට 
නඟින්න අවසර දීලා තිබුණා. හැබැයි, ඒ නැඟීෙම් ෙපොඩි 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා තමයි අපි ඒක විවෘත 
කරන්න ෙමච්චර කාලයක් ගත්ෙත්. දැන් අපි කට්ටි කට්ටි 
වශෙයන් උඩට යවන විධියට සැලසුමක් හදලා තිෙබනවා. ඊෙය් ඒ 
ෙදවුන්දර පදීපාගාරය මම ගිහිල්ලා තමයි විවෘත කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්න අංක 3-1045/'16- (1), ගරු උදය පභාත් 

ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අමාත්යතුමා මට දැනුම් දීමක් 

කළා, ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතුවක් නිසා අද පැමිණීමට  
ෙනොහැකි බැවින්  පිළිතුරු දීමට කල් ලබා ගන්න අවශ්යයි කියලා. 
එතුමාට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදමින්, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ගරු කථානායකතුමනි,  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.   

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

තසත්වාදි පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින් : 
මඩකලපුව දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் : மட்டக்களப்  

மாவட்டம் 
 POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

BATTICALOA DISTRICT   

1253/’16 

4. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය: (1) 

(අ) (i) 1983  වර්ෂය වනවිට මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many Police Stations had been 

established within the Batticaloa District as 
at 1993;  

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

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

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

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

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

(b) If not, why?  
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) ෙපොලිස ්සථ්ාන 06යි. 

 (ii) එම කාලය තුළ පවත්වාෙගන ෙගොස ්ඇති ෙල්ඛන 
සියල්ල විනාශ වී ඇති ෙහයින් නිලධාරින් සංඛ්යාව 
පිළිබඳව නිශච්ිත වාර්තාවක් ලබා දිය ෙනොහැක. 

 (iii) ෙපොලිස ්සථ්ාන 06යි. 

 (iv) මඩකලපුව ෙකොට්ඨාස රණවිරු සුභසාධක 
ඒකකෙය් පවත්වාෙගන යන ෙල්ඛන අනුව 
1990.06.11 වන දිෙනන් පසුව මඩකලපුව 
ෙකොට්ඨාසය තුළ රාජකාරි කරනු ලැබූ ෙපොලිස ්
නිලධාරින් 459 ෙදෙනකු මියෙගොස ්ඇත. 

 (v) වාලච්ෙච්න ෙපොලිස ් සථ්ානයට සිදුවූ හානිය 
පමණක් තක්ෙසේරු කර ඇති අතර, එහි වටිනාකම 
රු. 15,025,423.00ක් (එක්ෙකෝටි පනසල්ක්ෂ 
විසිපන්දහස ්හාරසියවිසිතුනක්)  ෙලස සඳහන් කර 
ඇත. අෙනකුත් ෙපොලිස ්සථ්ානවලට සිදුවූ හානිය 
පිළිබඳව තක්ෙසේරු කර ෙනොමැත. එෙලස 
තක්ෙසේරු කිරීමට අවශ්ය නිශච්ිත ෙතොරතුරු ෙම් 
වන විට ෙනොමැත. 

 (vi) නැත. 

(ආ)   විමසා ඇති කාලසීමාවන් සම්බන්ධෙයන්, එනම් 1983 සිට 
2009 දක්වා ෙපොලිස ්සථ්ානයන් සතුව තිබී ඇති ෙල්ඛන 
විනාශවීම හා සුනාමි ව්යසනය ෙහේතුෙවන් ෙපොලිස ්සථ්ාන 
කිහිපයක ලිපි ෙල්ඛන විනාශ වීම යන ෙහේතුන් මත පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරපු උත්තරයට අනුව 1983 වන විට 

අපට මඩකලපුෙව් ෙපොලිස් ස්ථාන 06ක් තිබුණා. නමුත්, එහි 
ෙසේවය කරන ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා 
වාර්තා ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, තක්ෙසේරු කර තිෙබන්ෙන් 
වාලච්ෙච්න ෙපොලිස් ස්ථානය පමණයි. එම ෙපොලිස් ස්ථානයට 
සිදුවී ඇති විනාශය රුපියල් මිලියන 15කට අධිකයි. නමුත්, 
අෙනක් ෙපොලිස් ස්ථාන පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක් සිදුවී නැහැ. ෙම්ක 
රජෙය් ෙද්පළ අවභාවිතාවක්. එල්ටීටීඊ තස්තවාදී ව්යාපාරය විසින් 
ෙපොදු ෙද්පළ අවභාවිතාවක් සිදු කර තිෙබන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙකෙසේ ෙහෝ ඔබතුමන්ලා -වර්තමාන රජය- ලංකා 
ඉතිහාසෙය් සිදු වී තිෙබන ෙම් මහා ෙද්පළ විනාශය සම්බන්ධව 
ෙද්පළ තක්ෙසේරුවක් කරනවාද, ඒ වාෙග්ම ඒ සිදුවුණු විනාශෙය්දී 
එයට සම්බන්ධ වුණු එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් හඳුනාෙගන ඒ සඳහා - 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න එපා. එතුමාට පශ්න අහන්න 

ඉඩ ෙදන්න, කරුණාකරලා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
-නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද, නඩු කියා මාර්ග ෙගන තිෙබ්ද 

සහ රිමාන්ඩ් ගත වූ සහ සිරගත වූ පමාණය පිළිබඳව වාර්තාවක් 
ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකිද කියා මම දැන ගන්න කැමැතියි. 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය එයයි.   

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අසා තිෙබන 

පශ්නෙය්ම (අ) (vi) යට ෙත් අසා තිෙබනවා, පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
ආණ්ඩුව ගැන ෙමතුමා කියනවා. නමුත් ෙමම කටයුතු සිදු කරන්න 
සෑෙහන කාලයක් තිබිලා තිෙයනවා, එය කරන්න පුළුවන් ෙදයක් 
නම්. එම කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම්, එතුමා හිටපු 
රජය කාලෙය්ත් ෙම්වා කරන්න තිබුණා. මම පිළිතුෙරහිම සඳහන් 
කළා, පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය තරම් ලිපි ෙල්ඛන 
නැහැ කියලා. යුද්ධය නිසාත්, සුනාමි ව්යසනය නිසාත් එම ලිපි 
ෙල්ඛන නැතිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මට ඒ පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තව අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි එක. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම පිළිගන්නවා, එක ෙපොලිස් ස්ථානයක් විතරයි, තක්ෙසේරු 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. ගරු ඇමතිතුමා කියන ආකාරයට 
ඒ කාලෙය් සියලු ලියකියවිලි විනාශ වී තිෙබනවා නම්, ඉතුරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලිස් ස්ථාන පිළිබඳව තක්ෙසේරු කිරීමට තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක 
පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි,   එම ෙමොෙහොෙත් - 
ඔබතුමා දන්නවා, 1999 වර්ෂෙය්දී- මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
ෙපොලිස් ස්ථානවල සිටි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එවකට ඉහළින් ආපු 
අණ නිසා ෙකොටින්ට යටත් ෙවන්න සිදු වුණු බව. එදා ඉහළින් ආපු 
අණ අනුව යටත්වීම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් 
මහත් අපහසුතාවකට ලක් වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, ඝාතනයටත් 
ලක් වුණා, මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්ත්, අම්පාර දිස්තික්කෙය්ත්. 

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

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම අහන පශ්නය ෙමයයි. ෙමෙසේ මරා දැමීමට ෙකොටි 

තස්තවාදීන්ට හැකිවීෙම්දී, එයට අණ දුන් වග කිවයුත්තා 
තමුන්නාන්ෙසේලා හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඒක මෙගන් අහන්ෙන් නැතිව 

කරුණා අම්මාන්ෙගන්ම අහගත්තා නම් හරි.   

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
කරුණා අම්මාන් වග කියන්න ඕනෑ.  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමන්ලා සමඟ එකට ඇමැතිකම් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 

ඔක්ෙකොම අහගන්න තිබුණා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
තරහා ගත යුතු නැහැ. අණ දුන්න පුද්ගලයා කවුද කියලා දැන 

ගන්නයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්.  
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
කරුණා අම්මාන්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදී නායකයා ගැන ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 

කියන්ෙන්. එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්ට යටත් වීමට අෙප් ෙපොලිස් 

නිලධාරින්ට සිදු වුණු, ෙම් රෙට් ඉහළ නායකයන්ෙගන් අණ දුන්නු 
පුද්ගලයා කවුද කියලා හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද කියලායි මම 
අහන්ෙන්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට අදාළ ෙවන්ෙන් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්.  මට අදාළයි; ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළයි; ෙම් 
රෙට් ජනතාවට අදාළයි.  ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් 
වග කිව යුතු පශ්නයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.    

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 එෙසේ හඳුනා ෙගන ෙනොමැති නම්, අඩු ගණෙන් ඉදිරි 

කාලෙය්දී ඒ අණ ලබා දුන් පුද්ගලයා පිළිබඳ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කළ හැකිද?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව සිරගත කරන්න අණ දුන් 

පුද්ගලයා හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන් නම්, අපි ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු 
ෙහොයන්නම්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා. එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු 

ෙදයි. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් තිෙබන මහා කළු පැල්ලමක් පිළිබඳවයි 

මම ඇහුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
 

වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය 
ආයතන  සතු ඉඩම් 

வாகைர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : அரச 
நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 

VAKARAI DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION:  LANDS 
BELONGING TO STATE INSTITUTIONS  

1312/’16 
6. ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර, 
වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි 
රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 
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 (ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/බලපත 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

 (அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  
வடக்கு, வாகைர பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யா   
என்பைத ம்; 

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

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

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

லம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total extent of lands belonging to the 
State institutions situated within the Vakarai 
Divisional Secretary's Division in Koralai 
Paththu North in the Baticaloa District; 

 (ii) whether residents of the aforesaid 
Divisional Secretary's Divisions have 
submitted applications for obtaining lands 
belonging to the State on grant/licence 
basis; 

 (iii) if so, the number of such applications that 
have been received; and 

 (iv) the total extent of lands that have been 
provided to the aforesaid applicants on 
grant/licence basis?  

(b) If not, why? 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)   (i)  මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර, 
වාකෙර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි 
රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 
305.7ක් (තුන්සියපහයි දශම හතක්) ෙව්. 

 (ii)  ඔව්. 

 (iii)  ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් 2008/4 
චකෙල්ඛය පතිපාදන අනුව, දැනට 5,547 
(පන්දහසප්න්සියහතළිසහ්ත්)ෙදෙනකු පළමුවන 
හා ෙදවන අදියර යටෙත් බලපත ලබා ගැනීම 
සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇත. එෙසේම තුන්වන අදියර 
යටෙත් ඉඩම් ෙනොමැති පුද්ගලයින්ෙග් ඉල්ලීම් 
ලියා පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු ෙම් වන විට කර ෙගන 
යනු ලැෙබ්. 

 (iv)  එම ඉල්ලීම්වලදී දැනට 1,426 (එක්දහස ්
හාරසියවිසිහය) ෙදෙනකුට බලපත ලබා දී ඇති 
අතර, සුදුසුකම් ලැබූ ඉතිරි අය ෙවනුෙවන් බලපත 
ලබාදීම කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිතය. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක් අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටෙත් 
බලපත නිකුත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ බලපතවලට හිමිකම් 
කියන්ෙන් ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ජීවත් වන 
ජනතාව පමණද? මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයක් තුළ ඉඩම් ෙදනෙකොට ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ජීවත් වන අයට පමණද ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට 
හැකියාව ෙහෝ අයිතිවාසිකම තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
නැහැ.  අදාළ ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරිෙග් වාර්තාව අනුව 

ඔවුන්ට පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. 
ඒ සඳහා පෙද්ශෙය් අනුගතවීම එතරම් සැලකිල්ලට ගන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, මම උදාහරණයක් වශෙයනුයි 
අහන්ෙන්.  එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ජීවත් ෙවන 
ෙකෙනකුට ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ඉඩම් 
බලපත් ලබා ගැනීෙම් හිමිකමක් ෙමම පනෙත් විධිවිධාන අනුව 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ෙමම පනෙත් විධිවිධාන අනුව අදාළ ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි 

ෙවන ෙකනාට ඊළඟ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් ඉඩමක් තිෙබනවා නම් එම 
හිමිකම ඉල්ලන්න අයිතිය තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-1370/'16-(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්ය සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10-1047/'16-(1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක 
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

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

 

 
තසත්වාදී පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින්: 

අම්පාර දිසත්ික්කය  
பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 

ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: அம்பாைற மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

AMPARA DISTRICT  

1254/’16 
 

12. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට අම්පාර දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் அம்பாைற மாவட்டத் 
தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

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

 (iii )  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

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

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Will he inform this House -  
 (i) how many Police Stations had been 

established within the Ampara District as at 
1983;  

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

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

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

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

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

(b) If not, why?  
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙපොලිස ්සථ්ාන- 09 

 (ii) අම්පාර ෙපොලිස ් ෙකොට්ඨාසයට අයත් කිසිදු 
ෙල්ඛනයක් ෙනොමැති අතර, 1990.06.11 දින 
එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් ෙපොලිස ් අධිකාරී 
කාර්යාලය ද යටත් කරෙගන එහි තිබූ සියලු 
ෙල්ඛන පුලුසස්ා විනාශ කර ඇත. 

 (iii) ෙපොලිස ්සථ්ාන- 05  

 (iv)  ෙපොලිස ්නිලධාරින් 361 ක් මිය ෙගොස ්ඇත. 

 (v) ෙකොට්ඨාසෙය් විනාශ කරන ලද ෙද්පල 
සම්බන්ධෙයන් අෙනකුත් ෙපොලිස ්සථ්ාන මඟින් 
තක්ෙසේරු වාර්තා ලබා ෙගන ෙනොමැති අතර, 
මධ්යම කඳවුර ෙපොලිස ්සථ්ානය මඟින් ලබා ෙගන 
ඇති තක්ෙසේරු වාර්තාව අනුව රුපියල් 
297,500.00ක්(ෙදලක්ෂ අනූහත්දහස ්පන්සියයකි)  
ෙව්. 

 (vi) නැත. 

(ආ) ෙතොරතුරු දත්ත ෙල්ඛනගතව ෙනොමැති ෙහයින් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ලබා දීමට ෙනොහැක. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා නැවතත් සාගල රත්නායක 

ඇමතිතුමාෙගන් අහන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එදා ඉහළින් දුන් 
අණක් නිසා අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන ගණනාවක 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සිදු වුණා, එල්ටීටීඊ තස්තවාදින්ට යටත් 
ෙවන්න. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලිස් ස්ථාන ගණනාවක සිටි ෙපොලිස් 
නිලධාරින් අමු-අමුෙව් මරා දැම්මා. අපි අහන පශ්නය ෙමයයි. 
ෙද්ශපාලන නායකත්වෙයන් ෙහෝ ඉහළින් ලැබුණු අණ දුන්ෙන් 
කවුද කියන එක ඔබතුමන්ලා හඳුනාෙගන තිෙබනවාද, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාකළ හැකිද, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළ හැකිද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මීට ෙපරත් උත්තර දුන්නා. නැවත 

වරක් ඔබතුමා - 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනවා. ඒවා මඟ හරින්ෙන් නැහැ. අතුරු 
පශ්න සාධාරණ නම් මා ඒවාටත් පිළිතුරු ෙදනවා. පිළිතුර මා 
දන්ෙන් නැත්නම් මා ඒ බව ෙසොයලා කියන්නම් කියලාත් 
කියනවා. මා ඒ පිළිබඳව ෙසොයලාත් කියනවා; නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරලාත් තිෙබනවා. සමහර ඒවා මා 
මන්තීවරයාට ෙපෞද්ගලිකව කථා කරලා දැනුම් දීලාත් තිෙබනවා. 
නමුත් අසාධාරණ පශ්න අහනවා නම් මා ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
කැමැති නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙබොෙහෝ පශ්න එතුමන්ලා - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ගිය වතාෙව්ත් ඒවාට පිළිතුරු දුන්නා.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එතුමන්ලා පසුගිය ආණ්ඩුෙව් සිටියා. උත්තර ෙසොයා ගන්න 

තිබුණා. 

 
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) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩුව අවුරුදු 

20ක් තිබුණා. ෙසොයා ගන්න තිබුණා ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
අවුරුදු 10ක් රට පාලනය කළා. ෙසොයා ගත්ෙත් නැද්ද? එතුමා 
ආරක්ෂක ඇමති. දැන් අෙපන්ද අහන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. පිළිතුරු දුන්නා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අහන්නෙකෝ, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙගන්. [බාධා 

කිරීමක්] මට අයිතියක් තිෙබනවා, අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සභානායකවරයා හැටියට ෙම්වාට මැදිහත් ෙවන්න මට 

අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම් සිල්ලර පශ්න. අවුරුදු 10ක් බලෙය් 
ඉඳලා- [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ෙම් පශ්නය දිගට ඇදෙගන 

යන්න එපා. පිළිතුරු දුන්නා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට අදාළව අතුරු පශ්නයක් ඇසීෙම් 
අවසරය ගරු මන්තීවරෙයකුට තිෙබනවා. ගරු සභානායකතුමා 
කියනවා, "අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 20ක් රට පාලනය කළා; ඇයි ඒ 
කාලෙය් ෙම්වා ෙහොයා ගත්ෙත නැත්ෙත්?" කියලා.  එෙහම කියන 
එක වැරදියි. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් අවුරුදු 2ක් තිස්ෙසේ රට 
පාලනය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා උත්තර ෙනොෙදන්ෙන් ඔය 
අණ දුන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් සිදු වූ නිසා. 
මීට ෙපර තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්දීයි ඔය ෙද් වුෙණ්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒවා ෙහොයන්න තිබුණා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
All right. We will go to the next Question. ගරු ඩලස ්

අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ඇහුෙව් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහලා ඒකට උත්තරය 

දුන්නා ෙන්. ෙහොඳයි, පශ්නයට අදාළව ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
අහන්න. හැබැයි, එකම පශ්නය repeat කරන්න එපා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ, මම ඒක පිළිගත්තා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා බුද්ධිමත් මන්තීවරෙයක්. එම නිසා ඒ විධියට අහන්න. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට තව අතුරු පශ්න ෙදකක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමනි, මම 
ඉස්සර ෙවලා අහපු පශ්නයට අදාළව නීතිමය පියවරක් අරෙගනත් 
නැහැ; එෙහම වාර්තාත් නැහැ. තක්ෙසේරු වාර්තාත් නැහැ. ෙහොඳයි, 
අපි එෙහම කියමු ෙකෝ. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
රජය කාලෙය් ෙකොළඹට ෙබෝම්බ දාන්න ආපු, කුරුම්බැට්ටි මැෂින් 
ෙගනා එල්ටීටීඊ තස්තවාදී සංවිධානෙය් ෙදවැනියා 2014දී 
මැෙල්සියාෙව්දී අෙප් ආණ්ඩුෙවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන තස්ත 
විමර්ශන අංශෙය් රඳවා ෙගන පශ්න කරමින් සිටියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය දිනක නඩු ෙනොදමා ඔහු නිදහස් කළා. ඒ 
බව මාධ්යවලින් වාර්තා වුණා. එෙහම පියවර ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක රාජකාරිමය පශ්නයක්. ගරු ඇමතිතුමා? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එය මුල් පශ්නයට අදාළයි. ෙවනත් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම අහපු අතුරු පශ්නයට එතුමාෙගන් උත්තරයක් ලැබුෙණ් 

නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට ෙම් පශ්නය අදාළ නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
එතෙකොට අර ෙක්පීට ෙමොකද වුෙණ්? ෙක්පීට ෙමොකද කෙළේ?  
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ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම්  

ஓட்டமாவ  பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  :அரச 
நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 

ODDAMAWADI DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : LANDS 
BELONGING TO STATE INSTITUTIONS  

      
    1313/’16 

14. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
 (The Hon. M.H.M. Salman) 
ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

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

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

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

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

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள 
காணிகளின் அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions located in Oddamawadi 
Divisional Secretary's Division in Korale 
Pattu West in Batticaloa District; 

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

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

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

(b) If not, why? 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

 

(අ) (i) ඕඩ්ඩමාවඩි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර් 
16.378 (දහසයයි දශම තුනයි හතයි අට) කි. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉල්ලීම් 1,935 (එක්දහස ්නවසිය තිස ්පහ)කි. 

 (iv) පදාන පත යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 28.757 (විසිඅටයි 
දශම හතයි පහයි හත)ක ඉඩම් පමාණයක් ලබා දී 
ඇත. බලපත යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 62.5105 (හැට 
ෙදකයි දශම පහයි එකයි බිංදුවයි පහ)ක් ලබා දී 
ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමතුමන්ලාට ෙම්වා මතක නැහැ. 
ෙක්පීට නඩුත් නැහැ, ෙක්පී ෙහොරකම් කරපු බඩුත් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] 
 

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

පශ්න අංක 2-854/'16-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට. එම පශ්නය කවුරු ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරෙයක් අසනවාද? 

 
පශ්න අංක 5-1297/'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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7-1344/'16-(1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මහතා. 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙයන් පීඩාවට පත් වූ 
ජනතාව : වන්දි 

உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ேடார் : நட்டஈ  

PEOPLE AFFECTED BY UMA OYA DEVELOPMENT PROJECT: 
COMPENSATION 

 
1541/’17 

9. ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා (ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த - மாண் மிகு சமிந்த 
விேஜசிறி சார்பாக) 
(The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් පීඩාවට 
පත්  බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් 
වනවිට කිසියම් වන්දි ෙගවීමක් සිදුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වන්දිලාභීන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, වන්දි ෙගවීම කඩිනම් කිරීම 
සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் 
காரணமாக பாதிக்கப்பட் ள்ள ப ைள மாவட்ட 
மக்க க்கு தற்ேபா  ஏேத ம் நட்டஈட் க் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட நட்டஈ  ெபற்றவர்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ; 

 (iii) இன்ேறல், நட்டஈ  வழங்கைலத் ாிதப் 
ப த் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 
(a) Will he inform this House-  

(i) whether  any compensation has been 
paid, as of now, to the people of the 
Badulla District affected due to the 
Uma Oya Development Project;  

(ii) if so, the names and addresses of the 
recipients of compensation; and 

(iii) if not, as to what action will be taken 
to expedite the payment of 
compensation?  

(b) 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 
අදාළ පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

 
 

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

 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් නිවාස හානි 
සඳහා වන්දිලාභින්ෙග් විස්තර දැක්ෙවන ලැයිස්තු 19ක් ද, 
ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් එම විස්තර 
දැක්ෙවන ලැයිස්තු ෙදකක්ද ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 
(ඇමුණුම 01)*  

  තවද, වගා හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම පිණිස බණ්ඩාරෙවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගොවීන් 702ක්ද, ඇල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගොවීන් 179ක්ද සඳහා 
අවශ්ය මුළු පතිපාදනය අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවත 
නිදහස් කර ඇත. එම වන්දිලාභී ෙගොවීන්ෙග් විස්තර 
දැක්ෙවන බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට 
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අදාළ ලැයිස්තු පහක්ද, ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අදාළ ලැයිස්තු ෙදකක් ද ෙම් සමඟ අමුණා 
ඇත. (ඇමුණුම 02)* 

 (iii) ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

  තවද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර අමාත්යවරයා වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 
17/0071/704/002 හා 2017.01.09 දිනැති "උමා ඔය 
බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් පධාන උමෙග් ඇති වූ ජල 
කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක් වූ නිවාස හිමියන්ට හදිසි ආපදා 
තත්ත්වය යටෙත් සහන සැලසීම" මැෙයන් වූ අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය පකාර බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවට වන්දි 
ෙගවීම ඇතුළු අෙනකුත් සහන සැලසීම කඩිනම් කිරීම 
සඳහා ජනතා සහන සැලසීෙම් සම්බන්ධීකරණ 
කාර්යාලයක් නිෙයෝජ්ය ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරෙයක් යටෙත් 
2017 ජනවාරි මස අග සිට බණ්ඩාරෙවල ස්ථාපනය කර 
ඇත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  

 
 

අලි-මිනිස ්ගැටුම පාලනය: පියවර 
யாைன - மனித ேமாதைலக் கட் ப்ப த்தல் : 

நடவ க்ைக 
CONTROL OF ELEPHANT-HUMAN CONFLICT: STEPS TAKEN   

 

1053/’16 
11. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the  Hon. 
Buddhika Pathirana)  
තිරසර සංවර්ධන  හා  වනජීවි  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ  

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වන අලි ඝාතනය කරන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
ලබාෙදන දඬුවම් පමාණවත් ෙනොවන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම නීති සංෙශෝධනයට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (iii) වන අලි සිදු කරන ෙද්පළ හානි සඳහා අදාළ 
පුද්ගලයන්ට ෙගවන වන්දි මුදල් පමාණවත් 
ෙනොවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල ඉහළ නැංවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අලි මිනිස ් ගැටුම පාලනයට රජය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;   

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) காட்  யாைனகைளக் ெகாைல 
ெசய்பவர்க க்கு எதிராக வழங்கப்ப கின்ற 
தண்டைன ேபா மானதல்ல என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  சட்டங்கைளத் தி த்  
வதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) காட்  யாைனகள் ெசாத் க்க க்கு ஏற்ப த்  
கின்ற ேசதங்க க்காக உாிய ஆட்க க்குச் 
ெச த்தப்ப கின்ற நட்டஈட் த் ெதாைக 
ேபா மானதல்ல என்பைத ஏற் க் ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  நட்டஈட் த் ெதாைகைய 
அதிகாிக்கச்ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் 
வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) யாைன - மனித ேமாதல்கைளக் கட் ப்ப த்  
வதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் 

ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that the punishments 
inflicted on the persons who kill wild 
elephants are not adequate; 

 (ii) if so, whether action will be taken to amend 
the laws in this regard; 

 (iii) whether he admits that the compensation 
paid for the relevant persons for the 
damages caused to the property by wild 
elephants is not sufficient; 

 (iv) if so, whether action will be taken to 
increase the amount of money given as 
compensation? 

(b) Will he state- 

 (i) whether the Government has taken action 
to control the elephant-human conflict; 

 (ii) if so, what those steps are; 

(c) If not, why? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට අදාළ පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

 

(අ) (i) වන අලින් ඝාතනය කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත යටෙත් 
නඩු පවරනු ලබන අතර, එම ආඥා පනත යටෙත් වැඩිම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දඩය (රු.500,000.00 දක්වා) නියම කර ඇත්ෙත් වන අලින් 
හා අදාළ වැරදි සඳහා ය. 

  එම ආඥා පනෙත් නීතිමය පතිපාදන අනුව අනවසරෙයන් 
ලියාපදිංචි ෙනොකළ අලිෙයකු ළඟ තබා ගන්නා ලද 
අවස්ථාවලදී, එම අලින් ෙපොදු ෙද්පළ ෙලස සලකා ෙපොදු 
ෙද්පළ පනත යටෙත් නඩු පැවෙර්. එහිදී වරදකරුට එම 
අලියාෙග් වටිනාකම ෙමන් තුන් ගුණයක දඩයක් නියම කළ 
හැකිය. 

 (ii) වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනෙත් ඉදිරි 
සංෙශෝධනයන් සඳහා නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීමට කමිටුවක් 
පත්කර ඇති අතර එමකමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව එම ආඥා 
පනෙත් නියම කර ඇති දඩ මුදල් කාලානුරූපව වැඩි කිරීම 
ඇතුළු අෙනකුත් සංෙශෝධනයන් සිදුකිරීමට නියමිතය. 

 (iii) නැත. 

 (iv) ෙම් වන විටත් කටයුතු කර ඇත. 

  වන අලි හානි වන්දි කමය ෙම් වන විට සංෙශෝධනය කර 
කියාත්මක කරන අතර, ඒ අනුව 2016.09.17ට ෙපර ෙද්පළ 
හානි සඳහා ෙගවන ලද වන්දි මුදල රු.50,000 සිට 
රු.100,000 දක්වාද, ශාරීරික හානි (අර්ධ ෙබලහීනතාව) 
සඳහා රු.30,000 සිට රු. 75,000 දක්වාද, ජීවිත හානි සහ 
පූර්ණ ෙබලහීනතාව සඳහා ෙගවන ලද රු. 100,000ක වන්දි 
මුදල රු.500,000 දක්වා ද වැඩි කර ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

            (ii) 

  විදුලි වැට ඉදිකිරීම (ෙම් වන විට ඉදිකර ඇති මුළු විදුලි වැට 
කිෙලෝමීටර් ගණන 3,848.4කි). 

  ජීව වැට ඉදිකිරීම (උදා - තල් වැට, හණ වැට, ෙදහි). 

  වාසස්ථාන සුෙපෝෂණය කිරීම (වනජීවි රක්ෂිත තුළ වැව් 
පතිසංස්කරණය කිරීම, ආකමණකාරී වල් පැළෑටි ඉවත් 
කිරීම වැනි). 

  හානිකර වනඅලින් අල්ලා ඉවත් කිරීම 

  ගම් වදින අලින් වනජීවි රක්ෂිත ෙවත පළවා හැරීම. 

  වනජීවි පාලන ඒකක පිහිටුවීම (අලි-මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම 
සඳහා ක්ෂණිකව මැදිහත්වීම පිණිස). 

  වනඅලින් විසින් සිදුකරන ෙද්පළ, ශාරීරික හා මිනිස් ජීවිත 
හානි සඳහා වන්දි ලබාදීම. 

  හානිකර වන අලින් පලවා හැරීම පිණිස අලි ෙවඩි මිලදී 
ෙගන ජනතාවට ෙබදා හැරීම. 

  අලි - මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගාමීය 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම. 

  පීඩාකාරී වනඅලින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වනඅලි 
රැඳවුම් මධ්යස්ථානය ඉදිකිරීම (ෙම් වන විට 
ෙහොෙරොව්පතාන වන අලි රැඳවුම් මධ්යස්ථානය ස්ථාපනය 
කර කියාත්මක තත්ත්වෙයන් පවතී.) 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.    

  
  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-1299/'16-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් එම 

පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙයන් හානි සිදු වූ 
නිවාස : විසත්ර 

உமா ஓயா அபி.க த்திட்டத்தினால் ேசத ற்ற 
கள்: விபரம் 

HOUSES DAMAGED BY UMA OYA DEVELOPMENT PROJECT: 
DETAILS 

 

1543/’17 
15.ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා (ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த - மாண் மிகு சமிந்த 
விேஜசிறி சார்பாக) 
(The Hon. Ashoka Priyantha on behalf of the  Hon. 
Chaminda Wijesiri)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) උමා ඔය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් බදුල්ල 
දිසත්ික්කෙය් ජනතාවෙග් නිවාසවලට දැඩි හානි 
සිදුවී ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් 
එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙග් නිවාස අලුත්වැඩියා 
කර දීමට ෙහෝ නැවත ඉදිකර දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) உமா ஓயா அபிவி த்திக் க த்திட்டம் 
காரணமாக ப ைள மாவட்ட மக்களின் 

க க்கு க ம் ேசதம் ஏற்பட் ள்ளைமைய 
அறிவாரா; 

 (ii) க க்கு ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ஆட்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி வாாியாக ெவவ்ேவறாக 
யாைவ; 

 (iii) க க்கு ேசதம் ஏற்பட் ள்ள ஆட்களின  
கைள தி த்திக் ெகா ப்பதற்கு அல்ல  மீள 

நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், இ  பற்றிய விபரங்கைள 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

335 336 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 
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asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that serious damages 
have been caused to houses of the people of 
the Badulla District owing to the Uma Oya 
Development Project;  

 (ii) separately, in respect of each Divisional 
Secretary's Division, the names and 
addresses of persons whose houses have 
been damaged;  

 (iii) whether measures will be taken to repair or 
reconstruct the houses damaged; 

 (iv) if so, whether he submits the details 
thereof?  

(b) If not, why?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
අදාළ පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

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

 

(අ) (i) උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිෙයහි පධාන උමඟ කැණීෙම්දී 
අනෙප්ක්ෂිතව සිදු වූ ජල කාන්දුව ෙහේතුෙවන් බණ්ඩාරෙවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් හා ඇල්ල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් උමං මාර්ගෙය් ජල කාන්දුව සිදු වූ 
ෙකොටස්වලට ආසන්නව පිහිටි සමහර පෙද්ශයන්හි 
නිවාසවල ඉරිතැළීම් සිදු විය. එෙලස ඉරි තැළීම් සිදු වූ 
ඒවායින් නිවාස 39කට දැඩි හානි සිදු වී ඇති බව වාර්තා වී 
ඇත. 

 (ii) එෙලස නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙගන් ෙම් වන විට වන්දි 
ෙගවූ අයවලුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇමුණුම 1* ෙලසද, 
හානි වූ එෙහත් තත්ත්ව වාර්තා පිළිෙයල කරමින් පවතින 
නිවාස හිමියන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් ඇමුණුම 2* ෙලසද 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 (iii) නිවාස හානි වූ පුද්ගලයන්ෙගන් නිවාස අලුත්වැඩියා කර 
ගැනීම පිණිස තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තක්ෙසේරුව 
අනුව වන්දි ෙගවනු ලබන අතර, දැඩි ෙලස හානි වූ නිවාස 
සඳහා ඒවා නැවත ඉදිකර ගැනීම පිණිස පතිස්ථාපන පිරිවැය 
ෙගවනු ලැෙබ්. 

 (iv) ඉහත (අ) (ii) අනුව, නිවාස හානි වූ වන්දිලාභින්ෙග් විස්තර 
ඇමුණුම 1*හි ඇතුළත් ෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක ෙපොඩි අවස්ථාවක් 

ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, 
අෙප් ගෙම් ෙගොවීන්ට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා, කන්නෙය් වගා 
කිරීම සඳහා වතුර ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන්. මම ඔබතුමාෙග් ගරු 
අවධානයට ඒ කාරණය ෙයොමු කරනවා. ගරු අමාත්යතුමාත් එක්ක 
සහ අදාළ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, වතුර දීමට යම් කිසි 
අපහසුතාවක් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙගොවීන් දැනුවත් කරන 
ෙලසටත්, හානිවුණු ෙගොවිතැන්වලට වන්දි ෙගවනවා නම් ගරු 
සභාව දැනුවත් කරන ෙලසටත් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සූදානම්. නමුත් ෙම් ෙගොල්ලන් ෙන්, අද වැඩ වර්ජනයක් 

කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒක- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇයි, වැඩ වර්ජනය කරන්න කියන්ෙන්?  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙගොවීන් ෙකොෙහේද වැඩ වර්ජනය කරන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වැඩ වර්ජනය කරන්න කියලා කියන්ෙන් ෙමොකද? [බාධා 

කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අද දවෙසේ, - [බාධා කිරීමක්] 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා පශ්නයක්ද අහන්ෙන්? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. පශ්න ඉවරයි ෙන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තව තිෙබනවා.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමා. අද ගරු අගාමාත්යතුමා නැති නිසා, ගරු 
සභානායකතුමාෙගන්  ෙම් පිළිබඳව අහමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්යි ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න මම භාර දුන්ෙන්. අගාමාත්යවරයා විසින් දැනුම් දුන්නා, 
ඊෙය් දිනෙය් එතුමා සහභාගි ෙනොවන නිසා අද දිනෙය් ඉදිරිපත් 
කරන්න කියලා. ෙම් සඳහා එතුමාෙගන් පිළිතුරු ලබා ගත යුතු 
නිසා, එම පශ්නය මා අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කරන්න එකඟ වුණා. 
නමුත්, මට දැන් ෙපෙනන විධියට අගමැතිතුමා අදත් නැහැ 
වාෙග්යි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 

උත්තරයක් ලබා ෙදනවා . 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණු ෙදකක් ෙමතැන තිෙබනවා. 

මම මීට මාස ෙදකකට පමණ ෙපර 23 (2) යටෙත් කරන ලද 
පශ්නයට තමයි ෙමතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවා කියලා කිව්ෙව්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා අද එන්නයි හිටිෙය්. නමුත්,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක එකක්. ඒ කියන්ෙන්, ඇෙමරිකා 

එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අත්සන් කරන ලද ආරක්ෂක ගිවිසුම 
පිළිබඳව අහපු පශ්නයට තවම පිළිතුරු ලබා දීලා නැහැ. ඒ 
පිළිතුරත් අද ලබා දිය යුතුව තිබුණා. ඒ, පළමු කාරණය. 

ෙදවැනි කාරණය, මවිසින් 23(2) යටෙත් පශ්නයක් ඊෙය් 
දිනෙය් ඉදිරිපත් කරන්නට නියමිතව තිබුණා. එතුමා ඊෙය් දිනෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි ෙනොවන නිසා එය අද දිනෙය්  ඉදිරිපත් 

කරන්න එකඟතාවකට ආවා. නමුත් දැන් සිදුවී තිෙබන ෙද් තමයි, 
අද දිනෙය්ත් එතුමා සභාවට සහභාගි වී නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ගරු අගමැතිතුමාට දන්වලා ඉතාමත් ඉක්මනින් පිළිතුරක් 

ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි එෙහම කරමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. මම එය ඊළඟ සතිෙය් 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 

 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උයිලන්කුලම් “නිවාස පනහ ෙයෝජනා කමය” 

සඳහා මූලික පහසුකම්  
உயிலங்குளம் “ஐம்ப  ட் த் திட்டத்திற்கான” 

அ ப்பைட வசதிகள்  
 BASIC FACILITIES FOR “FIFTY-HOUSES SCHEME” IN 

UYLANKULAM 

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

ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு .எம். 
சுவாமிநாதன்  அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
நன்றி.   

கடந்தகால த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
மாற் த்திறனாளிகள், ெபண் தைலைமத் வத்ைதக் ெகாண்ட 
கு ம்பங்கள் மற் ம் விேசட ேதைவகள் ெகாண்டவர்களில் 50 
கு ம்பங்கள் ெதாி ெசய்யப்பட் , இந்திய அரசின் 
உதவி டனான ட் த் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் 50 

கள் அைமக்கப்பட்  ல்ைலத்தீ , க்காய், 
உயிலங்குளம் பகுதியில் 2012ஆம் ஆண்  கு யமர்த்தப் 
பட்டனர். இக்கு ேயற்றமான  ‘50 ட் த்திட்டம்’ என 
அைழக்கப்ப கின்ற . இக்கு ேயற்றத் திட்டத்தில் மின்சாரம், 
தண்ணீர், ன்பள்ளி, பாடசாைல ேபான்ற வசதிகளின்ைம, 

339 340 
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பிரதான தி தல் உள்ளக திகள் வைர னரைமப்பின்ைம 
காரணமாக மக்கள் இக்கு ேயற்றத் திட்டத்ைதக் ைகவிட்  
ெவளிேய கின்ற நிைலேய உ வாகி ள்ள . அந்த வைகயில் 
தற்ேபா  28 கு ம்பங்கள் ெவளிேயறி ள்ளன என ம் 
ெதாியவ கின்ற .  

ேநர  த்தப் பாதிப் க க்குட்பட் ள்ள எம  பகுதிகளில் 
ல்லாப் பிரச்சிைன பாாியெதா  பிரச்சிைனயாக ள்ள 

நிைலயில் க னமான யற்சியின் பயனாக ம் ெப ம் 
ெந க்க க க்கு  மத்தியி ம் இந்திய உதவியின்கீழ் கிைடத்த 
இந்த டைமப் த் திட்டத்தின் வரலா  தங்க க்குத் 
ெதாி ெமன எண் கின்ேறன். எனேவ, அந்த கள் 
இவ்வா  ைகவிடப்ப ம் நிைலயான   மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும்.  

உயிலங்குளம் 50 ட் த் திட்டத்திற்குத் ேதைவயான 
அ ப்பைட வசதிகைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ஏற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்ள மா? 

இவ்வா  அ ப்பைட வசதிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
நிைலயில் அக்கு ேயற்றத்ைதக் ைகவிட் ச் ெசன்ற 
கு ம்பங்கள் மீளக் கு ேயற வராதநிைல உ தி 
ெசய்யப்பட்டால் கா யான கைள ேவ  
மாற் த்திறனாளிக க்ேகா, ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்க க்ேகா வழங்கக்கூ ய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள மா? 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இதற்கான பதிைல 

வழங்குவதற்குத் தய ெசய்  எனக்கு 2 கிழைம கால 
அவகாசம் தா ங்கள்!  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පධාන කටයුතු- 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
After the Hon. Minister, I will give you the chance. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දවෙසේ වැදගත් කාරණයකුයි මා 

මතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, අද ෛවද්යවරුන්ෙග් වර්ජනයත් එක්ක 
අෙප් ගම්වල විශාල පශ්න ගණනාවක් ඇති ෙවලා තිබුණා. අද මා 
ෙරෝහල් සම්බන්ධෙයන් check කරලා බැලුවාම, OPDs ෙගොඩක් 
වහපු බව දැනගන්න ලැබුණා. අෙප් අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන් 
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙයන් ෙබෙහත් ගන්න හිටපු අය අද විශාල 
පශ්න ගණනාවකට මුහුණ දී සිටිනවා. හැබැයි ඒ අතර, මා check 
කර බලද්දී මට දැනගන්න ලැබුණා, පිනට ෙබෙහත් ගන්න එන 
අයට, එෙහම නැත්නම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙයන් ෙබෙහත් 
ගන්න එන අයට වර්ජනය බලපා තිබුණාට හවස ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල්වල වැඩ කරන ෛවද්යවරු -ෙම් වර්ජනය ෙමෙහයවන 
අයම- රුපියල් 1,925/-ක් අරෙගන හවසට ෙබෙහත් ෙදනවා කියා. 
එතෙකොට නම් channelling ආදි ඔක්ෙකෝම අදාළයි. මා කියන්න 
කැමැතියි -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුමක් යටෙත්ද ෙමතුමා කතා 

කරන්ෙන්? අමාත්යාංශ නිෙව්දනයක් යටෙත්ද?   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක, පැහැදිලි කිරීමක්. එච්චරයි.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වර්ජනය ගැන. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම අවස්ථාව ඔබතුමාට ෙදන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට කතා කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

කථානායකතුමා ඉඩ දීලා තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. 
[බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු අමාත්යතුමාට කතා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න.  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි -[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමනි, අනුරුද්ධ පාෙදනිය කියන්ෙන් මෙග් 
හිතවත් ෛවද්යවරෙයක්; අපත් හඳුනන ෙකෙනක්. නමුත් එතුමා 
හවස 4.00ට රුපියල් 1,925ක් අරෙගන ෙලෙඩකු බලනවා, 
නවෙලෝක ෙරෝහෙල්. එෙහම නම් මා අහන්ෙන්, අර අහිංසක 
මිනිසුන්ට -[බාධා කිරීමක්] එක පැත්තක ෛවද්ය වර්ජනය. [බාධා 
කිරීමක්] ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙගන් පඩිය ගන්නා අය ෙබෙහත් 
ෙදන්ෙන් නැතිව හවස් වන ෙකොට -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක අදාළ අමාත්යවරයා විසින් කිව යුතු ෙදයක්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 

පශ්නයක්. ඒකයි මතු කෙළේ.    
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යවරයකුට තමන්ෙග් 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව විෙශේෂ පකාශයක් කළ හැකියි, තමාට අදාළ 
විෂයයට අනුබද්ධව අමාත්ය පකාශයක් ෙලස. හැබැයි, දැන් දයාසිරි 
ජයෙසේකර අමාත්යතුමා -[බාධා කිරීමක්] එතුමා කරන පකාශ 
පිළිබඳව ෙනොෙවයි මා පශ්න කරන්ෙන්. මා පශ්න කරන්ෙන් -
[බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් එය අඩුම තරමින් අගාමාත්යවරයා 
ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙහෝ තමන්ෙග් 
අමාත්යාංශවලට අදාළව කරන පකාශයක් වන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට 
එක්එක්ෙකනා තමතමන්ට දැෙනන ෙද්වල් ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කතා කරන්න ගිෙයොත්, ඒක සාධාරණ නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව ෙදමු.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමා, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් මා පශ්නයක් අහන්නම්. 

මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු ගණනක් හිටපු ෙකෙනක් ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම්, මා පශ්නයක් අහන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා නැඟිටලා කතා කළා. ඒ කතා 
කරපු එකට කවුද විරුද්ධ වුෙණ්?  

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

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා නැඟිටලා කතා කරලා ඒකට විරුද්ධ 

වුණාද? [බාධා කිරීම්] නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා නැඟිටලා කතා 
කරන ෙකොට ඔබතුමා විරුද්ධ වුණාද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ අවස්ථාව දුන්ෙන්, point of Order එකක් ෙලසයි. 

[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. එෙහම නම් ඇයි 

මට විතරක් කියන්ෙන්? මන්තීතුමා, එෙහම නම් ඔබතුමා ඒ 
ෙවලාෙව්දීත් කතා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒකත් වැරැදියි 
ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. [බාධා කිරීම්] Please, take your seat.  

ගරු සභානායකතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. [බාධා කිරීම්]  
 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි, මන්තීතුමා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කථා 

කරනෙකොට ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්.  [බාධා 

කිරීම්]  
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙමපමණ ෙව්ලාවක් ෙම් ගැන 

කිව්ෙව් නැහැ. ෙම් ෙබෙහත් ගන්න යන්ෙන් කීඩකෙයක්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න තමයි අපි ගරු 

සභානායකතුමාට ෙයොමු කෙළේ. ගරු සභානායකතුමාට අවස්ථාව 
ෙදන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්යවරු ෙම් මුළු රටම වැඩ 

වර්ජනයකට ෙයොමු කරන අවස්ථාවක ෛවද්ය අනුරුද්ධ පාෙදනිය 
මහතා අද සවස හතරට ෙලෙඩක් බලන්න සල්ලි අරෙගන 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අද හැන්දෑෙව් හතරට ෛවද්ය අනුරුද්ධ 
පාෙදනිය මහතා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකදී ෙරෝගිෙයක් බැලීමට 
එතුමාෙග් ෙව්ලාව ෙවන් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  උෙද්ට 
වැඩ වර්ජන; හැන්දෑවට ෙපෞද්ගලිකව ෙලඩුන් බලනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ගැන ෙනොෙවයි  මම 

කියන්න හදන්ෙන්. මම ෙම් ගරු සභාවට මම දැනුම් ෙදන්න 
කැමැතියි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙම් පශ්නය අපි ඉවර කරලා ඉමු. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද? 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් ෛවද්යවරු ඇතුළු වැඩ කරන 

ජනතාවෙග් වර්ජනයක් දැන් යනවා. ඒ ගැන   මන්තීවරෙයක් මත 
පළ කිරීම ෙනොෙවයි, මට තිෙබන පශ්නය. නමුත් රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් පධානියා හවස 4.00ට පුද්ගලික අංශෙය් 
වැඩ කරනවා කියලා අවලාද කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] එෙහම 
වැඩ කරනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වීඩිෙයෝ කරලා 
ෙපන්වන්න. ඔය ෙබොරුවට හදාගත් ෙල්ඛන. [බාධා කිරීම්] ඔය 
ෙබොරු ෙල්ඛන. ඒ නිසා ෛවද්යවරුන්ට අවලාද කියන්න එපා. 
ෛවද්යවරුන්ට අවලාද නඟා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාකර එතුමන්ලා එක්ක සාකච්ඡාවක් කරන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අවලාද කියන්නට මම ෙම් සභාවට 

ඇවිල්ලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවලාද නඟන ෙකෙනකු 
ෙනොෙවයි දයාසිරි ජයෙසේකර කියන්ෙන්. අවලාද නඟන කට්ටිය 
තමයි ඔය කථා කරන්ෙන්. මම පැහැදිලි සාක්ෂි ඇතුවයි කථා 
කරන්ෙන්. නවෙලෝක ෙරෝහෙලන් ගත්ත රිසිට් එක තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්.  මට ෙම්ක අදාළ වන්ෙන්, රන්ජන් රාමනායක නමැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීඩකෙයක් තමයි ෙම් රිසිට් එක අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙමහි 
source එක Doc990. ෙම් රිසිට් පෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
තිෙබනවා. Appointment number 006 active කියලා, ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ කාරණය ගරු සභානායකතුමා හරහා- 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කෙළේ අවලාද නැඟීමක් ෙනොෙවයි. 

[බාධා කිරීම්] ෙම් රිසිට් පත තිෙබනවා, ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඉදිරි කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම්] දැන් අවසන් 

කරන්න. 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමා ඒ පකාශය කෙළේ කවර සථ්ාවර 

නිෙයෝගය යටෙත්ද කියලා ඔබතුමා කියන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම කියන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක අමාත්යාංශ නිෙව්දනයක්ද, එෙහම නැත්නම් ඒක කවරක්ද 

කියලා ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම පැහැදිලි කළා ෙන්. දැන් ඒක හරි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා ඒක කියන්න ඕනෑ, අවසර ලබා දුන් නිසා. මම රීති 

පශ්නය නැඟුෙව්  ඒ පකාශය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කුමන කරුණක් 
මතද කියන එක ගැනයි. එතුමා කියනවා දැන් ෛවද්යවරුන් වැඩ 
වර්ජනයක නිරත ෙවමින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරනවා 
කියලා. ෙම්කම තමයි තිෙබන පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. 
රජෙය් විශ්වවිද්යාලයක් වන ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් 
 ෛවද්ය පීඨෙය් මහාචාර්යවරු  එයින් ඉවත් ෙවලා SAITM  එෙක් 
උගන්වන්න  යනවා. එතෙකොට සිද්ධ ෙවන ෙද් තමයි  රජෙය් 
විශ්වවිද්යාලයට ආචාර්යවරුන් නැති වන එක. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ෙම්ක වාදයක් කර ගන්නට එපා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔන්න තිෙබන පශ්නය! නිදහස් අධ්යාපනෙය් 

විශ්වවිද්යාලවලට ආචාර්යවරුන් නැහැ. ඒ අය ෙවනත් තැන්වල 
උගන්වන්නට යනවා. ඒකම තමයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැඩ වර්ජනය සම්පූර්ණෙයන්ම 

අසාර්ථකයි. අසාර්ථකයි වැඩ වර්ජනය.  
 
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, මම ෙම් ෙවනත් පශ්නයක් මතු 

කරන්ෙන්. 

අද දින පස් වරු 3.00ට ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව රැස් කරන්නට නියමිතව තිෙබනවා. එය 
රැස් කරන්නට නියමිතව තිෙබන්ෙන් Foreign Exchange Bill  
එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඔබතුමා දන්නවා, මම ෙම් 
පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිය 
බව. ෙම් ෙකටුම්පෙත් සමහර වගන්ති ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනි නිසා ඒවා නැවත සකස් කරන්න කියලා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් නිකුත් කර ඇති බව ඔබතුමා 
ෙම් ගරු සභාවට දැන්වූවා. හදිසිෙය් ෙම් විධියට ෙම් කාරක සභාව 
කැඳවූවාම මට ඒ නීතිඥවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒකට 
සහභාගි ෙවන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. සාමාන්යෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොමිටියක් රැස් කරන විට දින තුනකටවත් 
ෙපර ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරන්නට ඕනෑ.  එෙහම නැතිව 
හදිසිෙය් ෙම් ආකාරයට ෙකොමිටි කැ ෙඳව්වාම අපට සකිය 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන්නට බැරි ෙවනවා. එම නිසා කරුණාකර 
ෙම් කමිටුව ඊළඟ වාරයට කල් දමා ෙදන්න කියලා මම ඉතා 
ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

නඩුවක් දැම්මා නම්, එතුමා දැන ගන්න ඕනෑ ෙම් කාරක සභාව 
කැඳවන්ෙන් ෙමොන කාරණාව සඳහාද කියලා. නීතිඥ මහත්වරු 
ෙමහාට එක්කෙගන එන්න බැහැ. Sir, if he has gone to court, 
he must know on what grounds he has gone to court.  He 
cannot bring lawyers. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Chairman of the Sectoral Oversight Committee 

must decide it.  You have to refer it to him. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය කිසිෙසේත්ම ඒ නඩුව පිළිබඳ 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඉතා සාධාරණ ඉල්ලීමක් ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව කැඳවනවා නම්, ඒ මන්තීවරුන්ට සාධාරණ  කාලයක්  දිය 
යුතුයි කියන ඉල්ලීමයි ෙම් කරන්ෙන්. හදිසිෙය් ලිපියක් එවලා 
කියනවා, හවස තුනට එන්න කියලා.  එෙහම කරන්න එපා කියන 
එකයි ෙම් කියන්ෙන්. "ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව අහවල් 
දිනෙය් පැවැත්ෙවනවා, එයට සහභාගි ෙවන්න" කියලා අඩුම 
තරමින් දින තුනකට කලින්වත් දැනුවත් කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව අනුව අපි 

එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා. අධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව 
ගැන ෙහට එහිදී සාකච්ඡා කරන්න අපි සූදානම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි බැඳිලා ඉන්ෙන් නඩු තීන්දුවට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු සභාපතිතුමා සමඟ කථා කරලා  

තීරණයක් ගන්නම්, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are bound by the court order.   
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්න කරන්ෙන් 

අධිකරණෙය් නඩු තීන්දුව ගැන ෙනොෙවයි. ආර්ථික සංවර්ධන 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ඔබතුමන්ලා අද සවස 
තුනට කැඳවනවා. හැබැයි, ඒ කාරක සභාව අද සවස තුනට 
කැඳවන බව දැනුම් ෙදන්ෙන් ඊෙය් හවස. ඒක අසාධාරණයි. ඒ 
නිසා ෙම් සාධාරණ ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. අඩුම තරමින් ඒ දැනුම් 
දීම දින තුනකට කලින්වත් කරනවා නම් වඩාත් පහසුයි.  

අෙප් ගරු සභානායකතුමා  ඒ ෙවනුවට නඩුවක් ගැන කියනවා 
ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා නඩු 

තීන්දුවක් ගැන කිව්වා. නඩු තීන්දුවක් ගැන ෙනොෙවයි කියන්ෙන් 
කියලා අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියනවා. ෙමොකක්ද ඇත්ත? 

බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා නඩු තීන්දුව 
කියලා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තිතුමා කියනවා නඩු තීන්දුව 
ෙනොෙවයි කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් කාරක සභාව කැඳවා තිෙබන විධිය වැරැදියි, ගරු 

සභානායකතුමනි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අන්න ඒකයි කියන්ෙන්. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

කැඳවීම ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 

අනුව, කාරක සභාවක් රැස් කරන්න අඩුම වශෙයන් සාමාන්යෙයන් 
දවස් තුනක කල්දීමක් ෙකෙරනවා. ෙම් කාරක සභාව හදිසිෙය්යි 
රැස් කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් ඒ කාරක සභාෙව් සාමාජිකෙයක්. එය හදිසිෙය් 
කැඳවන්ෙන් නැතිව, කාලයක් දීලා කැඳවන්න කියලා තමයි එතුමා 
ඉල්ලන්ෙන්. ඒක සාධාරණව අප කරන ඉල්ලීමක්. ගරු 
සභානායකතුමා කථා කරන්ෙන් ෙවන නඩුවක් ගැන.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ගැන ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුෙව් සභාපතිතුමා සමඟ 

කථා කර බලන්නම්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන බලන්න. ගරු 

සභානායකතුමාට ඒ ගැන කියලා වැඩක් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව, ආණ්ඩුෙව් න්යාය පතය 

අනුව වැඩ කරන්න ඕනෑ.  විපක්ෂෙය් න්යාය පතයට වැඩ කරන්න 
බැහැ ෙන්.  

        
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු 

සභාපතිවරයාට බලතල තිෙබනවා, ඕනෑම ෙවලාවක කාරක 
සභාවක් කැඳවන්න. ඒ සඳහා සිටිය යුතු අවම සාමාජික සංඛ්යාව 
සිටිනවා නම් ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ඒ  නිසා ෙමතුමන්ලා කියන 
ෙම් කථාව අදාළ නැහැ. ෙමතුමන්ලා ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු 
පිළිබඳ රීතිය දන්ෙන් නැහැ. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට ඕනෑම ෙවලාවක කමිටුව කැඳවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් තීරණය ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඒ ගැන බලලා මම කථා කරන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව කැඳවිය යුතු අවම දින ගණන 

ඔබතුමා කියන්න.  

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අපට අත්යවශ්ය පනත් 

ෙකටුම්පතක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාමාන්ය පනත් ෙකටුම්පතක් නම් ඒකට කල් ෙදන එක 

සාධාරණයි. නමුත් ආණ්ඩුෙව් හදසි පනත් ෙකටුම්පතක් තිෙබනවා 
නම් මට ඒකට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 

සංෙශෝධනය අනුව හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙග්න්නත් බැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, හදිසි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් හදිසි පනතක් කියලා එකක් 

නැහැ. ඉස්සර තමයි හදිසි පනත් ෙකටුම්පත්  තිබුෙණ්. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අනුව දැන් හදිසි 
පනත්ෙකටුම්පත්  ඉදිරිපත් කරන්නත් බැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ආණ්ඩුෙව් අවශ්යතාව කියලා එකක් තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් හැමදාම කල් දමන්නයි. විපක්ෂය 
හදන්ෙන් හැමදාම කල් දමන්නයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කල් දමන්න ෙනොෙවයි, සාධාරණ ඉල්ලීමක් අපි කරන්ෙන්. 

යම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් කැඳවනවා නම් ඒ පිළිබඳව 
සූදානම් වීමකින් යුතුව එන්න එහි සාමාජික මන්තීවරුන්ට 
සාධාරණ කාලයක් ලබා දිය යුතුයි.  එෙහම නැතිව පැය ෙදක 
තුනක් ඇතුළත කාරක සභාවක් කැඳවා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට 
පුළුවන් අත උස්සලා යන්න, කැබිනට් එක කැඳවනවා වාෙග්.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුන්වැනි සතියට 

නියමිත වැඩ කටයුතුත් අපි තීරණය කරලා ඉවරයි.  තුන්වැනි 
සතියටත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇතුළත් කරලා නැහැ. ඉතින් 
හදිසි වන්ෙන් නැතිව, කලබල වන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදාය අනුව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව කැඳවලා, 
සාකච්ඡා කරලා වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න.   

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මැතිතුමා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 

සභාපතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාරක සභාවක් පසු ගිය දවසක 
හදිසිෙයන් කැඳවලා තිබුණා. අපට දවසයි කාලය තිබුෙණ්. මම 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉඳලා ඇවිල්ලා ඒ හදිසි රැස්වීමට සහභාගි 
වුණා. ඒකට එතුමා සාක්ෂි දරනවා. ඒ, පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
පැවැත්වුණු දවසක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවස්ථානුකූලව මම ෙමතැන අවස්ථාව දුන්ෙන් 

සභාපතිවරුන්ට තීරණයක් ගැනීමටයි. දැන් අපි පධාන 
කටයුතුවලට යමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම් පනත් 

ෙකටුම්පතක් විවාදයට ලක් කරන අවස්ථාෙව් දී ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව තුළ ඉක්මනින් සාකච්ඡාවක් කළ යුතුයි කියලා 
ෙයෝජනාවක් එන ෙකොට, " හරි, එෙහම නම් ෙහට ඒක කැඳවමු"යි 
කියලා අපි අද තීරණයට එනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිශච්ිත 
ෙමොෙහොෙත් පැන නඟින හදිසි අවශ්යතාවක් මත එෙහම ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා කැඳවන අවස්ථා තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් 
ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව කැඳවන්ෙන් කිසිදු හදිසි 
අවශ්යතාවක් සඳහා ෙනොෙවයි. ෙම් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත 
පනත් ෙකටුම්පත අද හවස තුනට කාරක සභාෙව් කැඳවනවා. 
ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුව නැහැ. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරෙය් 
න්යාය පතයටත් ඒක ඇතුළත් කරලා නැහැ. ඒ අනුව ෙම්ක හදිසි 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? යම් හදිසි කරුණක් පිළිබඳව ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් තීරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා කැඳවිමක් 
පිළිබඳව ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. සම්පදායික ෙලස ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා කැඳවනවා නම්  ඒ අදාළ සාමාජික 
මන්තීවරුන්ට සාධාරණ කාලයක් ලබා දිය යුතුයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. තුන්වැනි සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සභා වාරයටත් 
ෙම්ක ඇතුළත් ෙනොකර තිබියදී  හදිසි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකයි 
අපි අහන්ෙන්. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපට තව වැඩ කටයුතු 

රාශියක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ෙමතැනින් අවසාන කරමු.   
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 

ඉතාම සාධාරණ ඉල්ලීමක්. ෙම් විෙද්ශ විනිමය පනත් ෙකටුම්පත 
ජාතික ආර්ථිකයට ඉතා වැදගත් එකක්. ඒ නිසා අපට කල් ෙදන්න. 
අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ නිසා 
කරුණාකරලා ෙම්ක කල් දාලා, ෙවනත් දවසක් ලබා ෙදන්න 
කියලා ඔබතුමා නියම කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා තීරණය 

කෙළොත් හදිස්සියි කියලා, මම මීට ඉහතදී ඒ අවස්ථාව දීලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක හදිස්සි නැහැ. ෙම්ෙක් කිසිම 

හදිස්සියක් නැහැ. ෙම්ෙක් තිෙබන හදිස්සිය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය ආණ්ඩුව දහඅට වන 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පැය 24න් ෙගනාෙව්. හිටපු 
අගවිනිසුරුවරිය වන ශියානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තනතුරින් 
ඉවත් කරන ෙයෝජනාව පැය 24න් ෙගනාෙව්. අපි දවස් ෙදකක් 
කල් දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දවස් ෙදකක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කවදා ද කල් දුන්ෙන්, ඊෙය් ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු අගවිනිසුරුවරිය වන ශියානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 

පැය 24න් එෙළව්වා. දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පැය 24න් ෙගනාවා. ඔබතුමන්ලාට ඒවා අමතකද? 
ඒවාට අත ඉස්සුවා මතක ද? 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා තමයි ජනතාව ඒ ආණ්ඩුව එළවා දැම්ෙම්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් තිෙබන්ෙන් තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් 

නියමය අනුමත කිරීම. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ගරු 
සභාව හමුෙව් පශ්නයක් මතු කළා. ඒ ගැන ගරු ෙපොලීසිය බාර 
ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව 
දැනුවත් කරන බව කිව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගත්ත 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා කරුණාකරලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා සභාෙව් සිටින නිසා එතුමාටම ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පභූවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව සැපයීෙම්දී 

පවතින තර්ජනය පිළිබඳව තක්ෙසේරු වාර්තාවක් අනුව තමයි ඒක 
කරන්ෙන්. ඒකට "security survey" කියනවා; "threat 
assessment" කියලා කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධෙයන් පසු 
කාලෙය් මැති ඇමතිවරුන්ට, පභූවරුන්ට ලබාදී තිෙබන ආරක්ෂාව 
පිළිබඳව හැම අවස්ථාවකම නැවත සලකා බලා තිෙබනවා. විශාම 
ගිය හිටපු ජනාධිපතිවරු ගත්ෙතොත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා 1988දී විශාම ගියාට පස්ෙසේ එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
නිලධාරින් 65ෙදෙනක් ලබාදී තිබුණා. 1996 ෙනොවැම්බර් මස 01 
වන දින එතුමා මිය යන අවස්ථාව වන විට එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
කමකමෙයන් අඩු ෙවලා,  ආරක්ෂක නිලධාරින් පමාණය 18ක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා 1994දී 
විශාම ගනිද්දී එතුමාට ආරක්ෂක නිලධාරින් 78ක් අනුයුක්ත 
කරලා තිබුණා. ඊට අවුරුදු 14කට විතර පස්ෙසේ එතුමා මිය යන 
ෙවලාව වන විට  කමකමෙයන් නිලධාරින් 12 ෙදෙනක් දක්වා අඩු 
ෙවලා තිබුණා. එම ආරක්ෂක තත්ත්වය සලකා බලා තමයි එෙසේ 
අඩු කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාට ෙබෝම්බ පහාරයක් පවා එල්ල වී තිබුණා, එතුමා 
ජනාධිපති ධුරෙය් සිටින කාලෙය්දී. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියටත් ඒ වාෙග්ම පහාරයක් එල්ල ෙවලා 
තිබුණා. එතුමිය විශාම ගනිද්දී 2005 ෙනොවැම්බර් මස 03 වැනි දින 

353 354 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම් දී තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, 
එතුමියෙග් ආරක්ෂාව සඳහා යුද හමුදා සහ ෙපොලිස් නිලධාරින් 198 
ෙදෙනකු සැපයීමට. නමුත් මැයි මස එතුමියෙග් ආරක්ෂක 
තත්ත්වය සමාෙලෝචනය කිරීම සඳහා පත් කළ ෙම්ජර් ජනරාල් 
ආර්.ඩබ්ලිව්.පී. පනාන්දු හා විෙශේෂ කාර්ය බලකා අණ ෙදන 
නිලධාරි, නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති නිමල් ෙලව්ෙක් විසින් යුද හමුදා 
නිලධාරින් 12 ෙදෙනකු සහ ෙපොලිස් නිලධාරින් 69 ෙදෙනකු 
පමාණවත් කියලා නිර්ෙද්ශ කිරීම නිසා එම පමාණයට අඩු වී 
තිෙබනවා. දැනට එතුමියට ආරක්ෂක නිලධාරින් 59 ෙදෙනකු 
සපයා තිෙබනවා, වර්තමාන ආරක්ෂක තත්ත්වය සලකා බලා. පසු 
ගිය කාල වකවානුෙව්ම විශාම ගිය, ඒ වාෙග්ම මැතිවරණවලින් 
පසුව ජයගහණයක් ගන්න බැරි වුණු මැති ඇමතිවරුන්ට ලබා දී 
තිබුණු ආරක්ෂාවත් සංෙශෝධනය කළා, ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂක 
තත්ත්වය සලකා බලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම තවත් කාරණයක් ගැන සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. ලබා ෙදන ආරක්ෂක නිලධාරි සංඛ්යාව අඩු 
කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, එම පමාණය වැඩි කරන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. මෑතකදී ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න 
මැතිතුමාට තර්ජනයක් තිෙබනවාය කියලා එතුමා අපට දැනුම් 
දුන්නා. ඒ අතරතුර අෙප්ත් ආරක්ෂක තත්ත්ව පිළිබඳව වාර්තාවක් 
කැඳවා, අපි එතුමාට අවශ්ය ආරක්ෂාව සපයා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කී ෙදෙනකුද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම දන්නා තරමින් නිලධාරින් හය ෙදෙනකු ලබා දීලා 

තිෙබනවා. ගරු මන්තීවරෙයකුට ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් 
ලබා ෙදනවා. එතුමාට විෙශේෂෙයන් එම පමාණය තව වැඩි කර 
ලබා දී තිෙබනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින් සහ  Police Post එකක් 
එතුමාෙග් නිවසටත් ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි එම ආරක්ෂක 
තත්ත්වයත් විටින් විට සලකා බලනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමාටත් පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා අපට 
වාර්තා කරලා තිබුණා. එතුමාෙග් ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳවත් 
සලකා බලා එතුමා යාපනෙය් යන අවස්ථාවලදී එෙහම අවශ්ය 
ආරක්ෂාව සැපයීමට ආරක්ෂක නිලධාරින් සංඛ්යාව වැඩිකර 
තිෙබනවා. මම එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා හරියටම දන්ෙන් 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.   

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2015 වර්ෂෙය් දී විශාම 
ගැනීෙම්දී එතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි එතුමාෙග් ආරක්ෂාව සඳහා යුද 
හමුදා නිලධාරින් එකසිය ෙදෙදෙනකුෙග්ත්, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
එකසිය තුන්ෙදෙනකුෙග්ත් ෙසේවය ලබා දුන්නා. මම නැවතත් එම 
සංඛ්යාව කියන්නම්. එතුමා 2015 වර්ෂෙය්දී ජනාධිපති ධුරෙයන් 
විශාම ගන්නා අවස්ථාව ෙවනෙකොට, එතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි යුද 
හමුදා නිලධාරින් එකසිය ෙදෙදෙනකුත්, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
එකසිය තුන්ෙදෙනකුත් ලබා දුන්නා. නමුත් අෙප් රජය 
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තා, පභූ ආරක්ෂාව සඳහා ෙපොලිසිය 
මඟින් තමයි කටයුතු කරන්ෙන් කියලා.  ටික කාලයක් ගත වුණාට 
පසුව, ඒ පතිපත්තිය අනුව,  හමුදා නිලධාරින් සියෙදනා ෙවනුවට 
ඇමැති ආරක්ෂක ඒකකෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් සිය ෙදෙනකු 
ලබා දීමට අපි කටයුතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම අවස්ථාෙව් දී අපි ෙපොලීසියෙයන් 
වැඩි බරක් ගත් නිසා  එතුමාට විෙශේෂ කාර්ය බලකායත්  ලබා 
දුන්නා.  එතුමාෙග් ආරක්ෂක කටයුතුවලට නිලධාරින් 26 
ෙදෙනක් හැම අවස්ථාෙව්ම ඉන්නවා. අපි පභූවරුන්ෙග් threat 
assessment එක කාලෙයන් කාලයට කරනවා.  වි ෙශේෂෙයන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා වාෙග් අයෙග්.  මාස හෙයන් හයට අපි ඒ 
කටයුතු කරනවා. එතුමා විශාම ගිය අවස්ථාෙව් හිටිෙය් හමුදා 
නිලධාරින් 100යි; ෙපොලිස ්නිලධාරින් 103යි. අපි - ෙපොලීසිෙයන් - 
වැඩ කටයුතු භාර ගනිද්දී හමුදා නිලධාරින් 100 ෙවනුවට, ෙපොලිස ්
නිලධාරින් 100ක් දුන්නා.  එතෙකොට සංඛ්යාව ෙවනස් වුෙණ් 
නැහැ. අපි STF එෙකන් වැඩිපුර නිලධාරින් 26ක් දුන්නා. දැන් 
එතැන තත්ත්වෙය් පාලනයක් තිෙබනවා.  

අපි එතැන වැඩ කටයුතු ගැන ෙහොඳට අවෙබෝධ කරෙගන, 
ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට සම්පූර්ණ ගණන 229ක් 
ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  අලුත් ආරක්ෂක තත්ත්ව වාර්තා 
අනුව එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට සිටි ෙපොලිස් නිලධාරින් 42ක් - STF  
එෙකන් ෙනොෙවයි - නැවත කැඳවලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම්ක විටින් විට සිදු ෙවන ෙදයක්. ෙමම 
ආරක්ෂාව සැපයීෙම් කියාවලිය ෙපොලිස්පතිතුමාට පැවරිලා 
තිෙබන වග කීමක්. ඒක විටින් විට බලන්න; ඒ ආරක්ෂක තත්ත්ව 
වාර්තා අනුව තර්ජන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා නම් අවශ්ය නිලධාරි 
සංඛ්යාව වැඩි කරන්න; තර්ජන අඩු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ අනුව 
අවශ්ය නිලධාරින් පමාණය රඳවලා ඉතිරි පමාණය අඩු කරන්න 
එතුමාට බලය තිෙබනවා. එම කටයුත්ත තමයි සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මා සමඟ සාකච්ඡා කළා. 
මම එතුමාට ෙම් කරුණු පැහැදිලි කරලා දුන්නා.  මම කිව්වා ඒ, ඒ 
අවස්ථාවලදී ෙම් පමාණය තව අඩු ෙවන්නත් පුළුවන්; තව වැඩි 
ෙවන්නත් පුළුවන් කියලා. නමුත්, මා එතුමාට කිව්ෙව් විෙශේෂ 
රාජකාරියක් තිෙබනවා නම්, මැයි දින රැස්වීම වාෙග්  විශාල 
රැස්වීමක් තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා යම් නිලධාරි පමාණයක් 
වැඩිපුර අවශ්ය වනවා නම් ඒ අවස්ථාෙව්දී අපට ඇමති ආරක්ෂක 
අංශෙයන් ඒ නිලධාරින් සංඛ්යාව සපයන්න  පුළුවන් කියලායි. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විධියට, search එකකට ආදී 
කටයුතුවලට වැඩිපුර නිලධාරින් සංඛ්යාවක් සපයන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඉලක්ක කළ ෙදයක්වත්, ෙවන 
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පභූ ආරක්ෂාව සැපයීෙම්දී තිෙබන 
කියාදාමයක්. විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ඇතුළුව එතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දීත් ආරක්ෂාවට නිලධාරින් 187ක් සිටින බව මා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳව කටයුතු 

කරන  ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. නමුත්, මට පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා කියනවා, තිෙබන ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව කලින් 
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[ගරු සාගල රත්නායක මහතා] 
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කලට තක්ෙසේරු කරනවා කියලා. දැන් ඔබතුමාම දන්නවා, ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙය් සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට අලුෙතන් ඇති වුණු 
එල්ටීටීඊ කණ්ඩායමකින් තර්ජන තිෙබනවාය කියලා එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව වැඩි කළා කියලා. එතෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් පැවැති එල්ටීටීඊය පරාජයට පත් 
කරන්න නායකත්වය දුන් නායකයායි. එතෙකොට සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමාට අලුෙතන් තර්ජනයක් ඇතිවන කාලයක ඒ තර්ජනය 
ඊට වඩා වැඩිෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට එල්ල 
වනවාය කියන එක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙදයක්. ෙම් 
තක්ෙසේරුව කරන්ෙන් ෙපොලිස්පතිතුමා නම්, එතුමා ෙම් 
තක්ෙසේරුව කරන්ෙන් ඔළුෙවන් හිටෙගන ද කියලා මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
මැයි පළමුවැනි දා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මඟින් සංවිධානය කළ මැයි 
රැලියට සහභාගි වූ ෙසනඟ දැකලා punishment එකක් ෙදන්න 
ඕනෑය කියලා හිතුවා. ෙම් ෙවන්න යන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් 
ෙනොෙවයි. ඊළඟ මැතිවරණය පවත්වන කාලය වනෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව තවත් අඩු කරන්නයි 
යන්ෙන්. එෙහම කරලා එතුමාව අනාරක්ෂිත කරලා මරා දමන්නයි 
යන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙවන ජනාධිපතිවරුයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිවරයායි සමාන කරන්න යන්න එපා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මා හිතන්ෙන් ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් මා ඉතාම පැහැදිලිව 

කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමාට ඒක වටහා ගන්න තරම් ශක්තියක් 
නැත්නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි දැන් පධාන කටයුතුවලට යන්න ඕනෑ, ගරු විමල් වීරවංශ 

මැතිතුමනි. ෙම් ගැන විවාදයක් ඇති කරන්න බැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා කරුණු පැහැදිලි කළා ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි ෙම් පශ්නය අවසාන කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කරුණු 

ඔක්ෙකෝම කිව්වා ෙන්. අදාළ අමාත්යතුමා කරුණු පැහැදිලි කළා. 
තවත් ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] පධාන කටයුතු. 

 
තානාපති වරපසාද පනත : නියමය 

இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் சட்டம்: 
கட்டைள 

DIPLOMATIC PRIVILEGES ACT: ORDER 
 

[පූ.භා. 11.30] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

අපට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙලෝකෙය් තැනින් තැන 
ඉතිරි ෙවලා සිටින දවිඩ අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් නායකයන් දිවිහිමිෙයන් ආරක්ෂා කරනවා. ෙමොකද, 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර සමඟිය ඇති කිරීමට මුළු 
ලංකාව පුරාම ඡන්දය ගත් අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා, ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට උතුරු පෙද්ශෙය් ෙදමළ 
ජනතාවෙගන් වැඩිම ඡන්ද පමාණයක් ලබා ගත් සිංහල 
ජනාධිපතිවරයායි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් ඉතිරි 
ෙවලා ඉන්න එල්ටීටීඊ ෙරොත්තටත් ෙලොකු වුවමනාවක් තිෙබන, ඒ 
අයෙග් ෙකොන්තාත්තුව ලංකාව තුළ කියාත්මක වීම නිසා 
ෙමතුමන්ලාට කිසි බයක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැයි කියන එක අපට 
පැහැදිලියි. ෙහොඳටම ආරක්ෂාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් 
දවස්වල එතුමන්ලාත් පභාකරන්ට එක පහනක් පත්තු කරලා, 
මහින්ද රාජපක්ෂට ෙදවැනි පහන පත්තු කරනවා කියලා අපට 
ආරංචියි. [බාධා කිරීම්] ෙම්ෙගොල්ලන් දැන් ෙම් - [බාධා කිරීම්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙග් පධාන කථාව පටන් ගන්න කලින් මෙග් 
මිතයා දැක්කාම යුග ෙදකක ෙවනස මට මතක් ෙවනවා. 
ෙමතුමන්ලා මහා ෙලොකුවට ෙද්ශෙපේමිෙයෝ, වීරෙයෝ හැටියට 
ෙපන්වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා 
2014.03.31 වනදා අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා නියමය ඉදිරිපත් කරනවා කියන 

ටික සඳහන් කෙළේ නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම පනත යටෙත් නියමය ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඒකයි 

කිව්ෙව්.  [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක්  ඉන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථාෙව්දී ඉදිරිපත් ෙවයි.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා  නම් රුපියල් 2,500න් ජීවත් ෙවලා පුරුදු 

ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා පනත යටෙත් නියමය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 ෙහොඳයි. මම පටන් ගන්නම්. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා මහ 

ෙලොකුවට කයිවාරු ගහනවා. 2014 වසෙර් විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා දකුණු ඇෙමරිකාෙව්, ෙකොෙලොම්බියාවට යනවා. 
අවසානෙය් දී අෙප් අමාත්යාංශෙයන් තමයි ඒ අයෙග් credentials 
නිකුත් කරන්ෙන්. තමන්ෙග් අවුරුදු 11ක පුතාත් එහි 
නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට ආණ්ඩුෙව් වියදෙමන් එක්ක ෙගන 
යනවා; Mr. Viboothi Weerawansa - ෙම් ලියවිල්ල මම 
සභාගත* කරනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමා නිකම් ෙදපිටකාට්ටු ෙවන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න 

පුළුවන් කථාෙව්දී.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප 

කරනවා. මෙග් පුතා ඒ ගමනට ගියාට රජෙයන් එක සතයක්වත් 
වියදම් කරලා නැහැ. එක සතයක් පුතා ෙවනුෙවන් රජෙයන් 
වියදම් කරලා නැහැ.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙපෞද්ගලික ඥාතියකු, මිතයකු 

යනවා නම් ඒ අයට විෙශේෂ වරපසාද ෙදන ලිපි අපි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකත් මම ඔප්පු කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙන්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තමන්ෙග් අවුරුදු 11ක පුතාත් එදා ෙකොෙලොම්බියාෙව් 

පැවැත්වුණු සමුළුෙව් - at the Seventh Session of the World 
Urban Forum; Hon. Wimal Weerawansa, Mr. P.H.L. 
Wimalasiri Perera, Mr. P.G. Jothipala, Mr. R.M.P. Udaya 
Shantha Gunasekara, Mr. C. Pradeep Silva Wijesekara and 
Mr. Viboothi Weerawansa - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. එතුමා ඉදිරිපත් කළා, 

ඔබතුමා නැහැයි කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] කියන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියලා විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අහගන්න. We must continue 
with today's Proceedings.   

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. ඒකයි මා කියන්ෙන්, ෙම් නිකම් - 

[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද, point of Order එක?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාව ෙනොමඟ යැවීම වැරැදියි. 

මෙග් දරුවා ඒ ගමනට එක්ක ෙගන ගිෙය් ෙපෞද්ගලික වියදමින් 
මිසක් රජෙය් වියදමින් ෙනොෙවයි. අනික් කාරණය, ඒ දරුවා ඒ 
සමුළුවට සහභාගිෙවලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සභාෙව් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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නිකම් ෙබොරු මඩ ගහන්න එපා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේට දරුවන් නැහැයි කියලා මා පළි නැහැ.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අනික් කාරණය, ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිවරයා තමයි විෙද්ශ 

කටයුතු ඇමතිවරයා වශෙයන් අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න තක්කඩියන්ට 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මා කියන්ෙන්, වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් ගහන්න එපාය 
කියලායි. ගහන ගහන හැම ගලක්ම එකතු කළාම අපට ගල් 
ලක්ෂයක් තිෙබනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ගහන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න. 

 
ගරු මංගල සමරඔබවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මා හිතුවා, "තක්කඩි"  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්ෙන් ෙහොඳ සිංහල වචනයක් කියලා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා පනත යටෙත් නියමය ඉදිරිපත් 

කරන්න.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මා ඇත්තටම හිතුෙව්, "තක්කඩිෙයක්" 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන වචනය ෙහොඳ පුරාණ සිංහල වචනයක් කියලායි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා නියමය ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙම් පැත්ෙත් ඉන්ෙන් තක්කඩිෙයෝ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නම්, ඒ පැත්ෙත් ඉන්ෙන් ෙපොන්නෙයෝ. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒක ඉවරයි ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා නියමය ඉදිරිපත් 

කරන්න.   
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් අය තක්කඩිෙයෝ 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නම් මම නම් ෙපොන්නෙයක් 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙවන්න කැමැතියි. මිනී මරුෙවක් වනවාට වඩා, ෙහොෙරක් වනවාට 
වඩා ඒක ෙහොඳයි. මට ඒ ගැන ආඩම්බරයි.  [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා  තක්කඩිෙයෝ, මිනී මරුෙවෝ. 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නියමය ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තක්කඩිෙයක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙතොප්පිය දමාෙගන.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නියමය ඉදිරිපත් කරන්න  අවස්ථාව ෙදන්න. 

361 362 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා  ෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ස්ථාවර නිෙයෝග 85 (v) යටෙත් යම් මන්තීවරයකු කථා කරන 

විට ෙම් විධියට බාධා කරන්න බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා පාවිච්චි කරන වචන 
බලන්න. ගැලරිෙය් පාසල් දරුෙවෝ ඉන්නවා. සත්තු වාෙග්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කරන හැටි බලන්න. වහාම- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,- [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is another point of Order being raised. ගරු 

මන්තීතුමා කියන්න.  
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 84.- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා 
කරන්න. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Speaker, I refer to Standing Order No. 84 (viii). 

It states, I quote: 

"No member shall impute improper motives to any other member." 

Sir, from the beginning of the Hon. Minister's speech, 
he was trying to impute improper motives. I think the 
decorum of Parliament can be maintained if the senior 
Hon. Minister is advised on how he should speak in 
Parliament.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you continue with your speech now. 

Please do not disturb him. ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. ඉන් පසුව විවාද කරන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
(The Hon. Mangala Samaraweera ) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"1996 අංක 9 දරන තානාපති වරපසාද පනෙත් 4 වගන්තිය යටෙත් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදනු ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 05 දිනැති 
අංක 1987/23 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2016.11.19 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

Hon. Speaker, as this House is aware, Sri Lanka, since 
Independence, has been recognized internationally as a 
respected member of the world community. Sri Lanka’s 
leaders, as we know, since Independence, were held in 
high regard and welcomed warmly in the important 
capitals of the world. In fact, the doors of the White 
House - from the White House to the Kremlin in 
Moscow, to Beijing, to New Delhi, to 10 Downing Street, 
to the European capitals - were all open to Sri Lankan 
leaders ever since Independence until 2005. Sri Lanka 
was looked upon as a consensus builder on the 
international stage, playing a role at the UN, which was 
somehow disproportionate to our geographical size, 
disproportionate to the fact that we are relatively an 
unimportant little Island. 

Sri Lanka has always stood for a rules-based 
international order focusing on international peace and 
security. Sri Lanka’s pioneering role in the negotiations 
on the Law of the Sea is a very important example of our 
quest to strengthen the rules-based international order.  

Hon. Speaker, Sri Lanka, since time immemorial, 
from historic times, has engaged with the rest of the 
world. Our ancestors were not afraid to engage; they were 
not afraid to trade; they were not afraid to explore. 
Historical evidence proves that they were well known and 
whatever name it was called - it was called by different 
names, "Serendipity" at one point, later "Ceylon" and 
many other names in between - during those ancient 
times, our country was indeed  well known and written 
about. It is certainly not by accident that the map of 
Ptolemy, one of the earliest maps drawn in the first 
century AD, depicted Sri Lanka much larger than its size. 
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In the first map, Sri Lanka is much larger simply because 
the ancient Sri Lanka would have played a much bigger 
role than its actual size. They considered us a very 
important country, a very important port, a very important 
hub in the Indian Ocean.  

Mr. Speaker, we all know that during the last decade 
or so, especially since the election of President Mahinda 
Rajapaksa, Sri Lanka which has moved along with the 
world community, as I said, for many centuries, went 
against its traditional position on the world stage which 
led this country to a form of self-imposed self-isolation.  

However, thankfully, after the 8th of January 2015, we 
have succeeded in turning things around, realigning Sri 
Lanka once again with its traditional persona of 
engagement and friendship on the world stage, and 
rebuilding our relations with the international community 
for the benefit of all our people.  

Hon. Speaker, Sri Lanka is, of course, not a 
superpower.  Our strength does not rely on acquisition 
and accumulation of military power. Our strength lies in 
harnessing our human resources; in building a strong 
democracy that is accountable to our own people; in 
protecting human rights; in learning from our past and 
building a strong and inclusive nation where all are equal, 
where individual rights are protected and where 
everyone’s dignity is upheld, so that Sri Lanka can be an 
example to other nations emerging from conflict. Our 
strength lies, Hon. Speaker, in strengthening our judiciary 
and our law and order system and in the network that we 
form with the international community; the partnerships 
that we forge with countries both within the region and 
beyond and the agreements that we conclude and abide by 
for increased investment, trade and commerce. Our 
success depends on strengthening these attributes to 
enhance our nation’s competitiveness and our soft power, 
providing our nation and our future generations the 
durable peace and stability required for the sustained and 
sustainable progress of all.  

As a result of the policy of engagement of the 
Government led by President Maithripala Sirisena and 
Prime Minister Ranil Wickremesinghe, the doors of the 
world’s capitals which were closed to Sri Lanka have 
once again opened for Sri Lanka’s leaders and people. 
Our ports are, again, a friendly harbour for the 
international navies.  

In fact, last month, President Maithripala Sirisena, 
invited by President Putin himself, paid the first official 
visit to Russia, in 44 years. In fact, before that, the Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe went to Australia earlier 
this year at the invitation of the Australian Government 
and this was the first time a Sri Lankan leader has been 
invited to Australia and given a State welcome since the 
visit of Sir John Kotelawala in 1954. Likewise, the 
President was again in Indonesia earlier this year; the first 

visit by a visiting Head of State for forty-odd years and 
we have re-established our ties with many other countries 
within the last two years.  

Even the tri-forces of important and advanced nations 
in the world are engaging, once again, with our tri-forces. 
The Members of the European Parliament last week voted 
436 to 119 against objecting to Sri Lanka’s readmission 
to GSP Plus. The European Union has already - in fact 
just a few months after this Government came into being- 
lifted the ban on Sri Lankan fish export, again restoring 
the livelihood of thousands and thousands of fisher folk 
living on the coasts of this Island.   

The US Millennium Challenge Corporation, again, is 
engaged with Sri Lanka and named Sri Lanka in 
December, 2016 as a compact-eligible country. The 
World Bank and the IMF are now open to lend to Sri 
Lanka on favourable terms even though Sri Lanka is a 
middle-income country. Countries are now forthcoming 
and are engaged in assisting our officials across a wide 
spectrum of areas on capacity building and sharing 
knowledge and expertise.   

Hon. Speaker, we have before us in this House today 
for approval, in the context of our international 
engagement, the Order published under Section 4 of the 
Diplomatic Privileges Act, No. 9 of 1996. Sri Lanka has 
been a signatory to the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations since 1978 which defines the framework for 
international relations between States and codifies 
diplomatic immunities and privileges. The provisions 
underlined in the Vienna Convention were incorporated 
into domestic law by the enactment of the Diplomatic 
Privileges Act, No. 9 of 1996 by the late Minister of 
Foreign Affairs, Mr. Lakshman Kadirgamar. The 
privileges and immunities that were requested by 
international and regional institutions are facilitated by  
means of the Diplomatic Privileges Act, No. 9 of 1996.    

On the 1st of September, 1993, Mr. Speaker,  the 
Government of Sri Lanka had entered into a Status 
Agreement with the International Water Management 
Institute - IWMI.  In terms of the Agreement, the Institute 
was entitled to certain privileges and immunities which 
shall not be less than those granted to the UNDP Office in 
Colombo.  Since then, a number of international and 
regional organizations were interested in setting up their 
offices in Colombo.  

 As stipulated in Section 3, 4 and 5 of this Act, any 
regional or international organization having its office in 
Colombo, which has entered into an agreement with the 
Government, was granted immunities and privileges in 
terms of Section 5 (1) of the Act, an Order made by the 
Ministry of Foreign Affairs had to be gazetted and 
thereafter placed in/ before Parliament for  approval.   

The following international organizations with which 
the Government signed agreements were extended 
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privileges and immunities by Gazette No. 1005/23 dated 
12.12.1997 and the approval of the Cabinet of Ministers 
was obtained prior to signature. The Organizations 
concerned were: 

(1)  International Irrigation Management Institute, 
presently known as the International Water 
Management Institute (IWMI) - signed on the 1st 
of September 1983;  

(2)  United Nations Development Programme (UNDP) 
- signed on the 20th of May 1990; 

(3)  United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) - signed on the 1st  of October 1987; 

(4)  Colombo Plan Bureau - signed on 20th  February 
1996 ;  

(5)  International Labour Organization (ILO) - signed 
on 21st March 1988; 

(6)  International Committee of the Red Cross  (ICRC)  
- signed on 16th June 1990 and 18th August, 2016. 

(7)  World Conservation Union(IUCN) - signed on 
18.01.1993 and 

(8)  Commission of the European Communities ( EC)  
- signed on the 19th of September, 1995.    

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.  
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Mangala Samaraweera, you may continue. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
However, the Gazette had not been tabled in 

Parliament following its publication in 1997. 
Consequently, several cases had been filed in Sri Lankan 
courts where the legality of immunities and privileges as a 
result of non-placement of Gazette No.1005/23 of 1997 
was taken up among other issues. As there were cases 
pending before courts, the Ministry of Foreign Affairs had 
been unable to table the Gazette in Parliament at that 
time.   

However, there is a Supreme Court Judgment in SC 
Appeal No. 11/2011 dated 25th March 2014 which 
pronounced in favour of the International Water 
Management Institute which was party to the case.  This 
judgment upholds that the immunities and privileges 
granted to the IWMI become valid when the Order made 
by the Minister is published in the Gazette, even though it 
has not been placed before Parliament.  From a legal 
view point, consequent to this judgment, a judicial 
precedent has been created for cases of similar 
circumstances in future.  

Mr. Deputy Speaker, although the Supreme Court has 
held that the failure to place the Orders before Parliament 
does not affect the coming into force of the Order,  the 
Ministry of Foreign Affairs is of the firm view that it is 
necessary to rectify this anomaly in order to avoid any 
further legal complications which would affect Sri 
Lanka’s relations with her international partners and 
honouring commitment as per international norms and 
regulations.  Therefore, Mr. Deputy Speaker, the Ministry 
of Foreign Affairs sought the advice of the Hon. Attorney
-General who advised that it was legally appropriate to re
-gazette the Orders and thereafter table  them in 
Parliament.   

My Ministry has accordingly taken action to re-
gazette the Orders of the Minister of Foreign Affairs, 
inclusive of the provisions of the Addendum to the Status 
Agreement of ICRC signed on 18th August, 2016, and 
the exemptions granted to the Colombo Representative 
Office and the staff of the Export-Import Bank of Korea 
in accordance with the Agreement signed on 13th July, 
2016. The Orders and additions / modifications were 
published in Gazette No.1987/23 dated 05.10.2016 which 
has been placed before this House for approval. 

 On the 9th of December, 2016, the granting of 
immunities and privileges was discussed by the Sectoral 
Oversight Committee of Parliament with specific 
reference to the International Water Management 
Institute -IWMI and it was suggested that the IWMI 
should obtain the approval of the Government for water 
pricing and increase Sri Lankan participation in the 
Governing Board to at least one third.  

The IWMI is a Member of the CGIAR, Consultative 
Group on International Agricultural Research, an alliance 
of fifteen international agricultural research centres. The 
IWMI has submitted a letter to the Parliamentary Sectoral 
Committee headed by the Hon. Aluvihare confirming that 
they will not carry out studies in Sri Lanka that involves 
considerations of water pricing without the concurrence 
and involvement of the relevant Government agency. 
They have further stated that their independent Board of 
Trustees includes one ex-officio member from the host 
Government of Sri Lanka and that  this is consistent with 
their own Charter and the general practice of other 
CGIAR Centres around the world. 
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 At a IWMI Board meeting held  in April 2017 it was 
stated that IWMI is open to further nominations to the 
Board including candidates from Sri Lanka. The process 
of hiring the Board Members will be a competitive 
process. The IWMI further asserted that the duties and 
functions of the Institute in Sri Lanka is in accordance 
with Articles 6. and 7. of the IWMI Act, No. 50 of 2000.  

With regard to the finances, the IWMI maintains their 
accounts in Sri Lankan banks. The financial statements 
are audited by external auditors and are available in the 
public domain. They have made available to the Ministry 
of Foreign Affairs their Audit Reports of  2014 and 2015 
for perusal and I would also like to table* the letter sent 
by the IWMI to the Secretary of my Ministry confirming 
that water pricing will not be done without the 
concurrence and involvement  of our Government, for the 
information of this House.  

Sir, taking into consideration what I have explained 
and the fact that it is the ultimate responsibility of the 
Ministry of Foreign Affairs to table the Orders in 
Parliament, rectifying a long overdue anomaly, approval 
of this House is sought for the said Orders  granting  
diplomatic privileges and immunities to the following 
organizations:    

(1)  International Water Management Institute  

(2)  United Nations Development Programme  

(3)  United Nations High Commissioner for Refugees 

 (4)  Colombo Plan Bureau  

(5)  International Labour Organization  

(6)  International Committee of the Red Cross  

(7)  World Conservation Union  

(8)  Commission of the European Communities 

 (9)  Colombo Representative Office of the Korea 
Export-Import Bank.  

ගරු කථානායකතුමනි, වියානා සම්මුතිය අනුව යම් යම් 
වරපසාද ෙම් ආයතනවලට ලබා දීමට 2011 වර්ෂෙය්දී එවකට සිටි  
අමාත්යතුමාට අවස්ථාවක් තිබුණත්, එය ෙබොෙහෝ දුරට  පතික්ෙෂේප 
කර තිබුණා. නමුත් ෙම් වාෙග් වැදගත්, අෙප් රටත් එක්ක වැඩ 
කරන ආයතන රාශියකට ඒ ලබා දිය යුතු -ජාත්යන්තර වශෙයන් 
අපි  එකඟ වූ සම්මුති අනුව ලබා දියයුතු-  වරපසාද ලබා ෙදන්නට  
පසු ගිය කාලෙය් සිටි ඇමතිවරයා අසමත් වුණා. එෙසේ වුවත්, 
ලංකාෙව් ජීවත් වූ රාජපක්ෂ රජෙය් මා නමින්ම කිව්ෙවොත් හිටපු 
ආරක්ෂ ෙල්කම්වරයා  ෙග් පැහැර ගැනීම්, මිනී මැරුම් ආදිය කළ 
අය ආරක්ෂා කිරීෙම් ආයතන බවට අෙප් තානාපති කාර්යාල -මුළු 
විෙද්ශ ෙසේවාවම- පසු ගිය කාලෙය්  පත් වී තිබුණු ආකාරය ගැන 
දැන් ෙතොරතුරු එළිදරව්  ෙවනවා.  

Sir, in fact, many of our embassies abroad had become 
safe houses for criminals who had carried out atrocious 
activities - killings, kidnappings and other forms of 

human rights violations - in this country. They were all 
rewarded by being given placements in our embassies 
abroad. So, that is why I can safely say that during the 
Rajapaksa era, the Sri Lankan embassies abroad had 
become virtual safe houses for criminals from Sri Lanka. 
I am sure we will hear some of these details during the 
course of the day.  

ජාත්යන්තර සම්මුතිවලට එකඟ, අපට උදවු කරන පිළිගත් 
ආයතනවලට ෙම්වා ලබා ෙදන්නට අකැමැති වුණාට, රුසියාෙව් 
තමන්ෙග් ඥාති සෙහෝදරයා දා  ෙගන, අවුරුදු නවයක් එෙහේ තියා 
ෙගන,  දැන් ෙවනෙකොට ලංකාෙව් උසාවිවල විතරක් උදයංග 
වීරතුංග  කියන - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොරා 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙමතුමා කියනවා, "ෙහොරා" කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ශුද්ධ 

සිංහලෙයන් කියන්න ඕනෑ, ඒ වචනය තමයි. ෙම්, හිටපු  
තානාපතිවරයා. සමහර ෙවලාවට ෙම්වා ලංකාව දන්ෙන් නැද්ද, 
පත්තරවල දා න්ෙන් නැද්ද මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවනෙකොට  
එයාෙග් ෙකොමර්ෂල් බැංකුෙව් ගිණුම් 14කුත්, HSBC බැංකුෙව් 
ගිණුම් ෙදකකුත් freeze කරලා - ඒවා දැනට නවත්වලා- 
තිෙබනවා. අෙත් සතයක් නැතිව යුක්ෙර්න් රෙට් night club  
එකක, bouncer ෙකෙනකු හැටියට සිටි ෙම් තානාපතිවරයාෙග් 
ෙම් ගිණුම් දහසෙය් පසුගිය කාලය පුරා රුපියල් බිලියනයකට වඩා 
ගනුෙදනු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන ෙනොෙවයි, 
රුපියල් බිලියන. ෙකෝ අෙප්  ඒකාබද්ධෙය් ඉන්න අර බඩු ටික? 
රුපියල් බිලියනයකට වඩා ෙම් මනුෂ්යයා ෙම් ගිණුම් දහසෙය් 
ගනුෙදනු කරලා දැන් හැංගිලා ඉන්නවා; ජාත්යන්තර රතු 
නිෙව්දනයක් නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙපන් හැබැයි හැම දාම 
හැංෙගන්නට බැහැ. අපි දන්නවා,  ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හිටපු අෙනක් සෙහෝදර ඥාතියා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඇෙමරිකාෙව් තිබුණු අෙප් තානාපති 
කාර්යාලය සඳහා -තානාපතීන් සඳහා- අලුත් ෙද්පළක්  මිලදී 
ගත්තා. ඒ ෙද්පළ මිලදී ගන්නෙකොට ඒෙකන් ලැෙබන ෙකොමිසම 
කියා ෙඩොලර් තුන් ලක්ෂ තිස් ෙදදහස් විසිහතයි ශත තිස්පහක් 
තමන්ෙග් ගිණුෙම් දා ෙගන අන්තිමට පරීක්ෂණය පටන් ගත් 
ගමන්  නැවත භාර දීලා. දැන් වරදත්  පිළිෙගන ඉවරයි. අර 
ගිණුෙම් හංගා ගත්ත ෙඩොලර් තුන් ලක්ෂ තිස් ෙදදාහ  -රුපියල් 
ෙනොෙවයි-දැන් භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මම වැඩිය කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

"නන්දිකඩල්" ගැන ලියන අෙප් මහ  ෙලොකු ජාතික වීරයා, 
යුද්ධය දිනපු හැටි කියලා ෙපොතක් ලියා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
ෙපොෙත් තිෙබන්ෙන් ඊළාම්වාදීන් ෙහොයන කරුණු ටික. අපි 
ෙලෝකය වෙට් කිය කිය යනවා, "ඔය කියපු ෙද්වල් අෙප් හමුදාව 
කෙළේ නැහැ. වැරැද්දක් කරපු එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ෙදෙදෙනකු 
ඉන්නවා නම් අපි ඒ අයට දඬුවම් කරන්නම්. ලංකාෙව් හමුදාව 
කියන්ෙන්, ෙහොඳ විනයානුකූල හමුදාවක්. ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
හමුදාෙව් වුණත් නරක අය එක්ෙකෙනකු ෙහෝ ෙදෙදෙනකු ඉන්න 
පුළුවන්. ඒවාට අපි කටයුතු කරන්නම්" කියලා. නමුත්, 
නන්දිකඩාල් යුද්ධය දිනපු හැටි ගැන ලියපු කමල් ගුණරත්නෙග් 
ෙපොෙත් තිෙබනවා, "ෙගවල් ගිනි තියන ඒවා අපි බලාෙගන හිටියා. 
මට ඒෙකන් සතුටක් ඇති වුණා." කියලා. ඒ ෙපොත ෙපොඩ්ඩක් 
කියවලා බලන්න. ඇත්ත වශෙයන් ම කාෙග් ෙහෝ ෙහොඳ ෙවලාවට 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ආණ්ඩුව ආෙව්. අපි ඇවිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂව විදුලි 
පුටුෙවනුත් ෙබ්රා ගත්තා. විදුලි පුටුෙවන් ෙබ්රා ගත්තාට, ඊළඟට 
යන්න ෙවන්ෙන් ෙරෝද පුටුවට. ඒෙකන් නම් අපට ෙබ්රා ගන්න 
බැහැ. ඒක හැම ෙකනාටම ෙවන ෙදයක්. ශීඝෙයන්ම ෙරෝද පුටුවට 
යන විධිය අපට ෙපෙනනවා. ෙම් වාෙග් මහ ෙලොකුවට ලියනවා. 
නමුත්, දැන් පැහැදිලියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බසීලෙය් භයානක මිනී 
මැරුමක් ෙවලා තිෙබනවා. බසීලෙය් අෙප් ශී ලංකා නිෙයෝජ්ය 
තානාපති ෙලස වැඩ කරපු නිමල් රූපසිංහ කියන රජෙය් 
ෙසේවකයාව මරා දැමුවා. ඔහුව මැරුවායි කියන ෙදෙදනාට තෑග්ගක් 
හැටියට බසීලෙය් ඉඳලා ඇෙමරිකාවට promotion එකක් දුන්නා. 
දැන් එම ඝාතනය සම්බන්ධව පරික්ෂණ කටයුතු සිදු වනවා. 
ඊළඟට නිව්ෙයෝර්ක්වල පිහිටි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලෙය් 
හිටපු පුද්ගලෙයක් -මම නම කියන්ෙන් නැහැ- තමන්ෙග් ගිණුමට 
මුදල් දාෙගන තිෙබනවා. එදා ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම්වලට කියා 
මුදල් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ඒ කාලෙය් ගුවන් යානා පිටින් එක්ක 
යන්ෙන්. ඒවාට වියදම් කියලා සැරින් සැෙර්ට මුදල් ඉල්ලනවා. 
ෙම්වා මම සාක්ෂි ඇතුවයි කියන්ෙන්. එෙසේ යවපු මුදල්වලින් ඒ 
පුද්ගලයා තමන්ෙග් ගිණුමට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 50,000ක් 
දමාෙගන තිෙබනවා; ඊළඟට 60,000ක් දමාෙගන තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100,000ක් පමණ තමන්ෙග් 
ගිණුමට දමාෙගන තිෙබනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා තවත් ෙඩොලර් 
20,000ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Pocket money කියලා ඉල්ලගන්ෙන්. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙමන්න ඒ කාලෙය් තානාපති ෙසේවෙය් හැටි. දැන් 

ෙලොස්ඇන්ජලීස්වල පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යනවා. මම එදාත් ෙම් 
සභාෙව්දී කිව්වා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග් පුතායි, ෙනෝනායි අවුරුදු 
2ක් තිස්ෙසේ Consul Generalට අයිති නිවාසයක ඉඳලා තිෙබන 
බව. මහා ෙලොකුවට නැහැයි කියමින් කෑ ගහනවා. අපි ඒ පිළිබඳ 
සියලු පරීක්ෂණ කරනවා. ෙමෙහන් driversලා ෙදෙදෙනක් යවලා 
තිබුණා. ඒ අය ෙමෙහනුත් -PSD එෙකනුත්- පඩි ගත්තා, එෙහනුත් 
පඩි ගත්තා. ඒ අයෙගනුත් කට උත්තර ලබාෙගන අපි දැන් 
පරීක්ෂණ පවත්වමින් ඉන්නවා. 

ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙහොයලා බලන ෙකොට, ජනමාධ්යෙව්දී ලසන්ත 
විකමතුංග මහතාෙග් ඝාතනය සඳහා අවශ්යම ෙකෙනක් අපි 
අස්ෙසේ ඉන්ෙන්. බර්ලින් තානාපති කාර්යාලෙය් සිටිෙය්. ඒ 
කාලෙය් ෙගෝඨාභයලා ඔවුන්ව දාලා වැඩ කර-කර ඉන්නවා. 
ෙමන්න ෙම් විධියටයි ඒවා සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මට තව ෙකොපමණ කාලයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කාලය අවසන්. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අද දවෙසේ වැඩිපුර ෙම් වාෙග් ඒවා ගැන කථා ෙවයි. ෙම් සඳහා 

දවසක කාලයක් ෙමොනවාට ඉල්ලුවාද දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 

දවසක් දීලා තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් මම තව එක කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. 

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙඵතිහාසික ෙවසක් උත්සවයකට 
ලැහැස්ති ෙවනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙවසක් උත්සවය පථම 
වතාවට ලංකාෙව් සමරන්න ලැහැස්ති ෙවනවාය කියන එක අපි 
දැන් දන්නවා. විෙශේෂ ආරාධිත අමුත්තා හැටියට ඉන්දීය අගමැති 
නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා සහභාගි ෙවනවා. එතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන්, ෙන්පාල ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් කලාපෙය් 
තවත් රාජ්ය නායකයන් සහ ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් විශාල 
පිරිසකෙග් සහභාගිත්වය සහිතව ෙමවර ෙවසක් උත්සවය 
ජාත්යන්තර ෙවසක් උත්සවයක් බවට පත් කිරීෙම් පධාන 
කටයුත්ත එන සතිෙය් ෙකෙරනවා. ෙමතැනදී අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් කටයුත්ත මුලින්ම කෙළේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
ජනාධිපතිතුමිය ඉන්න කාලෙය් ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර් 
ඇමතිතුමායි, එතෙකොට නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි, අද 
අෙප් සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමායි. ඇත්තටම අපි 
චන්දිකා මැතිනියටත්, අද ෙනොසිටියත් ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් 
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාටත් රට 
ෙවනුෙවන් හිතලා ෙම් වාෙග් ෙදයක් කිරීම පිළිබඳව ෙබොෙහොම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ නිසා අෙප් රටට විශාල කීර්තියක් 
ෙගනාවා. හැබැයි, කවුරු හරි කියනවා නම්, ජාත්යන්තර ෙවසක් 
උත්සවය ලංකාෙව් පවත්වන පථම වතාව ෙම්ක කියලා, ඒක 
වැරැදියි. ෙමොකද, 2014 දීත්,- 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා පකාශ කරනවා, අපි ෙවසක් 

උත්සවය සමරනවා කියලා. සමහර අය කියනවා, එදාට කළු 
ෙකොඩි දමනවා කියලා. එතෙකොට අෙප් රටට අපකීර්තියක් ඇති 
ෙවනවා ෙන්ද, ඇමතිතුමනි? මුළු රෙට්ම කළු ෙකොඩි දාන්න 
කියලා කිව්වා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
කළු ෙකොඩි දමන අයට දාලා බලන්න කියන්න. 

අනික් කාරණය තමයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙවසක් දිනය වාෙග් 
පූජනීය දවසක, ඒ වාෙග්ම නත්තල් දවස, එෙහම නැත්නම් 
මහමද්තුමාෙග් උපන් දිනය ෙහෝ ෙවන ඕනෑම ආගමික 
වැදගත්ගමක් ඇති දවසක කළු ෙකොඩි දමන්න අපි ඉඩ තියන්ෙන් 
නැහැ. එෙසේ කළු ෙකොඩි දැමීම තුළින්ම ඒ අයෙග් බංෙකොෙලොත් 
මානසිකත්වය ෙලෝකයටම පැහැදිලි ෙවනවා. එතෙකොට පසුගිය 
1වැනි දා වාෙග් ඒ අයට ඊළඟ අවුරුදු 10 තුළත් Galle Face එක 
පුරවමින් ඉන්න පුළුවන්. කළු ෙකොඩි දාන්න නම් ලැහැස්තිෙවන්න 
එපා. එච්චරයි අපි කියන්ෙන්. 

ෙවසක් උත්සවය ජාත්යන්තර වශෙයන් ලංකාෙව් සමරන 
පළමුවැනි වතාව ෙම්ක ෙනොෙවයි. මීට ෙපරත් ජාත්යන්තර ෙවසක් 
උත්සවය ලංකාෙව් පවත්වලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් 
ගත්ෙතොත්, 2014දීත් ෙවසක් උත්සවය ජාත්යන්තර වශෙයන් 
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සමරලා තිෙබනවා. එෙසේ ජාත්යන්තර වශෙයන් සැමරීම සඳහා 
එවකට ජනාධිපති ආර්යාව වශෙයන් සිටි ශිරන්ති රාජපක්ෂ 
මැතිනිය සහ එතුමිය සමඟ හිටපු විෙශේෂ නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් 
යුෙනස්ෙකෝ ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද ෙවසක් 
උත්සවය සමරන්න කියලා පැරිසියට ගියා. දවස ්තුනකට; රාතී 
තුනකට. ෙම් රාතී තුනට ගිය වියදම කීයද? රුපියල් ලක්ෂ 250යි. 
ඒ සතයක් නෑර මම ෙම් කියන්ෙන් ඇත්ත. අෙප් ජනාධිපති 
ආර්යාවට ඉන්න ඕනෑය කිව්ෙව් ෙමොන ෙහෝටලෙය්ද? George 
Sanc Hotel එෙක්; පස්වැනි ෙජෝර්ජ් රජ්ජුරුවන්ෙග් නමින් තිෙබන 
ෙහෝටලෙය්. එංගලන්තෙය් එලිසෙබත් මහ රැජිනත්  ගණන් වැඩියි 
කියලා ඒ ෙහෝටලෙය් ඉන්ෙන් නැහැ කියලා මට ආරංචි වුණා. 
එලිසෙබත් මහ රැජිනටත් ගණන් වැඩි ෙවච්ච ෙම් George Sanc 
Hotel එෙක් අෙප් ලංකාෙවන් ගිය රැජිනට ඉන්න ඕනෑ වුණා. 
ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය හිටපු ඒ කාමරයට විතරක් ගිය වියදම 
යුෙරෝ 20,000යි. ෙපොඩ්ඩක් ගණන් හදලා බලා ගන්න. ෙපොඩි 
අභිෙයෝගයකුත් ෙදමු. ෙම් රෙට් ඉස්ෙකෝෙල් ළමයින්ට කියමු, 
යුෙරෝ 20,000ක් කියන්ෙන් රුපියල්වලින් ෙකොච්චරද කියලා 
ගණන් හදලා බලන්න කියලා. එක රාතියකට වැය වන ඒ මුදල 
තමන්ෙග් පාසලට ලැබුණා නම් ඒ පාසෙල් විද්යාගාර කීයක් 
හදන්න තිබුණාද, කීඩා පිට්ටනියක් ෙහෝ හදා ගන්න තිබුණා ෙන්ද? 
දවසකට ඒ කාමරයට විතරක් වැය වූ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 40යි. 
Vehicle hire එක රුපියල් ලක්ෂ 76යි. ඒ කියන්ෙන්, 
Lourdesවලටත් ගිහිල්ලා. අෙප් කෙතෝලික ආගෙම්, - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. We are 

running out of time. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම ඉක්මනට මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙකොෙහොම හරි 

රුපියල් ලක්ෂ 250ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. අෙන්! පව්, අර 
ෙඩ්සි ආච්චිත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් හැම තැනින්ම 
තමන්ෙග් මුණුපුරාලාට ඉඩකඩම් අරෙගන දීලා තිෙබන ඒ ෙඩ්සි 
මැතිනියත් ෙම් කණ්ඩායෙම් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ කාමරෙය් තිබුණු mini bar එක තුන් සැරයක් 
පුරවන්න වුණාලු. ෙම් නාකි ෙනෝනලා ෙදන්නා විතරක් ඒවා බිබී 
හිටියාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙවසක් දවස්වල ෙමොකටද ඒවා 
පුරවන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් අවසානයි. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔව්.  මම ෙම් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි ඒවා කිව්ෙව්.   

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙහෝටලෙය් ඇත්ත මිලද? නැත්නම් ෙහොර 

බිලක් දාලා ෙහොරකම් කරලාද?  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නැහැ, නැහැ, ඇත්ත මිල. අෙප් තානාපති කාර්යාලෙයන් තමයි 

ඒ බිලට අදාළ මුදල ෙහෝටලයට ෙගවන්ෙන්. අෙපෝ! ඒ 

ෙගොල්ලන්ට ෙම්වායින් ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඊට 
වඩා තිබුණා ෙන්. ඡන්දය දවෙසේ විතරක් කන්ෙට්නර් 10ක රුපියල් 
5,000 ෙනෝට්ටු පිටත් කළා. ඒවායින් තමයි මැයි දිනවලදී 
මිනිසුන්ට ෙගවන්ෙන්. මම ෙම්වා වග කීෙමන් කියන්ෙන්.  
ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය. මම ෙම් ෙපන්වන්න හැදුෙව් 
යුග ෙදකක ෙවනසයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එදා 
ෙවසක් දිනය සමරපු හැටියි, අද ෙවසක් දිනය සමරන හැටියි මම 
ෙපන්නුෙව්. ඒ වාෙග්ම එදා රාජ-තාන්තික නීති-රීති තමන්ෙග් 
ෙහංචයියලාට, තමන්ෙග් ෙගෝල බාලයන්ට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි 
කළා. කථානායකතුමා නම් කිව්වා ෙම් වචනය පාවිච්චි කරන්න 
එපා කියලා. හැබැයි, මට ඒ වචනය ආපහු පාවිච්චි කරන්න 
ෙවනවා. ෙමොකද, මට පාවිච්චි කරන්න ෙවන වචනයක් නැහැ. 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් තක්කඩින්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඕනෑ විධියට ඒ නීති-රීති පාවිච්චි කළා. අර මන්තීතුමා ෙතොප්පිය දා 
ගනීවිද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ තක්කඩින්ට 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සලකන්න තමයි ෙම් තානාපති කාර්යාල පාවිච්චි කෙළේ. එෙසේ 
කියමින් ෙමම තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් ෙගෙනන ඉතා 
වැදගත් නියමයට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න 
කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is Hon. Rauff Hakeem. We have 17 

minutes before lunch. 
 

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) 
Sir, I will carry on till the lunch break.   
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Do you want to continue after the lunch break? The 

Hon. Douglas Devananda has only 10 minutes.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
He wants me to speak first.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
We are left with 17 minutes before the lunch break.    
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
That would be enough for me, Sir.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
So, one of you can finish before lunch.    
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I will. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
I will speak after the lunch break.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay, thank you very much.   

 
[12.12 p.m.] 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் ) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Deputy Speaker, my Friend, the Hon. Minister of  

Foreign Affairs has presented this Motion to bring some 
of the international organizations having their offices in 
Sri Lanka  under the Diplomatic Privileges Act, one of 
which is the International Water Management Institute, 
which has set up its head office not far away from this 
august Assembly, which has been serving the water sector 
in this country as well as in the entire world.  As a matter 
of fact, I must appreciate that through this Order being 
adopted, we will be able to extend the diplomatic 
privileges and immunities to these important international 
organizations which have a presence in this country.   

Having said that, I want to digress for a moment to 
deal with an issue of concern to almost all the Sri 
Lankans, not just the Muslims in this country, relating to 
our stand towards the cause of Palestine. It is a matter of 
regret that repeatedly we appear to be taking up a position 
of ambivalence particularly when Resolutions 
condemning the actions of Israel in the occupied 
territories which affect UNESCO preserved heritage sites 
are moved before the Executive Council of UNESCO.   

Last year too, it was reported that Sri Lanka has 
abstained when a Motion condemning the actions of 
Israel was brought before the UNESCO. Regarding that 
matter, the Hon. Dinesh Gunawardena raised this issue in 
Parliament on 28th October, 2016 and the Hon. Minister 
was kind enough to give a detailed reply. I am pleased to 
quote some portions of that reply which somewhat goes to 

pacify the strong supporters of the Palestinian cause in 
this country. But, nevertheless, I must add some 
reservations here, because we are somewhat dismayed 
and disappointed that we are missing the point here. I am 
in total agreement with the Hon. Minister when he 
reiterates throughout his reply that the friendship between 
Palestine and Sri Lanka is as strong as ever.  He states, I 
quote Column 434 of Hansard dated 22nd November, 
2016:  

"The cause of the Palestinian people and commitment to the 
Palestinian cause has been a consistent and core feature of Sri 
Lanka’s Foreign Policy, maintained by all Governments ...." 

- ever since we recognized the State of Palestine way 
back in 1988.        

I am not at cross purposes with the Hon. Minister on 
that statement. It may be so. But, a few days ago, once 
again in the UNESCO EXCO, when a Resolution was 
brought in to condemn Israel for certain actions 
undertaken in the Old City of Jerusalem, once again we 
have abstained and through this abstention, we are 
sending a very wrong message to - 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Hon. Minister, can I explain? 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, please. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
I just want to say that you are right that we had 

abstained when this matter came up. But, again, that was 
after much consideration, Hon. Minister, because Sri 
Lanka is also the Chair of the Israeli Practices Committee 
and - I think even the Palestinians do appreciate the fact - 
in order to maintain our neutrality and credibility as the 
Chairman in that respect, we felt that it is best that we 
abstain. That was the thinking behind that decision, 
whereas we have always stood for Palestinian rights 
throughout my period as Foreign Minister. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
So, am I to take it that this is a sentiment that was 

shared by the Palestinian Delegation in the UNESCO and 
then -[Interruption.] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 I know that they greatly appreciate the role we are 

playing as the Chairperson of the Israeli Practices 
Committee. 
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Definitely. I mean, none of us are disputing the fact 

that we have been chairing the Special Committee to 
Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights 
of the Palestinian People and Other Arabs of the 
Occupied Territories for several years now and when we 
were present in Geneva, we have seen the praise that 
countries which are friendly towards Palestine’s cause 
heap on Sri Lanka for the excellent work we are doing as 
the Chair of this particular Committee.   

But nevertheless, Hon. Minister, let me tell this House 
what Mr. Hillel Neuer, the Head of the UN Watch said. 
He says that additional countries abstaining in the vote 
had a positive aspect for Israel and also he says that by 
these abstentions, Palestinians suffered a significant 
defeat in the international arena. This is the impact. This 
is how the Israeli lobby is trying to market this issue of 
our abstaining in these votes in order to continue with 
their derogatory practices in those occupied territories. 

 As a matter of fact, I think, the Hon. Minister, last 
time, in replying to the Hon. Dinesh Gunawardena dealt 
in detail about the wording of the Resolution then and that 
you felt that the wording should have been much softer 
and it was too harsh and therefore, it was not promoting a 
reconciled approach towards the two sides and  we should 
stand towards promoting this time-honoured policy that 
we have now continued to allow Israel and Palestine to be 
recognized on the two-State policy.  

With all that, let me read a portion of that Motion - the 
draft decision of the  Executive Board of of the UNESCO 
- which is very, very explicit in its content. It states, I 
quote: 

“The Executive Board, 

1.    Having examined document 201 EX/30,” 

I am just quoting some portions of this document.  It 
states,  I quote: 

"7.  Regrets the failure of the Israeli occupying authorities to cease 
the persistent excavations, tunneling, works and projects in East 
Jerusalem, particularly in and around the Old City of Jerusalem, 
which are illegal under international law and reiterates its 
request to Israel, the occupying Power, to prohibit all violations 
which are not in conformity with the provisions of the relevant 
UNESCO conventions, resolutions and decisions;  

8.  Also regrets the Israeli refusal to implement the UNESCO 
request to the Director-General to appoint a permanent 
representative to be stationed in East Jerusalem to report on 
regular basis about all aspects coving the fields of competence 
of UNESCO in East Jerusalem,….” 

Again, item 13 states, I quote:  

“13.  Reaffirms that the two concerned sites located in Al-Khalil/
Hebron and in Bethlehem are an integral part of the occupied 
Palestinian territory, and shares conviction affirmed by the 
international community that the two sites are of religious 
significance for Judaism, Christianity and Islam.” 

 As a matter of fact, the Hon. Minister last time 
adverted to this argument also that our policy was to 
promote the co-existence among these three monotheistic 
faiths in this Holy Land, therefore, our policy is not to use 
derogatory language and to use softer language. I beg, 
Mr. Deputy Speaker, to ask the question whether the 
language that has been used in the Resolution is in 
anyway derogatory. I mean, could we call this a 
derogatory language? Could we call this language being 
harsh? Certainly  not. You cannot, by any means, say that 
the wordings of this Resolution was not promoting the 
objectives of the UNESCO’s conventions and decisions 
that have already being adopted by the international 
community.  

Continuous violation by the State of Israel in the 
occupied territories particularly harming UNESCO 
conventions gave rise to a Resolution such as this to be 
brought before UNESCO and our continuous abstention 
on this issue is emboldening the Jewish State to 
continuously violate the international norms and best 
practices when it comes to UNESCO heritage sites. That 
is why I take strong objections and I want to record my 
reservations in this case. 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
I have a very limited time. Hon. Member, you can 

speak during your time.  

Therefore, Mr. Deputy Speaker, I would request that 
the Hon. Minister clarifies this  and also look at the issue 
of continuous abstentions in matters such as this, which is 
allowing the Israeli occupiers to continue their violations, 
being more embolden, thinking that some of us who have 
been taking a very resolute position when it comes to the 
Palestinian cause are somewhat taking a very obnoxious 
positions in issues such as this.  Therefore, this is hurting 
the sentiments of all those Sri Lankans who have been 
supporting, across the religious divide, the cause of 
Palestine. So, I would rather have that on record.  

I also need to say a few more things about matters 
which relate to our international commitment, particularly 
the commitment through the LLRC Recommendations to 
Geneva and in our efforts to continue with our 
reconciliation programme. In this regard, I must thank the 
Defence Ministry for having taken a decision to vacate 
from large portions of land in the Mullikulam area in the 
Musali Divisional Secretary's Division, where the Army 
has vacated a very large portion of land, which enables 

377 378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

the local Tamil IDPs to resettle in their original places of 
habitation. We have seen from television footage as well 
as from news reports that a large number of people have 
flocked to the area to go and resettle in those areas since 
this has enabled these people to go back.  

But, in the meantime, similarly, we raised an issue 
regarding the Silawathurai Navy Camp. I had met His 
Excellency the President along with the Hon. Sampanthan 
on another issue and while the President was speaking to 
us, I mentioned this issue of the Navy having to vacate 
from the Silawathurai Town which occupies almost in 
toto; the entire town is occupied by the Navy. So, a few 
days ago, I think, probably as a result of our having taken 
it up with the President, it is reported that the Navy is 
reducing its outer perimeter and has given up small 
portions of land on both sides of their perimeter fence. I 
mean, this is hardly inadequate.  I would like to table* the 
relevant document here. There are almost 36 acres of land 
belonging to various individuals. I have a long list here. I 
would rather ask the Hon. Deputy Speaker that this be 
tabled as a portion of my speech here so that this matter 
can be resolved fully.  

These are all private lands for which the legal 
documents are held by these people and the Navy simply 
trying to reduce its perimeter on both sides by a few 
hundred feet is not going to assist these resettling IDPs in 
any manner. Therefore, it would only be proper that the 
Navy look at a different location and vacate the entire 
Silawathurai Town.  

Having said that, I must also add here very quickly the 
attitude of the Forest Officers in some areas.  In the area 
of Akkaraipattu, there is a place called, “Pottanai,” which 
is a very divine place for the people in that area and they 
normally have a feast in a shrine there. This time, when 
these Muslim devotees went to celebrate and have the 
feast in that shrine, they had all been blocked by the 
Forest Officers saying they cannot enter. This is an area 
where there is a lot of cultivation taking place.  During 
last few years, we have been having some disputes with 
the Forest Department.  But, this has continuously been 
cultivated by the people of the Akkaraipattu Village and 
this Pottanai shrine today is out of bounds for these 
devotees. This is an absurd exercise by the Forest 
Officers. This is, in fact, hurting the sentiments of 
Muslims all round.  

I must also add here that there is a place called, “Ten 
Houses Village” in Palathoppur. There were ten houses 
built by the then Department of Housing for the people in 
Palathoppur area and, there again is an Army camp which 
needs to vacate.  This issue has also been brought up with 

the Defence authorities and I hope these issues will 
receive the attention of the authorities in complying with 
the programme to assist the IDPs to return to their 
original homestead. 

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, නිෙයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා] ෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් අ.භා. 1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 1.30 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள்.    

 

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

 
[பி.ப. 1.30] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் இராஜதந்திரச் சிறப் ாிைமகள் 
சட்டத்தின்கீழான கட்டைள ெதாடர்பில் மிக க்கியமாக 
இராஜதந்திாிகளின் விடயங்கள் பற்றிப் ேபசப்ப கிற . 
ஆனால், இந்த நாட் ேல ஒ  பகுதி மக்கள் தங்க ைடய 
காணிக க்குச் ெசல்வதற்காக ம் காணாமற்ேபான 
உற கைள மீட்ெட த் க்ெகாள்வதற்காக ம் ஜனநாயக 
வழியி ம் அஹிம்ைச வழியி ம் பாாிய ேபாராட்டங்கைள 

ன்ென த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இவ்வா  இந்தப் 
ேபாராட்டங்கள் நடந் ெகாண் க்கின்றேபா  நாட் ன் 
ெதன்பகுதியிேல அதிகப்ப யான மக்கள் ெதாைகையக் 
ெகாண்ட சிங்களத் ேதசிய இனத்ைத அைடயாளப் 
ப த் கின்ற தைலவர்கள் -ெபா ப் மிக்க தைலவர்கள் - 
அந்த மக்க ைடய ேபாராட்டங்கைளச் சாியான ைறயில் 
அ காமல் அல்ல  அவர்க ைடய அந்த ஜனநாயக வழிப் 
ேபாராட்டங்க க்குச் ெசவிசாய்க்காமல் ஒ  றம்ேபாக்கு 
நிைலயிேல - அவர்கைளப் றக்கணிக்கின்ற வைகயிேல 
நடந் ெகாண் க்கின்ற ெசயற்பா கள் மிகக் கூ யளவான 
விரக்திைய அந்த மக்க க்குக் ெகா த்தி க்கின்ற . வ ந்  
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தங்க ைடய உற கள் சம்பந்தமாக 
அவர்களின் ெபயர்ப்பட் யல்கைள ெவளியி மா ம் 
அவர்கைளக் காண்பிக்குமா ம் ேகட் , அவர்க ைடய 
தாய்மார், தந்ைதமார், மைனவிமார் ேபான்ேறார் 
கிளிெநாச்சியிேல  76 நாட்க க்கு ேமலாகப் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட் க்கிறார்கள். அேதேபால வ னியா, 
தி ேகாணமைல மாவட்டங்களி ம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
வடமராட்சி கிழக்கி ள்ள ம தங்ேகணியி ம் இவ்வா  
வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உற கள் 
தங்க ைடய உற களின் வி தைலக்காகப் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். “இந்த நாட் ேல ஜனநாயக ாீதியான 
ேபாராட்டங்கைள நாங்கள் மதிக்கிேறாம், அதைன 
வரேவற்கின்ேறாம்” என்  அண்ைமயிேல ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால் அறவழி ாீதியாக, 
ஜனநாயக ாீதியாக தங்க ைடய மக்க க்கு, தங்க ைடய 
பிள்ைளக க்கு, தங்க ைடய உற க க்கு வி தைல 
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[ගරු රවුෆ් හකීම්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைகேயா  இந்த மக்கள் 
ேபாராட்டங்களிேல ஈ பட் க்கின்ற ஒ  சூழ ல் அதைனக் 
கண் ம் காணாமல் இ ப்ப  ஒ  நாட் ைடய 
இைறைமக்கு நியாயமானதா? அந்த நாட் ைடய 
நியாயாதிக்கத்திற்கு இ  சாிவரக்கூ ய, ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய ஒ  விடயமா? என்பைத இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ஒவ்ெவா  தைலவர்க ம் சிந்திக்க ேவண் ம்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் ன் பாரா மன்றத்தில்கூட யா ேம இல்லாத ஒ  
மண்டபத்ைதப் பார்த்  நாங்கள் ேபசுகின்ற சூழல்தான் 
ஏற்பட் க்கின்ற . யா க்கு யார் ேபசுகிறார்கள்? இதைன 
யார் அவதானிக்கிறார்கள்? இதற்கு யார் பதில் ெசால்லப் 
ேபாகிறார்கள்? ேபான்ற விடயங்கள் இங்ேக பல்ேவ பட்ட 
ேகள்விகளாக இ க்கின்றன. மிக க்கியமாக 1960களில், 
1970களில் இந்த நாட் ேல தமிழர்கள் தங்க ைடய 
உாிைமக க்காக அறவழிப் ேபாராட்டங்கைள ன்ென த் 
தி ந்தார்கள். தமிழர்க ைடய அவ்வாறான அறவழிப் 
ேபாராட்டங்கள் ஆ த ாீதியாக நசுக்கப்பட்டதன் லம்தான் - 
ஆ தங்கள்ெகாண்  அடக்கப் பட்டதன் லம்தான் ப்பாக்கி 
பற்றிய சிந்தைன தமிழர்களிடம் திணிக்கப்பட்ட . இலங்ைக 
அரசும் இலங்ைக இரா வ ம் இலங்ைகப் ெபா சா ம்தான் 
அவர்கள்மீ  அதைனத் திணித்த . இவர்கள்தான் 
ஆ தங்கைளக் ைகயாள ேவண் ய ேதைவையத் தமிழ் 
இைளஞர்க க்கு உ வாக்கிக் ெகா த்தார்கள். இந்த 
நாட் ேல ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற இனப்பிரச்சிைன 
இன்ன ம் தீர்க்கப்படாமல் இ க்கின்ற அேதேவைள, பல 
இைளஞர்கள் கா ெகாள்ளப்ப வதற்கு - ெகால்லப் 
ப வதற்குக் காரணமாக இ ந்த பயங்கரவாதத் தைடச் 
சட்ட ம் நீக்கப்படாமல் இ க்கிற . அந்தத் தைடச் 
சட்டத்தி டாகக் ைக  ெசய்யப்பட்ட இைளஞர்கள் இன் ம் 
சிைறகளிேல வா க்ெகாண் க்கின்றேபா , பல்லாயிரக் 
கணக்கிேல காணாமல்ேபான, ெகால்லப்பட் க்கின்ற இந்த 
இைளஞர்க க்காக ம் தங்க ைடய உற க க்காக ம் 
தாய்மார் இன்  ெதாடர் ேபாராட்டங்களிேல ஈ பட் க் 
கின்றார்கள்.  

இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்கள், மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள், மாண் மிகு அைமச்சர்கள் மற் ம் சிங்களத் 
தைலவர்கள் இந்த நியாயமான ேபாராட்டத்ைதக் கண் ம் 
காணாமல் அல்ல  ெதாியாதவர்கள் ேபான்றி ப்ப  மிகமிக 
ேவதைனயான ம் பார ரமான மான ஒ  விடயமாகும். 
இதைன யா ம் கண் ெகாள்ளாம ம் கவனத்திேல 
எ க்காம ம் இ ப்பதான , இந்த நாட் ன் ஒ  பகுதி 
மக்கைளப் றந்தள் வைத எ த் க்காட் கின்ற . இந்த 
நாட் ல் நல்லாட்சி அைமவதற்கும் ஜனாதிபதியாக 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப வதற்கும் 
எந்த மக்கள் காரணமாக இ ந்தார்கேளா, அந்த மக்கள் இன்  

றந்தள்ளப்ப கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் இைணந்  இந்த நல்லாட்சி அரசு உ வாகுவதற்கு 
எந்த மக்கள் ஆதரவாக இ ந்தார்கேளா, அந்த மக்கள் இன்  

றந்தள்ளப்ப கின்றார்கள். கண்ணீர் சிந் கின்ற அவர்கள் 
இவ்வா  றந்தள்ளப்ப வ , இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
நல்லாட்சிக்கு நியாயமானதாக இ க்கா  என்பைதத்தான் 
நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.   

ெகௗரவ கு க்களின் தவிசாளர் அவர்கேள, பல்ேவ பட்ட 
காலங்களில் தமிழர்க க்கு எதிராக இனப்ப ெகாைலகள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. மிக க்கியமாக, 1954ஆம் ஆண்  
தி ேகாணமைலயி ள்ள அல்ைலக் கந்தளாயிேல இலங்ைகப் 
ெபா சார் பார்த் க்ெகாண் க்க, 154 தமிழ் விவசாயிகள் 

ெவட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அவ்வா  
ெதாடங்கிய இனப்ப ெகாைலயான , வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
வாழ்கின்ற தமிழர்கள்மீ  காலங்காலமாக எத்தைனேயா 
தடைவகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வந்த . அதன் இ திப் 
பகுதிதான் 2009ஆம் ஆண்  உலக அரங்கிேல 
எல்ேலா ைடய அதிர்ச்சிக்கும் காரணமாக இ ந்த ‘ ள்ளி 
வாய்க்கால் ப ெகாைல!’ நல் ணக்க ஆைணக்கு  ன்னால் 
மன்னார் ஆயர் இராயப்  ேஜாசப் அவர்கள் சாட்சியமளித்த 
ேபா , “1,46,000க்கு ேமற்பட்டவர்கள் காணாமலாக்கப்பட் ம் 
ெகால்லப்பட் மி க்கின்றார்கள்; இவர்கள் எங்ேக?” என்ற 
ேகள்விையக் ேகட் த் தன் ைடய பதிைவ 
ேமற்ெகாண் ந்தார். அப்ேபா  ன்னாள் ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ தைலைமயிேல இ ந்த ஆட்சி அந்த 
நல் ணக்க ஆைணக்கு ைவ நியமித்தி ந்த . இந்த 
நல் ணக்க ஆைணக்கு ம் மிக க்கியமாக  4 
ேயாசைனகைள ன்ைவத்தி ந்த . காணாமற்ேபானவர்கள் 
கண்டறியப்படேவண் ம்; அவர்க க்கான நீதி விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படேவண் ம்; அேதேபால் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்  ன்ைவக்கப்பட 
ேவண் ம்; இரா வ காம்கள் அகற்றப்பட்  அங்குள்ள 
இரா வத்தின் எண்ணிக்ைக குைறக்கப்பட ேவண் ம் 
ேபான்ற விடயங்கைளக் குறிப்பிட் ந்த . ஆனால், 
தன் ைடய நாட்  நீதிபதிகைளக் ெகாண்  இந்த நல் ணக்க 
ஆைணக்கு ைவ நியமித்த அரசாங்கம், அந்த நீதிபதிகளின் 
தீர்ப்ைப ஏற் க்ெகாள்ளாமல் அப்ப ேய கிடப்பில் 
ேபாட் ந்த .   

அதற்குப் பின்னர் பரணகம தைலைமயிேல ஒ  ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு  நியமிக்கப்பட்ட . அந்த ஜனாதிபதி ஆைணக் 
கு  ன்னிைலயில் மக்கள் தங்க ைடய ன்பங்கைளக் கூறி, 
காணாமல்ேபான பிள்ைளகைளப்பற்றி ைறயிட் க் கதறி 
ய தெபா , அவர்கள் "உங்க க்கு ஆ  ேவண் மா? ேகாழி 
ேவண் மா? எவ்வள  நிவாரணம் ேவண் ம்?" என்ெறல்லாம் 
ேகட்டார்கள்.  இவ்வா  ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட்ட மக்கள் 
எவ்வளேவா காலங்கள் ெபா ைமகாத்தார்கள். 2015ஆம் 
ஆண்  ெசப்ெரம்பர் மாதம் ெஜனீவாவிேல ெகாண்  
வரப்பட்ட 30/1 தீர்மானத்தின் பிரகாரம், "இலங்ைகயிேல 
காணாமல் ேபானவர்க க்கான காாியாலயம் அைமக்கப்பட் , 
நீதி விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்; அந்த நீதி 
விசாரைணயின் பிரகாரம் அவர்க க்குத் தீர்  கிைடக்கும்" 
என்பைத இலங்ைக அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாண் ந்த . 
"நிைலமா கால நீதிப் ெபாறி ைறயின் அ ப்பைடயில் 
அவர்க க்கான தீர்ைவ வழங்குவதற்கும் காணாமற் 
ேபானவர்கைளக் கண்டறிவதற்கும் சர்வேதச நீதிபதிகள், 
சர்வேதச நி ணர்கள், சர்வேதச சட்ட வல் னர்கள் 
ஆகிேயாாின் உதவிேயா  இதைனச் ெசயற்ப த் ேவாம்" 
என்  ெஜனீவாவிேல இலங்ைகயின் ெவளிநாட்டைமச்சர் 
மாண் மிகு மங்கள சமர ர அவர்கள் உ தி வழங்கியி ந்தார்.  
இவ்வா  ெவளிநா களிேல ெசால்லப்பட்ட விடயம் ஏன், 
இன்  றந்தள்ளப்பட் க்கின்ற ?  ஏன், அ  கவனத்திற் 
ெகாள்ளப்படாம க்கின்ற ? என்பைத இராஜதந்திாிக க் 
கான சிறப் ாிைம - Privilege சம்பந்தமாக இன்  
விவாதிக்கின்ற இவ்ேவைளயில் ேகட்க வி ம் கிேறன். 
இதற்காக அரசாங்கம் மீண் ம் 2 வ டங்கள் கால அவகாசம் 
ேகட் , உலக நா க ம் அதைன  வழங்கியி க்கின்றன. 
ஆனால், இவ்வள  கால ம் நல் ணக்க ஆைணக்கு வின் 
பாிந் ைரகளின ம் பரணகமவி ைடய பாிந் ைர 
களின ம் அதைனத் ெதாடர்ந் வந்த ெஜனீவா தீர்மானங் 
களின ம் அ ப்பைடயில் நீதிைய எதிர்பார்த் க் காத்தி ந்த 
தமிழர்கள், இப்ெபா  தன்ென ச்சியாகப் ேபாராட்டங்களில் 
ஈ பட் க்கின்றார்கள்.   
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இன்  75 நாட்க க்கும் ேமலாக ெகாதிக்கின்ற 
ெவய்யி ேல தகரக் ெகாட்டைகக க்குக் கீேழ அந்த மக்கள் 
தங்கைள வ த்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். அதனால் 
அவர்கள் ேநாயாளர்களாக மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
தாய்மார் பலர் இனங்காண யாத பல 
ேநாய்க க்குள்ளாக்கப்பட் ள்ளார்கள். தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள இழந்த ேவதைன! தங்க ைடய கணவன்மாைர 
இழந்த ேவதைன! தங்க ைடய கு ம்பத்தாைர இழந்த 
ேவதைன! அந்த ேவதைனக க்கு மத்தியிேல இவர்கள் 
வ வார்கெளன்ற எண்ணத்ேதா  ெவய்யி ேல தகரக் 
ெகாட்டைகக க்குக் கீழ் அவர்கள் காத்தி க்கின்ற உணர்ைவ 
இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற ஜனாதிபதியால், பிரதமரால், 
சிங்களத் தைலவர்களால் ஏன், உணர யாமல் 
இ க்கின்ற ? "அவர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசன்  
விட்டார்கள்" என்  ஒ ைற பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் ெவ மேன மிக ம் ெபா ப்பற்ற ைறயிேல ஒ  
க த்ைத ன்ைவத்தி ந்தார். வண. பிதா பிரான்சிஸ் 
அ களா ைடய தைலைமயிேல 58 க்கும் ேமற்பட்ட 
ேபாராளிகள் இரா வத்திடம் சரணைடந்தார்கள். அவ்வா  
சரணைடந்தவர்கள் ெகால்லப்பட் கிறார்கள் அல்ல  
காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள். அவர்கள் எங்ேக? என் தான் 
அவர்க ைடய உறவினர்கள் ேகட்கின்றார்கள். அவர்கள் 
சரணைடந்ததற்குாிய எல்லா ஆதாரங்க ம் இ க்கின்றன. 
அைதப்ேபால வி தைலப் க ைடய க்கிய உ ப்பினர் 
பாலகுமார ம் அவ ைடய மகன் சூாியத்ேதவ ம் 
இரா வத்தின ைடய அரங்குக்குள்ேள வந்தைத Lanka 
Guardian பத்திாிைக படங்கேளா  ெசய்தி ெவளியிட் ந்த . 
BBC இல் அப்ேபாைதய ெசய்தியாளராக இ ந்த பிரான்சிஸ் 
ஹாிசன் அவர்கள் தன் ைடய Twitter இ ம் அந்தச் 
ெசய்திைய  ெவளியிட் ந்தார். ைவ இரத்தினத் ைர 
சரணைடந்தி ந்தார்; தமிழீழ வி தைலப் க ைடய 

ைண அரசியல் ெபா ப்பாளரராக இ ந்த தங்கன்  
தன் ைடய மைனவி, பிள்ைளகேளா  சரணைடந்தி ந்தார்; 
தமிழீழ வி தைலப் க ைடய விைளயாட் த் ைறக்குப் 
ெபா ப்பாக இ ந்த ராஜா தன் ைடய 3 குழந்ைதகேளா  
சரணைடந்தி ந்தார். அ ேபால், இளம்பாிதி தன் ைடய 
மைனவி, பிள்ைளகேளா  சரணைடந்தி ந்தார். இவ்வா  
பலர் தங்க ைடய பிள்ைளகேளா , கு ம்பமாக 
சரணைடந்தி ந்தார்கள். அவர்கள் எங்ேக ேபானார்கள்? ஏன், 
அரசாங்கத்ததால் இதற்குப் பதில் ெசால்ல யவில்ைல?  

த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்  மக்கள் உ த்த உ ப்ேபா  
வ னியா - ஓமந்ைத ேநாக்கி வ ம்ேபா , இரா வம் 
ஒ ெப க்கி லம் அறிவித்த , "உங்களில் யாராவ  ஒ  
நாளாவ  வி தைலப் கள் இயக்கத்திேல இ ந்தி ந்தால் 
அல்ல  வி தைலப் க க்கு உதவியி ந்தால் 
உடன யாகச் சரணைட ங்கள்; நாங்கள் உங்க க்கு 
வி தைல த கிேறாம் - உங்கைள மீட் வி கிேறாம்" என் . 
அந்த வாக்கு திகைள நம்பி இவர்கள் இரா வத்தினாிடம் 
சரணைடந்தார்கள். அந்த தாய்மார் இந்தக் க த் க்கைள நம்பி, 
ஓர் இைறைம ள்ள அரசின் ேகாாிக்ைககைள ஏற் , 
இரா வத்திடம் தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
ஒப்பைடத்தார்கள். ஆனால், இன் வைர அவர்க ைடய 
பிள்ைளகள் வி விக்கப்பட மில்ைல; அவர்க க்கு எந்தப் 
பதி ம் வழங்கப்பட மில்ைல. தர்மம் ேநாக்கிய இந்தப் 
பயணத்திேல ஏன், இந்த அரசாங்கத் க்கு ஒ  பதிைலச் 
ெசால்ல யாமல் இ க்கிற ? ஜனநாயக வழியான, 
தர்மத்தின் வழி நடக்கின்ற அறவழிப் ேபாராட்டங்கைள 
மீண் ம் மீண் ம் ஆ த ைனயில் அடக்க இந்த அரசு 
நிைனக்கின்றதா? இைதத்தாேன இந்த நாட் ல் 1970ஆம் 

ஆண் க்கு ன்ன ம் ேமற்ெகாண்டார்கள். தந்ைத ெசல்வா 
அவர்க டனான கு வினர் கா கத்திட ேல சத்தியாக் 
கிரகம் இ ந்  உாிைமக க்காகப் ேபாரா யெபா  
சிங்களக் காைடயர்கைள ம் குண்டர்கைள ம் ஏவி 
அவர்கைள அ த்  ைக கால்கைள றித்தார்கள்; 
மண்ைடைய உைடத்தார்கள். அவர்களில் இலங்ைகப் 
பாரா மன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ ந்த 

தலாவ  தமிழரான மைறந்த தி . அமிர்த ங்கம் அவர்கள் 
தைலயிேல இரத்தம் வ ந்த நிைலயில் பாரா மன்றத் க்கு 
வந்   உைரயாற்றினார். அவர் உைரயாற் ம்ெபா  
நக்கல த்  ைநயாண்  ெசய்தார்கள். அதன் விைளவாக இந்த 
நாட் ேல பாாிய த்தம் நடந்த . 

ஜப்பா க்கு நிகராக, சிங்கப் க்கு நிகராக உலக 
அரங்கிேல வளர்ந்தி க்க ேவண் ய இலங்ைக, இன்  இந்த 
நிைலக்கு உள்ளாகியி க்கின்றெதன்றால் அதற்கு இந்த 
நாட் ேல இடம்ெபற்ற த்தங்க ம் ஒ  காரணமாகும். இந்த 

த்தத்ைத நடத்தியவர்கள் யார்? இந்த த்தத்திற்கான 
காரணங்கள் எங்கி ந்  பிறந்தன? அந்த வழியிேலதான் 
தி ம்ப ம் இந்த நா  ெசல்லப்ேபாகின்றதா? அப்ப யானால் 
தங்க ைடய உாிைமக க்காக, காணாமற்ேபான 
தங்க ைடய உற க க்காக இவ்வள  கால ம் ேபாரா ய 
மக்கள் ெதாடர்ந் ம் இவ்வா  அந்தக் கூடாரங்க க்கு 
கீழி ந்  சாகேவண் ெமன இந்த அரசு நிைனக்கின்றதா?  
அவர்க ைடய அந்த ேவதைன, அந்த மக்க ைடய கண்ணீர் 
சிங்களத் தைலவர்க ைடய கா கைள, அவர்க ைடய 
இதயங்களின் இரக்கமான பகுதிகைள ஏன் ெதாடவில்ைல? 
அப்ப யானால் மனித ேநய ள்ள, மனித உாிைமகைள 
மதிக்கின்ற, மனித ேநயத் க்காகப் ேபாரா கின்ற எந்தெவா  
சிங்களத் தைலவ ம் இந்த நாட் ேல இல்ைலயா? நான் இந்த 
உயர்ந்த சைபயி டாக ஒ  ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவக்கின்ேறன். இந்த மக்க க்கு ஒ  நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். அவர்கள் ம் க்காக அல்ல  ேநரத்ைத 

ண ப்பதற்காக ெவ மேன குந்தியி ந்  ேபாரா க் 
ெகாண் க்கவில்ைல. தங்க ைடய ைககளால் ஒப்பைடத்த 
பிள்ைளகைளத் த மா தான் அவர்கள் ேகட்கின்றார்கள். 
தங்க ைடய ைககளால் ஒப்பைடத்த கணவன்மார் 
எங்ேகெயன்  மைனவிமார் ேகட்கின்றார்கள்; தங்க ைடய 
ைககளால் ஒப்பைடத்த பிள்ைளகைளத் தந்ைதமார் 
ேகட்கிறார்கள்; தங்க ைடய ைககளால் ஒப்பைடத்த 
அப்பாைவ ம் அம்மாைவ ம் பிள்ைளகள் ேகட்கிறார்கள். 
இ  நியாயமான ! அவர்க ைடய உ க்கமான கண்ணீ க்கு 
இந்த அரசு ஏன், பதில் ெசால்ல யா ? ெவ மேன உலக 
நா க க்குச் ெசால் கின்ற ெசய்திக க்கும் உலகத் க்குச் 
ெசால் கின்ற பசப்  வார்த்ைதக க்கும் எந்தக் காலத்தி ம் 
நீதி கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல. ஒ வைர ஒ ைற அல்ல  
இரண் ைற ஏமாற்றலாம். ஆனால், சதா கால ம் ஏமாற்ற 

யா . உலகத்ைத எல்லாக் கால ம் ஏமாற்றலாம் என்  
நிைனக்கக்கூடா . ஏெனன்றால், இன்  உண்ைமகள் 
உலகத்தில் பல்ேவ  தரப் க்கும் ெதாியக்கூ யவைகயில்தான் 
நிகழ் கள் நடந் ெகாண் க்கின்றன. இந்த மக்க ைடய 
நியாயமான ேபாராட்டங்கள் மதிக்கப்படாமல் நீண்  
ெசல்கின்றன.  

ேகப்பாப்பில  கிராமத்தில் பரம்பைர பரம்பைரயாக ஏ  
தைல ைறகள் வாழ்ந்த மக்கள், தங்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிக க்குச் ெசல்வதற்கு அ மதி  ேகட்கிறார்கள். 
அவர்க ைடய காணிகைள அடாத்தாகப் பி த் ைவத் 

க்ெகாண் , "நாங்கள் ேபாவதானால் காசு ேவண் ம்" என்  
கடற்பைட ேபரம் ேபசுகிற . இந்தக் காைச யாாிடம் 
ேகட்ப ? அந்த மக்க ைடய காணிகள், அந்த மக்க ைடய 
வளங்கள், அந்த மக்க ைடய ெசாந்த நிலம் என்பவற்ைற 
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அவர்களிடம் ெகா க்காமல், அதற்குப் ேபரம் ேபசுகின்ற 
உாித்ைத யார் கடற்பைடக்குக் ெகா த்த ? அப்ப ெயன்றால், 
இந்த நாட் ேல இரா வம், கடற்பைட, விமானப்பைட, 
ெபா ஸ் அரசாங்கத்தின்கீழ் இல்ைலயா? மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ஓர் அரசினால் இந்த மக்க க்கு நீதிைய 
வழங்க யாதா? இந்த மக்க க்கு நியாயம் கிைடக்கச் 
ெசய்ய யாதா?இ  இந்த நாட் ன் நீதியாக அைமய 

மா? கடந்த காலங்களி ம் இத்தைகய நீதி தமிழ் 
மக்கள்மீ  இனவாதமாகப் பாய்ச்சப் பட்டெபா தான், அந்த 
மக்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில்  அழிந்தார்கள்; பல்லாயிரக் 
கணக்கில் இந்த நாட்ைடவிட்  ஓ னார்கள். இன் ம் 
அவர்கள் நம்பிக்ைகயற்றவர்களாக வா கின்றார்கள். 
இலங்ைக அரசு நீதியான ஒ  தீர்ைவத் த ம்; வடக்கு, 
கிழக்குக்கு மக்க ைடய சுயநிர்ணயத்ைத அ ப்பைடயாக 
ைவத்  ஒ  தீர்ைவ ன்ைவக்கும் என்ற நம்பிக்ைக இன்  
தமிழ் மக்களிடம் தகர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இலங்ைக 
அரசின் நடவ க்ைககள் தமிழர்கைள விரக்தியின் விளிம் க்குத் 
தள் கின்றன. இலங்ைக அரசின் நிைலப்பா  நம்பிக்ைக 
ெகாள்ளக்கூ ய சூழ ந்  தமிழ் மக்கைள விலக்கிச் 
ெசல்கின்ற -தவிர்த் ச் ெசல்கின்ற . ஆகேவதான் நான் இந்த 
உயர்ந்த சைபயிேல இதைனப் பதி  ெசய்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ேல ஜனநாயகத்ைத வி ம் கின்ற, மனித 
உாிைமகைள வி ம் கின்ற, மனித ேநயத்ைத வி ம் கின்ற 
ஒவ்ெவா  சிங்களத் தைலவ ம் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  காலம் 
இ . மீண் ம் இந்த நாட் ேல தமிழர்க க்கு அநியாயம் 
இைழக்கப்ப மானால், அவர்க ைடய நீதி ம க்கப் 
ப மானால், அவர்க ைடய உண்ைமயான உாிைமகள் 
ம க்கப்ப மானால், இந்த நா  எந்தக் காலத்தி ம் ஒ  
சிங்கப் ராகேவா, ஜப்பானாகேவா வரக்கூ ய சாத்தியங்கள் 
இல்லாமேல ேபாய்வி ம்! நாங்கள் சிங்கள ேதசிய இனத்தின் 
அைடயாளங்கைள ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். அேதேபால் 
தமிழ்த் ேதசிய இனத்தின் அைடயாளங்க ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , இந்த நாட் ேல இைணந்த இ  ேதசிய 
இனங்க ைடய ஒற் ைம பலப்ப த்தப்ப வத டாக, 
ேபாரா கின்ற அந்த மக்க ைடய உாிைமகைள 
நியாய ர்வமாகப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  ேகாாி, 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 1.45] 

 
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,  විෙද්ශීය ගිවිසුම්, 

පඥප්තිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්, ලංකාෙව් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන අදහස් දක්වන්න අද අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා. ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන, අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ රජෙය් අති සාර්ථකව සිදුවී තිෙබන ෙදයක් තමයි, කලක් 
ෙලෝකෙය් ෙකොන් වුණු ශී ලංකාවට අද ජාත්යන්තරෙය් විශාල 
පිළිගැනීමක් ලැබීම. ඒ සඳහා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් -
මංගල සමරවීර මැතිතුමාෙග්- නායකත්වය විෙශේෂෙයන් අපි අගය 
ෙකොට සලකනවා.  

මංගල සමරවීර මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉවත් 
ෙවලා එදා විපක්ෂෙය් අසුන් ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක තිබුණු ෙපෞද්ගලික අමනාපයක් නිසා 

ෙනොෙවයි. එවකට තිබුණු රජය එක්ක පතිපත්තිමය වශෙයන් 
ෙවනස් අදහස් එතුමාට තිබුණු නිසායි එතුමා ඒ රජෙයන් අයින් 
ෙවලා එදා විපක්ෂෙය් අසුන් ගත්ෙත්.  

නමුත්, 2014 වසෙර් අවසානයට එන ෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි වුණා, මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිසේග් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙම් රටට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ; ෙම් රටට සුදුසු 
නැහැ කියලා. ඒ නිසා 2014 වසෙර් අවසානය ෙවන ෙකොට මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මංගල සමරවීර මන්තීතුමාට 
ආරාධනා කළා, නැවතත් ආණ්ඩුවට බැඳිලා, ඒ ආණ්ඩුෙව් අමාත්ය 
ධුරයක් භාර ෙගන, විෙද්ශ ඇමතිතුමා හැටියට විෙද්ශ පතිපත්තිවල 
වගකීම ගන්න කියලා.  

ඇත්තටම මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට ඒ අවස්ථාව ලැබුෙණ් 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාෙග් රජය යටෙත්යි. එතුමන්ලා සුදුසුම පුද්ගලයාට 
ඒ වගකීම දුන්නු නිසා, අද ෙම් රට ෙකෙරහි ජාත්යන්තරය තුළ 
විශාල පිළිගැනීමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාව, චීනය, 
යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව කියන රටවල් හතර ගත්ෙතොත්, ෙකොයි 
රටටද පුළුවන්, ඒ රටවල් හතර සමඟම එක ෙම්සයක ඉඳෙගන 
සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න? ඒක තමයි එතුමාෙග් දක්ෂකම.  

අෙප් පධාන අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළ තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව් සහ යුෙරෝපෙය්. එදා තිබුණු පතිපත්තිය නිසා ඒකට 
විශාල අවදානමක් ඇති වුණා. අද අපි ඒ අවදානම ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. යුෙරෝපයට මත්ස්යයන් අපනයනය කිරීෙම් තහනම, 
අලුත් රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙකටි කාලයක් තුළදී ඉවත් කර 
ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. අපි අද GSP Plus සහනය ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. අපි දන්නවා, ලංකාවට ඒක ෙනොෙදන්න දවස ්
කිහිපයකට ඉහතදී යුෙරෝපා සංගමෙයන් ෙයෝජනාවක් ෙගනාව 
බව. නමුත් ඒ ෙයෝජනාව පරාජය කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ බව. ඒ ෙයෝජනාව පරාජය කරන්න එතුමා 
යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. විපක්ෂෙය් 
වග කියන ෙකොටස් ඒකට සහාය දුන්නා. එතැනදී ලබා දුන් සහාය 
ගැන කියනෙකොට අපි විෙශේෂෙයන්ම සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මට මතකයි, අවුරුදු හතරකට විතර ඉහතදී විපක්ෂෙය්     
මන්තී ෙකෙනක් හැටියට මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කණ්ඩායමක් 
එක්ක යුෙරෝපෙය් බසල්ස් නුවරට ගියා. එදා එතැනදී සාකච්ඡා 
වුෙණ් GSP Plus සහනය ලබා ගැනීම ගැනයි. විපක්ෂෙය් හිටියත් 
එදා සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සහ මම රට ෙවනුෙවන් කථා 
කරලා යුෙරෝපා සංගමයට කිව්වා, "ෙම්ක අසාධාරණයි, GSP Plus 
සහනය ලබා දිය යුතුයි" කියලා. ෙම් ගරු සභාෙව් මට පථමෙයන් 
කථා කළ එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා ෙනොෙයකුත් පශ්න, ෙදමළ 
භාෂාව කථා කරන ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කිව්වා. ඒෙක් යම් කිසි 
සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා. ෙකටි කාලයක් තුළ අපට හැම 
එකක්ම ඉෂ්ට කරන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම ෙමතැනදී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, පසුගිය රජය සහ අප අතර විශාල 
ෙවනසක් තිෙබන බව. GSP Plus සහනය ලබා ගැනීෙමන්ම අද 
අපි ෙලෝකයට ෙදන පණිවුඩය ෙමොකක්ද? ෙලෝකයට ෙදන 
පණිවුඩය තමයි අපි ජාත්යන්තර පජාෙව් ෙකොටසක් කියන එක; 
අපි ජාත්යන්තර නීතියට ගරු කරන රටක්, ආණ්ඩුවක් කියන එක.  

අෙප් අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. අපි ඒ අඩුපාඩු හදා ගන්න 
ඕනෑ. නමුත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, අපි කරන්න 
හදන ෙද් සහ පසුගිය රජය කරපු ෙද් අතර ෙලොකු ෙවනසක් 
තිෙබන බව. GSP Plus සහනය තවම අපට ලැබී නැහැ. අපි 
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බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, මැයි මාසෙය් 15වන දා යුෙරෝපා 
සංගමෙය් පැවැත්ෙවන ඡන්දෙයන් අපට ඒ සහනය ලැෙබයි 
කියලා. ඇයි, ඒක අවශ්ය වන්ෙන්? ඒක අවශ්ය වන්ෙන්, ඒ මඟින් 
අලුත් රැකියා ඇති ෙවනවා; නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා; අපනයනය 
වැඩි ෙවනවා; ආදායම වැඩි ෙවනවා. කාටද, ඒෙක් පෙයෝජනය 
ලැෙබන්ෙන්? ව්යාපාරවලට හැර ඒෙක් පෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන් 
අෙප් ගම්වල ඉන්න තරුණ තරුණියන්ටයි. ඔවුන්ට අලුත් රැකියා 
අවස්ථා ඇති ෙවනවා. විරැකියාව අඩු ෙවනවා. ඒක තමයි තිෙබන 
වාසිය.  

Then, Sir, I would like, at this moment, to quote an 
extract from the Media Release issued by the Ceylon 
Chamber of Commerce on GSP Plus on 3rd May, 2017.  
It states: 

“The Ceylon Chamber of Commerce is encouraged by the prospects 
of regaining the GSP Plus trade preferences and is hopeful that the 
final vote at the EU Council of Ministers will be favourable. The 
granting of GSP Plus to Sri Lanka once again will have a significant 
positive impact on the country’s exports to the European Union. It 
comes at a good time for the country as overall exports have been 
flagging and has affected the country’s external payments position. 
The Ceylon Chamber of Commerce commends the Ministry of 
Foreign Affairs and the Department of Commerce, who were 
instrumental in this victory. The process that led up to this vote was 
no doubt arduous, but has reiterated the importance of international 
diplomatic engagement for Sri Lanka.  

The regaining of GSP Plus at this time is welcome also because EU 
economies are showing signs of economic recovery, which would 
hopefully improve demand condition in key European markets. 
Apparels, fresh and processed food products, seafood, toys, 
ceramics and porcelain, are some of the sectors that will benefit 
from the additional tariff concession under GSP Plus. Given that 
most orders have already been finalized for the year 2017, the real 
boost is likely to be seen from 2018. Nevertheless, several Chamber 
member companies noted that they are already in contact with EU 
buyers who are keen to place new orders as soon as the GSP Plus is 
reinstated.” 

This is the Media Release by the Ceylon Chamber of 
Commerce.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප එය ලබාගන්න යන 
ෙකොට විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු කෑෙකෝ ගහන්න පටන් 
ගත්තා. කෑෙකෝ ගහලා කියන්න පටන් ගත්තා, "ෙමන්න රට පාවා 
ෙදනවා. එක එක ෙකොන්ෙද්සිවලට රට යටත් කරනවා." කියලා. 
GSP Plus සහනය ලැෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ලංකාව 1970 ගණන්වල ඉඳලා ජාත්යන්තර 
සම්මුතීන්, ගිවිසුම් කීපයකටම අත්සන් තබා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවාෙයන් සමහර ඒවා හැම රජයක් යටෙත්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඇත්තටම ඒක හැම රජයක්ම ගත යුතු 
වගකීමක්. ෙමොකද, එය කළ යුතු ෙදයක්. නමුත් එය කර නැහැ. 
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ඒක තමයි අද නිවැරැදි 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "ගිවිසුම් 27ක් 
තිෙබනවා" කියලා කියනවා. ඔව්, ගිවිසුම් 27ක් තිෙබනවා. 
ෙම්වාෙයන් සමහර ගිවිසුම් මානව හිමිකම්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ගිවිසුම්. මානව හිමිකම්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගිවිසුම් 7ක් ගැන 
ෙමහි සඳහන් වනවා. කම්කරු අයිතීන් පිළිබඳ ගිවිසුම් 8ක් ගැන 
සඳහන් වනවා. පරිසර ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ගිවිසුම් 11ක් 
ගැන සඳහන් වනවා. ඒ වාෙග්ම, දූෂණයට එෙරහි එක ගිවිසුමක් 

ගැන ෙමහි සඳහන් වනවා. ඕවා තමයි ගිවිසුම් 27. ඒ ගිවිසුම් 
ඔක්ෙකෝම දැන් අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ජාත්යන්තර නීතිය 
අනුව රටක්, රජයක් ඒවාට අත්සන් කළාට පසුව ජාත්යන්තර 
නීතිය කියාත්මක වනවා. ෙම්වා අප අෙප් කැමැත්ෙතන්, අෙප් 
රජයන්ෙග් -පසු ගිය රජයන්ෙග්- කැමැත්ෙතන් අප ගත් වගකීම්. 
එෙහම නම්, අප ගත් ඒ වගකීම් අප ඉෂ්ට කළ යුතුයි. අපට ඒවා 
ඉෂ්ට කරන්න සිදු වනවා, ජාත්යන්තර නීතිය අනුව. එහි වාසියක් 
තිෙබනවා නම්, 'ඇයි අප ඒ වාසිය ෙනොලබන්ෙන්?' කියන 
පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්.  

අප ෙකොෙහොමටත් වගකීම භාර ෙගන තිෙබනවා. වගකීම භාර 
ෙගන තිෙබනවා නම්, එහි වාසිය ලබා ගන්න එක තමයි කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. අද අප ෙම්වා ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අපට එහි වාසිය 
ලබා ගන්න පුළුවන්. “GSP Plus” කියන්ෙන්, ඒ වාසිය ලබා 
ගැනීමයි. සමහර අය තුළ බියක් තිෙබනවා, ෙම් ජාත්යන්තර 
ගිවිසුම් පිළිගත්තාම සමහර ෙවලාවට රෙට් නීතිය ෙවනස් කරන්න 
ෙවයි කියා. ඔව්, ජාත්යන්තර නීතියක් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
ගිවිසුම්වලට අත්සන් කළාම රෙට් නීතියයි, ජාත්යන්තර නීතියයි 
සමාන්තරව ගමන් කරන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය 
බිහි වීමට එක ෙහේතුවක් වුෙණ් එයයි. ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් 
තිෙබනවා. ස්ෛවරීත්වය ඒ රටවලට තිෙබනවා. නමුත් අප 
ෙපොදුෙව් කියා කරන ෙකොට, ජාත්යන්තරව කියා කරන ෙකොට, 
රටවල් අතර ගනුෙදනු කරන ෙකොට ජාත්යන්තර නීතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ගිවිසුම්වලට අත්සන් කළාම -ෙමය අලුත් 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමය, එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් රටවල් 
200ම කරන ෙදයක්. - ජාතික නීතියයි, ජාත්යන්තර නීතියයි 
සමාන්තරව යන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එක උදාහරණයක් 
කියන්නම්. අද ෙකෙනකු අත් අඩංගුවට ගත්ෙතොත්, අත් අඩංගුවට 
ගත් ඒ පුද්ගලයා ෙවනුෙවන් නීතිඥෙයකුට එක් වරම ෙපනී 
සිටින්න ෙබොෙහෝ ෙවලාවට බැහැ. නමුත් අප එය නීතිගත 
කෙළොත්, ෙපනී සිටින්න සිදු ෙවනවා. දැන් අප සිවිල් හා 
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය 
පිළිගත්තාම අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න සිදු ෙවනවා. එවිට එහි 
තිෙබන වාසිය ෙමොකක්ද? ෙම් සම්මුතිවල වාසිය අෙප් 
පුරවැසියන්ට ලැෙබනවා. ෙමොකද, එය මානව අයිතියක්. කවුරුන් 
ෙහෝ අත් අඩංගුවට ගත්ෙතොත් ඒ පුද්ගලයාට එක වරම අයිතිය 
තිෙබන්න ඕනෑ නීතිඥයකු හරහා එතුමාෙග් කාරණා සඳහන් 
කරන්න, කාරණා කියන්න. ඒ අයිතිය ඔහුට තිෙබන්න ඕනෑ. නීති 
ෙවනස් කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඇතිව තමයි පාර්ලිෙම්න්තු 
නිෙයෝජිතයන්, එෙහම නැත්නම් ජනතා නිෙයෝජිතයන් ඒවා 
අනුමත කරන්ෙන්. ඒක තමයි ෙමහි තිෙබන කමෙව්දය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වගකීමක් තිෙබන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට මා විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ජාත්යන්තරව GSP Plus සහනය ලබා ගන්න දුන් ඒ සහෙයෝගය 
ගැන. සමහරු හුඟක් ෙවලාවට වැරැදි මත ඇති කරනවා.   වැරැදි 
පණිවිඩ අපි ෙලෝකයට එවනවා. ජාත්යන්තරයත් එක්ක අපි 
ෙමොනවා හරි කරන්න ගියාම  එක ෙවලාවකට ඒ ගැන එක 
කටකින් කථා කරනවා. පසුව ඒ ගැන තව කටකින් කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව උදාහරණයක් 
ගනිමු. අපි හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුෙව් ජාත්යන්තර මූල්ය ෙවළඳ 
ෙපොෙළන් ණය ෙගනයි. විෙශේෂෙයන් චීනෙයන් ගත් ණය තමයි 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් තිෙයන්ෙන්. ඒ ණය අරෙගන ඒක හැදුවා. 
නමුත් වරාය හරහා අපනයනය කරන්න  බඩු භාණ්ඩ  නැත්නම් 
වරාෙයන් ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙමොකද, වරායකින් අපි 
යම්කිසි මූල්යමය - ආර්ථිකමය - පෙයෝජනයක් ලබන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසා ඒ වරාය අවට කර්මාන්තශාලා අවශ්යයි; නිෂ්පාදනය 
අවශ්යයි.  

387 388 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොරියාෙව් 
බැංකුකරුෙවක් ඊෙය් මෙගන් පශ්න කරලා ඇහුවා, හම්බන්ෙතොට 
වරාය අවට කර්මාන්තශාලා ඇති කිරීම ගැන ඇයි ලංකාෙව් 
විරුද්ධතාවක් තිෙබන්ෙන් කියලා.  ඔහු කිව්වා, මට ෙම්ක ෙත්රුම් 
ගන්නට බැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔහු ඇහුවා, ඒ වරාය පාවිච්චි 
කරන්නට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ සඳහා ආෙයෝජකයන් 
ඉන්න ඕනෑ. චීනෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් කර්මාන්තශාලා දැම්මාය 
කියලා අනික් රටවලින් එන ආෙයෝජකයන්ට කිසිම අවහිරයක් 
නැහැ. ඕනෑම රටක ආෙයෝජකෙයකුට ෙම් රටට එන්න පුළුවන්. ඒ 
ආෙයෝජකයන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා කර්මාන්තශාලා ඇති කරන්න 
අවශ්ය ස්ථාන තිෙබනවා. චීනෙයන් ඇවිල්ලා කර්මාන්තශාලා ඇති 
කරලා ඒ අය බිලියන ෙදක, තුන, හතර පහ ආෙයෝජනය 
කරනෙකොට, කර්මාන්තශාලා 1000, 2000, 3000, 4000 ඇති 
ෙවනෙකොට ඒ  හරහා ලංකාෙව් දකුණු පෙද්ශෙය් රැකීරක්ෂා ලක්ෂ 
ෙදකක් විතර ඇති ෙවන්න පුළුවන්.  ඉතින්, අපි ඇත්තටම ඇයි 
ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? මම අහන පශන්ය ඒකයි. ඒ සඳහා ෙහොඳ 
ෙහේතු තිෙයන්න පුළුවන්. ඒ  කාලසීමාව පිළිබඳව ෙවන්න පුළුවන්, 
අයිතිෙය් පතිශතය ගැන ෙවන්නට පුළුවන්. අපි ෙම් ආෙයෝජන 
ගැන  ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කරනෙකොට ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister, please wind up now.  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා. 

ඒ නිසා ෙම්වාට විරුද්ධ ෙවන්න එපා. ෙම්වා රෙට් යහපත 
සඳහායි.  

අෙප් රජයට තිෙයනවා විෙද්ශ පතිපත්තියක්. එක විධියකට 
කිව්ෙවොත් ඒක ෙනොබැඳි විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියලා කියන්නත් 
පුළුවන්. ෙනොබැඳි විෙද්ශ පතිපත්තියක් කියලා කියන්ෙන් චීනය, 
ඉන්දියාව, යුෙරෝපය, ඇෙමරිකාව යන ෙම් හැම ෙකොටසක්ම එක 
ෙම්සයක් වෙට් තියාෙගන කථා කරන්නට පුළුවන් රටක් හැටියට 
තමයි අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය අපි ෙගන යන්ෙන්.  

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 Hon. Bimal Rathnayake.  
 
[අ.භා. 2.02] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙවන්ව තිෙබන 

කාලෙයන් විනාඩි පහක්  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙවන් 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා මෙග් කථාව අවසන් වීමට 
ෙපර මට ඒ බව කල් තබා දැනුම් ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ 
කිරීමට ෙපර අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 

තමන්ට ඍජුව බල ෙනොපාන පශ්නයක් ෙවනුෙවන්, එනම් අෙප් 
රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් පමිතිය රැක ගැනීම ෙවනුෙවන් සහ  
අවුරුදු 70ක් තිස්ෙසේ අඩුපාඩුකම් මැද්ෙද් ෙහෝ ආරක්ෂාවී තිෙබන 
අෙප් රෙට් නිදහස් අධ්යාපන පතිපත්තිෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
උද්ෙඝෝෂණ කරන, සටන් කරන ඒ සියලුෙදනාට අපි අෙප් 
පණාමය පුද කරනවා. ඉතාම  නිශ්චිතව, ඉතාම වගකීෙමන් මා අද 
දිනෙය්දී කියනවා, ෙම්  නීතිවිෙරෝධි,  පගා මත අනුමත කරපු 
සයිටම් කියන ඒ ෙහොර දූෂිත ආයතනය වසා දැමීෙමන් ෙමහා කිසිදු 
විසඳුමක් ෙම් පශ්නයට ඇත්ෙත් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා සයිටම් 
එක වසන්න බැරි වුෙණොත් ආණ්ඩුව වසා ගන්න ආණ්ඩුවට 
සිදුෙවයි කියන කාරණයත් ආණ්ඩුවට මතක් කරමින් මම 
මාතෘකාවට එළෙඹන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  තානාපති වරපසාද 
පනත යටෙත් ෙගන එන නියමය පිළිබඳ සාකච්ඡා ෙකෙරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ,යම් යම් ආයතනවලට තානාපති වරපසාද ලබාදීම 
පිළිබඳවත්, විෙද්ශ පතිපත්ති ගැනත් කරුණු ගණනාවක් සාකච්ඡා 
ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ 
කිරීමට ෙපර තවත් අතුරු කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
මීට දින ෙදකකට ෙපර මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය්  තිෙබන යම් පරිපාලනමය ගැටලුවක් පිළිබඳව 
අසන ලද පශ්නයකට පිළිතුරු ලැබුණා.  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් තානාපති නිලධාරින්ට තමන් ෙසේවය කරන 
රටවලට ෙසේවා සහකාරවරු  එක්කෙගන යන්නට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා; ඒක අවශ්ය ෙදයක්. ෙබොෙහෝ 
තානාපතිවරුන් ඒ ෙසේවා සහකාරවරුන් තමන්ෙග් රාජකාරි 
කාලෙයන් පසුව නැවත ලංකාවට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
නීත්යනුකූලව එය කළ යුතුයි. නමුත්, ඊෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කළා,  අවුරුදු 10ක් 
ඇතුළත තානාපති නිලධාරින් විසින් රැ ෙගන යන ලද ෙසේවා 
සහකාරවරුන් 100 ෙදෙනක් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නම් ලැයිස්තුව 
අධ්යයනය කළාම ෙපෙනනවා, තාත්තා සහ පුතා යන ෙදන්නාම 
ෙසේවා සහකාරවරුන් ෙලස අරෙගන ගියාට  පස්ෙසේ ඒ අය 
එතැනින් පැනලා ගිහින් තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම බැලූ බැල්මටම 
ෙපෙනනවා යම්කිසි ඥාතීත්වයක් සහිත කට්ටිය පමණක් ෙම්  
ෙසේවයට ගිහින් එතැනින් පැනලා ගිහින් තිෙබන බව. ඒවා එක පාර 
වුණු ෙද්වල්වලටත් වඩා අපට ෙපෙනන්ෙන්, එක්ෙකෙනක් ගියාට 
පසුව ඊළඟ එක්ෙකනාත් ෙගන්වාෙගන යැව්වා වාෙග් තමයි. 
ලජ්ජයි! මම කියන්ෙන් නැහැ  සියලු ෙසේවා සහකාරවරු ඒ 
තැන්වලින් පැනලා යන්ෙන් තානාපති නිලධාරින්ෙග් දැනුවත්කම 
මත කියලා. දැනුත් ෙසේවෙය් ඉන්න තානාපති නිලධාරින් රාශියක්ම 
අඩුම ගණෙන් තමන් ෙගනියපු ෙසේවා සහකාරවරයා පැනලා ගියා 
කියලා ෙපොලීසියටවත් දන්වලා නැහැ කියලා බැලූ බැල්මට 
ෙපෙනනවා. ලජ්ජයි! ඒ විධියට බැලුවාම,  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය හරහා තානාපති නිලධාරින් ෙගනයන ෙසේවා 
සහකාරවරුන් 100 ෙදෙනක් පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ලංකාවට 
ඇවිල්ලා නැහැ.  

රාජපක්ෂ යුගෙය් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ෙවොෂින්ටන්වල හිටපු කුපකට තානාපතිවරයා  ඇතුළු වර්තමානෙය් 
ෙම් ආසන්න රටවල ෙසේවය කරන සමහර තානාපති නිලධාරින්ෙග් 
ෙසේවා සහකාරවරුන් පැනලා ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
තානාපතිවරුන් අඩුම තරමින් ඒ බව දන්වලාවත් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයාට වගකීෙමන් කියා සිටිනවා, ෙම් 
විධියට ලංකාෙවන් මිනිස්සු පන්නන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. 
මීගමුෙවන් ෙබෝට්ටුවලින් මිනිස්සු පන්නනවා වාෙග් වැඩක්ෙන් 
ෙම්ක! අඩුම තරමින් පැනලා ගියාට පසුව වාර්තා කරන්න ඕනෑ 
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නැද්ද?  අපි දන්නවා,ෙම්ක ජාවාරමක් බව. ෙම් පශ්නය අහන්න 
කියලා මට ෙම් ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙන්ත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන්මයි.  එෙහම නැත්නම් මම ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ .  
ඒ නිසා ඒ විධිෙය් ලජ්ජා නැති වැඩ කරන්න එපා කියලා ඒවා 
කරන අයට කියන ගමන්, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයකු වශෙයන් මම විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  අඩුම 
තරමින් ෙම් නිසා ශී ලංකා රාජ්යයට සහ තානාපති ෙසේවයට වන 
කැළල අවම කර ගැනීමට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න කියලා.  ඒ පැනලා ගිය 100 
ෙදනාට  ෙදන්න පුළුවන් දඬුවම් ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් ෙවනම 
ඇති.ඒ අතුරු කථා ටික ඉවර කර ගත්තාම මාතෘකාවට එන්න මට 
ෙල්සියි. 

ඊළඟට, GSP Plus ගැන බලමු. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් පක්ෂය පැහැදිලිවම රාජපක්ෂ පාලනෙය් අඩු 
පාඩුකම් පතිපත්තිමය පදනමක් මත දැඩි ෙලස විෙව්චනය කළ 
පක්ෂයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි  රාජපක්ෂට 
ගහපු පහර කිසිම විෙටක මාතෘ භූමිෙය් ස්ෛවරිත්වයට වදින්න 
දුන්ෙන් නැහැ. අපි රාජපක්ෂට ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් පහර 
දුන්නා. නමුත් අපි හැම ෙව්ලාෙව්ම ඒක මාතෘ භූමිෙය් 
ස්ෛවරිත්වෙය් සීමාෙව්දී  නතර කළා. අපි අදත් එෙහමයි; ෙහටත් 
එෙහමයි. GSP Plus සහනය අහිමි වුෙණ් රාජපක්ෂ පාලනෙය් 
පජාතන්ත විෙරෝධී කටයුතු නිසා පමණක්මය කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. ලංකා ආණ්ඩුව දණ ගැස්සවීමට අධිරාජ්යවාදී 
බලගතු රටවලට තිෙබන වුවමනාව ෙවනුෙවන් ඒ අය විවිධ උපාය 
උපකම පාවිච්චි කරනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ 
අධිරාජ්යවාදී රටවල් ලංකාව ගිලින්නට කට ඇරෙගන සිටින විට, 
රාජපක්ෂ ඒ කට ඇතුළට පැන්නා. ඒක තමයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
විෙද්ශ පතිපත්තිෙය්දී කළ විශාලම  උපාය මාර්ගික වරද. ෙම් රෙට් 
මානව හිමිකම් නැහැ, press freedom නැහැ, ෙදමළ මිනිසුන්ට 
සලකන්ෙන් නැහැ කියලා වුවමනාවටත් වඩා ෙලෝකය පුරා 
පචාරය යන විට රාජපක්ෂ ෙමොකක්ද කෙළේ? උතුෙර් තිෙබන 
පත්තර කන්ෙතෝරු ගිනි තිබ්බා. උතුෙර් විතරක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් 
ඒවාත් ගිනි තිබ්බා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ  පත්තරකාරයන්ෙග් කකුල් 
කැඩුවා. ''අපට විෙද්ශීය පරීක්ෂණ අවශ්ය නැහැ, ආසියාෙව් 
තිෙබන පරණම උසාවිය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්.  පරණම, 
විශිෂ්ටතම උසාවි පද්ධතියක් තිෙබන්ෙන් අපට කියලා''  
Darusman Report  එකට කලින් ෙලෝකයට කියලා යන්තම් 
ෙබ්රිලා ආවාට පස්ෙසේ, අගවිනිශච්යකාරතුමිය එක දවෙසන් ෙගදර 
යැව්වා!  

ඒ ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ඒකට හවුල් කර 
ත්තා. අධිරාජ්යවාදින් ෙම්වා දිහා බලාෙගනයි හිටිෙය්. ඒ අය 
කිව්වා, "උඹලාෙග් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරියට නැති යුක්තිය 

උතුෙර් ෙදමළ අම්මලාෙග් දරුවන්ට, ෙදමළ අම්මලාට 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කියපන්" කියලා.  ඒෙකන් පසුව 
තමයි ඔය criminal courts ඔක්ෙකොම තර්කානුකූල වුෙණ්. ඒ 
කාරණය නැතත්, අපට ෙම්වා පටවන්න ඒ අය ෙවන උපකමයක් 
ෙසොයා ගනීවි. නමුත්, ඒෙගොල්ෙලෝ කට ඇරෙගන ඉන්න ෙකොට 
රාජපක්ෂ ගිහිල්ලා ඒ කට අස්සට පැන්නාය කියලා මම කියන්ෙන් 
ඒ නිසායි. ඒ අය GSP Plus ෙහෝ ෙවන ෙමොනවා ෙහෝ ෙනොදී ඉන්න 
උත්සාහ කරමින් සිටියා. ඒක රාජපක්ෂ මහත්මයා නිසාම වුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, කථාවක් තිෙබනවා ෙන්, "ඉබ්බා දිෙය් 
දමනෙකොට ඇන්නෑෙව් කීවා ලු" කියලා. ඒක තමයි, වැරැදි විෙද්ශ 
පතිපත්තිය.  ඒ ෙකරුණු පටලැවිලි, ඒ ෙකරුණු blunders, ඒ 
ෙකරුණු විනාශයන්ට විරුද්ධව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ඉන්න උගත් නිලධාරින් එක්ෙකෙනක්වත් අඩුම ගණෙන් කථා 
කෙළේවත් නැති එක ගැන අප ඇත්තටම කනගාටු ෙවනවා. 

රාජපක්ෂ යුගෙය්දී කණට ගැහුවාට පසුව ඉල්ලා අස්වුණු අය නම් 
ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක් කණට ගැහුවා ෙන්. එ තෙකොට ඉල්ලා අස් 
වුණා. අපට වඩා ෙම් ගැන දැනුමක්, ෙත්රුමක් තිෙබන වැදගත් 
නිලධාරින් රටකට සිටිය යුතුයි කියා අප හිතනවා.   

ෙම් ෙකෙරන්නා වූ විෙද්ශ පතිපත්ති විනාශ කිරීම් හරහා ෙම් 
රටට වුණු හානිය දැකලා ඔවුන්ට අඩුම ගණෙන් තමන්ෙග් ඉල්ලා 
අස්වීමක් පකාශ කරන්න පුළුවන්. ඉල්ලා අස් ෙවන්න බැරි නම්, 
"ෙම්ක වැරැදියි" කියාවත් අඩුම ගණෙන් රටට කියන්න පුළුවන්. 
නමුත්, එෙහම එක්ෙකෙනක්වත් හඳුනා ගන්න බැරිවීම ගැන අප 
ඇත්තටම දුක් ෙවනවා. ඒ ගැන හිතපු අය ඉන්න බව අප දන්නවා. 
ඒ ගැන කරුණු කියපු අය ඉන්න බව අපි දන්නවා. නමුත්, 
එක්ෙකෙනක්වත් ඒකට හරියට පහර ෙදනවා, කියා කරනවා අප 
දැක්ෙක් නැහැ. ෙමොකද, අද අපට සමහර අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු, 
සමහර ගණකාධිකාරිවරු හම්බ ෙවනවා. ඔවුන් දූෂිත 
ගනුෙදනුවලට අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු 58ෙදෙනකුෙග් පශ්නෙය්දී අදාළ ෙල්කම්වරයා අත්සන් 
කෙළේ නැහැ. ඒ ෙල්කම්වරයා සම්බන්ධ ෙමොන ගැටලු තිබුණත්, 
මම එය අගය කරනවා. ස්වාමිනාදන් ඇමතිවරයාෙග් අමාත්යාංශ 
ෙගොඩනැඟිලි මගඩිෙය්දී, ඒකට විරුද්ධව ගණකාධිකාරිවරු 
ෙදෙදනාම අත්සන් කෙළේ නැහැ. "ගණකාධිකාරි" කියන්ෙන් 
ෙකොයි තරම් ෙපොඩි තනතුරක්ද? නමුත්, ඒ විධිෙය් තානාපති 
නිලධාරින් සිටිනවා අප දැක්ෙක් නැහැ.   

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා වන වීරෙකෝන් 
මහත්මයාෙග් යුගෙය්දීවත් එෙහම ෙකොන්ද පණ තිෙබන විශිෂ්ට 
නිලධාරින් එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක්වත් ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදයි 
කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ස්ෛවරීත්වය 
පැත්ෙතන්, ජාතික ආරක්ෂාව පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් හතරවැනි හමුදාව. ශෙව්න්ද සිල්වාට 
ෙහෝ සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට ජිනීවා ගිහින් දිනන්න බැහැ ෙන්. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට ජිනීවා ගිහින් දිනන්න බැහැ. 57වැනි, 
58වැනි බලකායවලට,  ෙවනත් බලකායවලට ජිනීවා දිනන්න 
බැහැ. ජිනීවා ගිහින් දිනන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද? රාජ්ය 
පතිපත්තිය ෙමෙහේ හරියට තිෙයන්න ඕනෑ,  ඒ වාෙග්ම ඒක එෙහේ 
ගිහින් හරියට කියන්නත් ඕනෑ. ඒක කරන්නම ඉන්ෙන් විෙද්ශ 
නිලධාරින්. ඉදිරිෙය්දීවත් එෙහම හරියාකාරව කටයුතු කරන්න 
කියා  නිලධාරි මට්ටෙම් අයෙගනුත් ඉල්ලා සිටිමින් මම අද දිනට 
නියමිත  මූලික සාකච්ඡාවට එන්න කැමැතියි.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින විවාද වන 
කාරණය පිළිබඳව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාෙව්දී අප සාකච්ඡා කළා. එම කාරක සභාෙව් සභාපති 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මැතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙමොකද, අද විවාදයට ලක් ෙවන කාරණයට අදාළව ඇති එක් 
ආයතනයක් පිළිබඳව සුවිශාල ගැටලු මතු වුණා.  ෙමහිදී තානාපති 
වරපසාද ලබාදීමට ෙයෝජනා කර තිෙබන එක ආයතනයක් තමයි,  
ජාත්යන්තර වාරිමාර්ග කළමනාකරණ ආයතනය -IIM -
International Irrigation Management Institute. එය 
බත්තරමුල්ෙල් පිහිටා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනයට තානාපති 
වරපසාද ලබාදීම පිළිබඳ කාරණෙය් දී අප ඒ පිළිබඳව තිෙබන 
ලියකියවිලි අධ්යයනය කළා. එෙසේ අධ්යයනය කරන ෙකොට 
අවස්ථා ගණනාවකදීම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
කැඳවන්න අපට සිද්ධ වුණා. එය කැඳවීෙම්දී ගරු සභාපතිතුමා 
එයට අපට නිහතමානීව ඉඩ දුන්නා. අප එය අගය කරනවා. 
ෙදයක් ෙපන්වා දුන්නාට පසුව, එහි වැරැද්ද දැක්කාට පසුව, එය 
පජාතන්තවාදීව කරන්න එතුමා කටයුතු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ලංකා ආණ්ඩුව 
ජාත්යන්තර වාරිමාර්ග කළමනාකරණ ආයතනෙය්  -IIMI එෙක්- 
පධානීන්ටත් තානාපති වරපසාද ලබාෙදනවා. අද ෙම් නියමය 
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මඟින් ලංකාෙව් සිටින ඉන්දියානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමාට, 
ලංකාෙව් ඉන්න පාකිස්තානු මහ ෙකොමසාරිස්තුමාට, ලංකාෙව් 
ඉන්න එක්සත් ජාතීන්ෙග් පධානියාට සහ IIMI එෙක් පධානීන්ට 
තානාපති මට්ටෙම් වරපසාද අප ලබාෙදනවා. IIMI එක 
කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධ ආයතනයක් 
ෙනොෙවයි. අප ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම්ෙක් ෙමොකක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ආයතනයට අප IIMI එක කියා කිව්වාට එෙහම 
එකක් තිෙබනවාද? දැන් ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන් IIMI එක 
ඇති කළ, "The Chapter and Founding Documents" නමින් 
හඳුන්වන ෙල්ඛනයයි. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සහ 
ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග් පෙයෝජනය උෙදසා මම ෙම් ෙල්ඛනය 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ෙක් IIMI කියලා එකක් නැහැ. Ford Foundation කියන 
ආයතනය. ශී ලංකා රජය 1984දී ගිවිසුමකට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
Ford Foundation  එකත් එක්ක. ෙමොකද, ෙම්වා ජාත්යන්තර 
සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට දමලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ගිවිසුම ඉල්ලුවාට පස්ෙසේ තමයි මම දැන ගත්ෙත් ෙම්ක 
තිෙබන්ෙන් Ford Foundation එකත් එක්ක කියලා. ඔබතුමා 
දන්නවා Ford Foundation  කියන්ෙන් කුපකට ආයතනයක් බව.  

2016 ෙදසැම්බර් මාසෙය් "Business Standard" සහ "The 
Times of India"  පුවත් පත්වල ෙම් සම්බන්ධ වාර්තා පළ වී 
තිෙබනවා.  ඉන්දියාව Ford Foundation එක watch-list එකට 
දැම්මා. ඒ කියන්ෙන්,  ඉන්දියාෙව් ස්ෛවරීත්වයට එෙරහි 
කටයුතුවල නිරත වන සංවිධාන පමාණයක් ඉන්දියාව නම් කරලා,  
තව සතියකින් ලංකාවට එන්න නියමිතව සිටින ඉන්දියාෙව් ෙමෝදි 
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් Ford Foundation එක watch-list 
එකට දැම්මා. ඒ කියන්ෙන් රාජ්ය ආරක්ෂාවට, ජාතික 
කටයුතුවලට එෙරහිව කටයුතු කරන සංවිධානයක් වශෙයන් 
හඳුනා ෙගන පරීක්ෂා කරන්න. ඒ ෙවලාෙව්ම තමයි  කිසිම 
අධ්යයනයකින් ෙතොරව  Ford Foundation එකට ෙමෙහේ තානාපති 
වරපසාද ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලුෙව්.  ඒකයි දුක. ඇසල 
වීරෙකෝන් මැතිතුමනි, ඒකයි ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ගැන 
තිෙබන දුක.  කිසිම අධ්යයනයකින් ෙතොරව  ඔෙහේ නිකම්ම, නිකම් 
ඉල්ලුවා, ෙම්කට තානාපති වරපසාද ලබා ෙදන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය   කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙද්ශපාලනඥයන්. 
අපි හැම විෂයක් පිළිබඳවම විශාරදයන් ෙනොෙවයි. අපට එක 
විෂයක් ගැන එක දිගට අධ්යයනය කරන්න ලැෙබන අවස්ථාව 
අඩුයි. නිලධාරින් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුළු රාජකාරියම 
ඒක; ජීවිතයම ඒක. දැන් බලන්න ෙම් Ford Foundation එෙක් 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙම් Founding Documentsවල 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමහි පළමුෙවන් තිෙබනවා, ෙම් IIMI එක 
ලංකාෙව් පිහිටුවන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. ෙගොඩක් විස්තර කරන්න 
ෙවලාව නැති නිසා මම ෙකටිෙයන් කියන්නම්.   

ෙමහි ෙදවැනි පිටුෙව්, "The study and evaluation of 
irrigation systems" කියලා පටන් අර ෙගන, ඊළඟට  තිෙබනවා,  
"water  flow and distribution, water pricing and policies" 
කියලා. ෙම්  irrigation water. අපි ෙබොන වතුර ෙනොෙවයි. 
ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවක්; යූඑන්පී, ශී ලංකා කිසිම ආණ්ඩුවක් 
වතුර ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න උත්සාහ කර තිබුණාට තමන්ෙග් 
පතිපත්ති පකාශනවලටවත් දමලා නැහැ, වාරිමාර්ග ජලය 
විකුණනවාය කියලා.  

1984 ලංකා ආණ්ඩුව IIMI එකත් එක්ක ගිවිසුමක් අත්සන් 
කරනවා. ඒෙක් තිෙබනවා, වතුර විකිණීම සම්බන්ධ පතිපත්ති 
සම්පාදනය. ඇත්තටම ෙම්ක ෙකොච්චර දරුණුද කියනවා නම් ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙවලාෙව් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා වූ නන්ද අෙබ්විකම මැතිතුමා ෙම් ගිවිසුම අත්සන් 
කරනවා.  එතුමාෙග් උගත්කම ගැන මට ෙවනම අදහස් තිෙබනවා;  
ගරුත්වයක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කළ වැෙඩ් සදාචාරාත්මක 
නැහැයි කියලා මම දන්නවා. වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
විධියට ලංකා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් එතුමා ෙම් ගිවිසුම අත්සන් 
කරනවා. Ford Foundation එක ෙවනත් ෙකෙනක් අත්සන් 
කරනවා. ඊට අවුරුද්දකට පස්ෙසේ ඒ ෙල්කම්තුමාම  IIMI  එෙක් 
Director-General ෙවනවා. ඊට අවුරුද්දකට පසේසේ ඒෙක් අෙනක් 
පැත්ෙතන් එතුමා Director-General ෙවනවා. ඒ නිසා හරි 
පැහැදිලියි, ෙම්වා රාජ්ය පතිපත්තිවලට විරුද්ධව විතරක් 
ෙනොෙවයි, රටට අහිතකර විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්වාට සම්බන්ධ 
නිලධාරිනුත් ෙම් Ford Foundation  වාෙග් ආයතනවලින් 
විවිධාකාර කමවලට බා ෙගන තිෙබනවා කියන එක. ෙම්  
Founding Document  එක  තවම බල පවත්වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙමෙහමම copy 
කරලා  1985දීද ෙකොෙහේද ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පනතක් 
සම්මත කරලා ෙම් ඔක්ෙකොම අයිතිවාසිකම් ටික දීලා තිෙබනවා. 
ඒක දැන් අලුතින් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්න 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට වගකීමක් නැද්ද? ෙසොයලා බලන්න 
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම්ක ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවක් කියපු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ එකක්.  ඊට පස්ෙසේ ඔෙහේ නිකම් අන්ධෙයෝ 
වාෙග් Committeesවලට ෙගනැත් දමනවා, මන්තීවරු ගිහිල්ලා 
කන්නු වාෙග් අත උස්සයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් කට අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයක් හදනවා. කියාත්මක වන්ෙන් ලංකාෙව්. ඒ අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් 20ක් ඉන්නවා. ඒ 20න් 19ක් පත් කරන්ෙන් Ford 
Foundation එක.  ලංකාවට එකක් තිෙබනවා. පතිපත්තිමය 
වශෙයන් ජාත්යන්තර සංවිධාන ෙමෙහේ ඇවිල්ලා වැඩ කරලා, 
පර්ෙය්ෂණ කරලා, නිලධාරින්ට පුහුණු කිරීම් කරනවා. ඒෙක් 
පශ්නයක් නැහැ, අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත්, තමන්ෙග් පධාන 
කාර්යාලය ලංකාෙව් පවත්වාෙගන යන ගමන් ලංකාෙව් 
කටයුතුවලට සම්බන්ධ ෙවද්දී, ලංකාවට තිෙබන්ෙන් එක අධ්යක්ෂ 
ධුරයයි. එදා අත්සන් කරපු එකත් වැරැදියි. අද ඒක නැවත ෙගනත් 
දානවා. අඩු ගණෙන් negotiate කරන්න නැතිව, නිකම් අහලා 
බලන්ෙන්වත් නැතිව ඒක නැවත ෙගනත් දානවා. ෙම්ක 
සාධාරණද? අඩු ගණෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට බහුතරය තියාෙගන 11යි, 
9යිවත් ඉල්ලන්න බැරිද? එෙහම සාකච්ඡාවකට ඉල්ලීමක් 
කරනවා ද? එෙහම දකින්ෙන් නැහැ. එෙහම දකින්න ඔළුවක් 
නැහැ. අඩුම ගාෙණ් අල්ලපු ඉන්දියාෙව් ෙවච්ච ෙද් දන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. එක්ෙකෝ දන්ෙන් නැහැ; නැත්නම්, දැනෙගන කෙඩ් යනවා. 
ඒක ෙන් අපට ෙත්රුම් ගන්න තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට පසේසේ ෙම්ෙක් 5වන 
පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“All the powers of the Institute shall be vested with the Board of 
Governors.”  

දැන් අපි ෙම්ක තානාපති කාර්යාලයක් වශෙයන් තමයි 
සලකන්න ඕනෑ.  IIMI  එෙක් භූමියට ෙවන අයට යන්න බැහැ. 
ඒක UN Office එක වාෙග් ඉස්සරහට එනවා. ෙමෙහම තැනකට 
තමයි අපි දැන් ෙම් කිසිම වගවිභාගයක් නැතිව ෙදන්න යන්ෙන්. 
ඉතින් භය හිෙතනවා ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් ජිනීවාවල fight කරන්ෙන් කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගිවිසුෙම් තිෙබනවා 
ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක්. මම ඔබතුමාට ඒක කියවන්නම්. ෙම් 
අත්සන් කරපු ගිවිසුෙව් 15වැනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“(5) Unrestricted movement into or out of the country of supplies, 
equipment, genetic materials, or any other items necessary for 
IIMI’s program, ….”  

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? කිසිම බලපෑමකින් ෙතොරව  
ජානමය ෙද්වල් -genetic materials- ලංකාෙවන් එළියට 
ෙගනියන්නත් පුළුවන්, ලංකාව ඇතුළට ෙග්න්නත් පුළුවන්. දැන් 
අෙප් Sri Lanka Customs එෙක් හදලා තිෙබනවා, Biodiversity, 
Cultural and National Heritage Protection Branch එකක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාෙව් ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
නැතිව, තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාෙව් ආරක්ෂා කරන සෛ්වරීත්වය 
ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේෙග් නිලධාරින් ෙම්කට වගකියන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ස්වාසිලන්තය වාෙග් ඉතාම පහළ රටවලුත් ෙම් 
වාෙග් ෙද්කට අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ කියලා මම ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා. මට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්ක 1985දී 
අත්සන් කරපු එක ගැන ෙනොෙවයි. ඒක ඒ ෙවලාෙව් ඇති ෙවච්ච 
ෙමොනවා හරි ත්ත්ත්වයක් නිසා ෙවන්න ඇති. නමුත්, මම කථා 
කරන්ෙන් අද තත්ත්වය ගැනයි. අපි යුද්ධවලින් ගුටි කාලා, රට 
ෙබෙදන්න ගිහිල්ලා, රටට අදාළ කරන ෙගොඩාක් ෙද්වල් ෙවලා 
තිෙබන ෙවලාවකත් අන්ධෙයෝ වෙග් ෙන් සමහර නිලධාරින් වැඩ 
කරන්ෙන්. අඩුම ගණෙන් ෙම්ක ෙපන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ අපට හරි 
මඟෙපන්වීමක් කළාද? නැහැ. මම තනිවම පාඩම් කරලා මෙග් 
පක්ෂෙය් සෙහෝදරවරුන්ෙග් උදවු අරෙගන ජාත්යන්තර සබඳතා 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ගියා මිසක්, "Sir, ඔය 
වාෙග් ඒවා ෙවන රටවල්වලටත් තිබුණා. ඒවා ෙම් රටවල්වල 
ෙමන්න ෙමෙහම අයින් කරලා තිෙබනවා." කියලා කියන්න 
කවුරුවත්  හිටිෙය් නැහැ. මම ඒ ගැන ඇසල වීරෙකෝන් 
මහත්මයාට මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තැනට  එතුමාටත් එන්න 
වුණා ෙන්. ලජ්ජයි; ලජ්ජයි ෙනොෙවයි, අපරාධයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කට්ටියට ෙම්ක කරන්න බැහැ. Ford 
Foundation එෙකන් පාලනය වන සංවිධානයකට අෙප් රෙට් ජාන 
ෙගනියන්න තමුන්නනාන්ෙසේලා අන්ධෙයෝ වාෙග් තානාපති 
වරපසාද ෙදන්න ෙගනාවා කියලා ෙම් රෙට් පරිසරෙව්දීන් දන්නවා 
නම්, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන් 
අනාගතෙය්දී ජීවත් කරවන්න හදන්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් 
ෙනොෙවයි ද? ෙබොෙහෝ විට  එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්වා 
ෙලෝකය පිළිගත් ෙද්වල්. ෙම්වා ෙලෝකෙය් කවුරුත් අනුමත කරන 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමහර නිලධාරින් 
වහල්ලු වාෙග්යි. අපි කියන්ෙන්, glorified slaves කියලා. ටයි 
ෙකෝට් අදිනවා. නමුත්, ෙමොෙළන් slaves; mentally slaves. මම 
ෙම්ක ෙම් විධියට කියන්ෙන් ෙහොඳ අවංක නිලධාරින්ට නිසි 
ෙගෞරවයක් ෙදන්නත්, ෙම්වා ගැන අන්ධෙයෝ වාෙග් සලකන අයට 
ඒක දැෙනන්නත් ඕනෑ නිසායි. නැත්නම්, කිසිම ෙකෙනක්ට 
පුද්ගලිකව අපහාස කිරීෙම් අරමුණක් මට නැහැ. මට දුකයි. මට 
දුකයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඇයි ෙම් රටට ෙමෙහම වැරැදි කරන්ෙන් 
කියලා. මම ඒ කමිටුවට ගිෙය් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ 
කමිටුවට මම සහභාගි වුණා. එතැනදී මමත් නිකම් "හා, හූ" ගාලා 
ආවා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි? ෙම්වා එෙහමම යනවා.  

තව ෙගොඩක් ෙද්වල් මට කියන්න තිෙබනවා. මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් ගිවිසුම මත තමයි අපි දිගටම පශ්න කෙළේ කියලා. 
ඒ, වතුර විකිණීම, ජාන මංෙකොල්ලයට ඉඩ ෙදන එක. ඒ වාෙග්ම, 
එම ආයතනයට කිසිම බලපෑමක් කරන්න ලංකාවට බැහැ. 
ෙමොකද, 20න් 19ක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්.  Ford Foundation එක 
කියලා කියන්ෙන්, ෙලෝකෙය් කුපකට ආයතනයක්. ෙලෝකෙය් 
යුද්ධවලට උදවු කරන ආයතනයක්. ෙලෝකෙය් ISIS සංවිධානයට 
සල්ලි ෙදන ආයනයක්. ඒකට සම්බන්ධ Rockefeller Foundation 
එක ෙම්ෙක් main funder. ඇෙමරිකාවත් එක්ක ගහගන්න, 

ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන විද්යාත්මක කටයුතු සම්බන්ධ ෙම් වාෙග් 
foundations එක්ක රණ්ඩු ෙවන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
මම දිගටම කිව්ෙව්, ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් INGOs වැඩ කරනවා; 
Oxfam එක වැඩ කරනවා; තව සංවිධාන වැඩ කරනවා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දීලා තිෙබන විධිෙය් බලතල පමාණයක් විතරක් 
ෙම්කටත් ෙදන්න කියන එකයි.  

අවසානෙය්දී, මට එන්න බැරි වුණු දවසක ෙමය සම්මත 
කරෙගන තිෙබනවා. නමුත් මම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කරුණු ෙගන්වා ගත්තා. නීතිපතිතුමාෙග් නිලධාරිනිය කිව්වා තිස් 
අවුරුද්දක් ගත වී තිෙබන නිසා ෙමම ගිවිසුෙම් වලංගුභාවය 
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. අපි ෙම් රෙට් 
පරිසරෙව්දීන්ෙගන් සහ ඒ විද්යාඥයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අපි 
අද කළ ෙමම ෙහළිදරව්ව මත පදනම් ෙවලා වහාම ෙම් ආණ්ඩුවත් 
එක්ක සාකච්ඡා පවත්වා දැනට ෙමය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද; අතීතෙය්දී ෙමය කෙළේ ෙමොනවාද කියන එක 
පිළිබඳව බරපතළ පරීක්ෂණයක් කරන්නය කියලා. ඒ වා ෙග්ම 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් අපි ෙමය ඉල්ලා 
සිටිනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොකු ෙදයක් රටට භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ඇස නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ 
නිශච්ිත - incisive - විශේල්ෂණ නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
job එක කරන්න බැහැ. අඩු ගණෙන් ඉන්දියාෙව් පත්තර ටිකවත් 
බලන්න. මම ෙම්ෙක් photocopy එකක් ඇසළ වී රෙකෝන් 
මහත්මයාට යවනවා. ෙමයට අදාළ නිලධාරිතුමාට ෙමය දැන්වත් 
ෙදන්න, එම නිලධාරියා පසුවවත් ෙමය කියවයිද දන්ෙන් නැති 
නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පතිපත්තිමය වශෙයන් 
අපට ෙම් සම්බන්ධව තවම නිරවුල්තාවක් නැති නිසා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපි අෙප් විෙරෝධය සටහන් කරනවා, 
IIMI එකට පමණක්. අෙනක් ආයතන සම්බන්ධෙයන් අපට 
පශ්නයක් නැහැ. ඒවාට තානාපති වරපසාද ලබා දිය යුතුයි. IIMI 
එකට පමණක් අපි අෙප් විෙරෝධය පළ කරනවා. ෙමොකද, ෙම්ක 
කුපකට ආයතනයක්. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නා ෙහොඳ නිලධාරින්ෙග් ඔළු කුණු කරන තැනක් බවටත් 
එතැන පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම කැමැතියි, දැන් ඊළඟ මාතෘකාවට මාරු ෙවන්න.  මට 
ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Seven minutes තිෙබනවා.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, can I have ten minutes please?  Sir, you must be 

generous, since we are friends.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙමම මාතෘකාවට 
ඍජුව සම්බන්ධ නැති වුණත් විෙද්ශ පතිපත්තියට සම්බන්ධ 
ෙදයක් මම ඊළඟට කියන්න කැමැතියි. ගරු හකීම් ඇමතිතුමාත් 
ෙම් ගැන සඳහන් කළා. ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව් පලස්තීනය පිළිබඳ 
පතිපත්තිය පැහැදිලිව, නිශ්චිත වශෙයන් ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒක ෙම් රෙට් ජනතාවට දන්වනවා. ඒක තමයි 
පසුගිය මැයි තුන් වැනි දා - මීට දවස් තුනකට කලින්- යුෙනස්ෙකෝ 
සංවිධානය නැවත වතාවක්, මාස හෙයන් හයට -  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පලස්තීනෙය් 
ෙජරුෙසලම් නගරෙය් සියලුම ආගම්වලට - විෙශේෂෙයන්ම 
ඉස්ලාම් ආගමට, කෙතෝලික ආගමට සහ යුෙදව් ආගමට- අයත් 
ෙපොදු සිද්ධස්ථානයක් වශෙයන් සැලෙකන භූමියක් තිෙබනවා. 
ඒක අල්-අක්සා පල්ලිය කියලාත් හඳුන්වනවා. එම පල්ලියට -
ආගමික මධ්යස්ථානයට- එෙරහිව එය විනාශ කිරීම අරමුණු 
කරෙගන ඊශායලය විසින් අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ කරන්නා වූ 
ෙද්වල්වලට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය තුළත්, 
යුෙනස්ෙකෝ එක තුළත් 1907 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙලෝකෙය් ජාතීන් 
අතිවිශාල පමාණයක් එක දිගට කියා තිෙබනවා, ෙමය ඓතිහාසික 
උරුමයක්; ෙමය විනාශ කරන්න එපා කියලා. මම ෙම් ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට කලිනුත් කියලා තිෙබනවා. 1907 වර්ෂෙය් 
ෙහේග්වල තිබුණු ෙලොව පළමු ෙලෝක සංස්කෘතික වටිනාකම් රැක 
ගැනීම පිළිබඳ සමුළුෙව් සිට අවුරුදු සියයකට වැඩි කාලයක් 
තිස්ෙසේ -අන්තවාදී, ෙකොන් වුණු කණ්ඩායම් ෙදක-තුනක් හැර- 
ෙලෝකෙය් බහුතර ජාතීන් ෙමය විනාශ කිරීමට විරුද්ධව ඡන්දය 
ලබා ෙදමින් ඉන්නවා. එම ස්ථානෙය් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? විශාල 
ආගමික මධ්යස්ථාන තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඊශායල ආණ්ඩුව කරන්ෙන් එම පල්ලිය යටින් 
උමං හාරන එකයි. උමං සිය ගණනක් දැනට හාරා තිෙබනවා. 
ඔවුන් කියන්ෙන්, "එම පල්ලිය හදන්න කලින් එතැන යුෙදව් 
පල්ලියක් තිබුණා, එය ෙසොයන්න තමයි ෙමෙසේ හාරන්ෙන්" 
කියලායි. එෙහම තිබුණාද, නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  

දළදා මාළිගාවට යටින් ඉස්ලාම් පල්ලියක් තිෙබනවා, එෙහම 
නැත්නම් කෙතෝලික පල්ලියක් තිෙබනවා, එෙහමත් නැත්නම් 
සූර්ය ෙදවියන්ට වන්දනා කරපු කාලෙය් තිබුණු ෙමොකක් හරි 
පාථමික ෙදයක් තිෙබනවාය කියලා කවුරු හරි කිව්ෙවොත්, එෙසේ 
කියා එතැන හාරන්න පටන් ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් ෙබෞද්ධයන්ෙග් 
හදවතට එය ෙකොපමණ දැෙනනවාද? ඉස්ලාම් පල්ලියක් 
තිෙබනවා කියලා මඩු පල්ලිය යට හාරන්න පටන් ගත්ෙතොත්, එය 
ෙකොතරම් ඔබතුමාට දැෙන්විද? ඔබතුමා එම පළාෙත් 
මන්තීවරෙයක්. ෛචත්යයක් තිෙබනවාය කියලා නල්ලූර් ෙකෝවිල 
යට හාරන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අන්න ඒ වාෙග් 
වැඩක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්. එම නිසා ෙලෝකෙය් ජීවත් වන ශිෂ්ට 
සම්පන්න හැම ජාතියක්ම ෙම්ක එපාය කියලා තිෙබනවා. ලංකා 
ආණ්ඩුවත් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම්ක එපා කියමින් ආවා. 
නමුත්, පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ලංකාව ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. වැළකී සිටියාට පස්ෙසේ ඒක විශාල 
රාජ තාන්තික පටලැවිල්ලක් බවට පත් වුණා.  

ලංකාෙව් සිටින මුස්ලිම් රටවල් නිෙයෝජනය කරන 
තානාපතිවරු 18ෙදෙනක් ගිහිල්ලා ගරු ජනාධිපතිතුමා මුණ 
ගැහුණා. මුණ ගැහිලා එතුමාට කිව්වා, "ෙම්ක කරන්න එපාය 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා." කියලා. ෙමොකද, ලංකාව මැද ෙපරදිග 
රටවල් සමඟ දිගු කාලීන මිතත්වයක් තිෙබන නිසා. ඔවුන් අපට 
අමාරු වූ හැම ෙවලාවකම ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. නමුත්, පසු ගිය 
අෙපේල් මාසෙය්දී ලංකාණ්ඩුව ෙම්කට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ෙම් 
හානිය කරන්න එපා කියලා ඡන්දය දුන්නා. නමුත්, ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී ඡන්දය දීෙමන් වැළකුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, දැන් නැවත වතාවක් මැයි මාසෙය් තුන්ෙවනිදාත් 
ලංකා ණ්ඩුව ඡන්දය දීෙමන් වැළකිලා තිෙබනවා. දැන් 
පලස්තීනයට විරුද්ධව ෙලෝකෙය් ඡන්දය ෙදන්ෙන් කවුද?
පලස්තීනයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැත්නම්  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඊශායලයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් ඇෙමරිකාවයි, ඊශායලයයි පමණයි. මා එදාත් ෙම්ක 
කිව්වා. අපි ෙලෝකයත් එක්ක යනවා කියලා ෙන් දැන් ෙම් ආණ්ඩුව  
කියන්ෙන්. ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමතැන 
සිටියා නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලා ෙලෝකයත් එක්ක යනවා කිව්වාට 

ඔබතුමන්ලා පලස්තීන පශ්නෙය්දී ඉන්ෙන් ෙලෝකයත් එක්ක 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන් රටවල් ෙදකක් එක්කයි. 
ඊශායලය ෙවනුෙවන් ඡන්දය ෙදන්ෙන් රටවල් ෙදකයි. රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා තමන්ෙග් කනගාටුව පකාශ කරලා තිබුණා, 
තමන්ෙග් තානාපතිවරුන්ට. එතුමා උපෙදස් දීලා තිබුණා, 
ඉදිරිෙය්දී දිගටම පලස්තීන සහෙයෝගීතා පතිපත්තිය රකිනවා 
කියලා. නමුත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙසේ තිබියදී 
තමයි ෙම් කටයුත්ත කරලා තිෙබන්ෙන්.  ඒක අපි පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි.  

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා, 2019දී 
ලංකාව හා සම්බන්ධ පශ්නය නැවත ජිනීවාවලට එන්න තිෙබන 
බව. 2020දී අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරණයක් ෙහෝ 
මහ මැතිවරණයක් එනවා. ජිනීවාවලට අෙප් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කිරීම අවුරුදු ෙදකකට කල් දමා තිෙබනවා. තවමත් අපි ඉන්ෙන් 
පරීක්ෂණයට ලක් වූ; පරිවාසයට ලක් වූ රටක් විධියට. 2019 
නැත්නම් 2020 අපි election එකකට යනවා. 2019 වර්ෂය අගදි 
නැවත ලංකාවට විරුද්ධව ජිනීවාහි ඡන්දය එනවා. එතෙකොට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය ගන්ෙන් 
කාෙගන්ද? ඊශායලකාරයින්ෙගන්ද? විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
ඡන්දය ගන්න යන්ෙන් ඊශායලකාරයින්ෙගන්ද? ඊශායලයට 
ෙලෝකෙය් ඡන්දය ෙදන්ෙන් රටවල් ෙදකයි. ඊශායලය හා 
ඊශායලය පවත්වා ෙගන යන ඇෙමරිකාව. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ඊශායලයට විරුද්ධ නැහැ; ඊශායලෙය් ජනතාවට 
විරුද්ධ නැහැ. අපි ඊශායලය ස්වාධීන රටක් වශෙයන් 
පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි පලස්තීනයත් ස්වාධීන රටක් 
වශෙයන් පිළිගන්නවා. ෙලෝකෙය් අතිබහුතරයක් රටවල් 
පිළිගන්නා ස්ථාවරය ඒක. නමුත්, ලංකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට ඒක පිළිගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

 
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) 
එෙහම බැරි ෙවලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා දිගින් 

දිගටම අපට ෙචෝදනා කළා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ස්ථාවරය කියා තිබුණා. 
නමුත්, ඔබතුමා දිගින් දිගටම ෙම්ක පශ්න කරන නිසා අපි 
කියන්න- 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ඔබතුමාෙගන් ෙමෙහම පශ්නයක් අහන්නම් ෙකෝ. 

UNESCO එෙක්දී ආගමික මධ්යස්ථානයට අදාළ ඡන්දෙය්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා පලස්තීනයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නාද, ඡන්දය 
දීෙමන් වැළකී සිටියාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි කාටවත් පක්ෂව ඡන්දය දීලා නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එපමණයි. මෙග් ෙවලාෙව්දී ඔබතුමා කථා කරන්න එපා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් ෙවලාෙව්දී ඔබතුමාට නැඟිටින්න බැහැ ෙන්? ඔබතුමා 

වාඩි ෙවලා ඉන්න.   
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කියන්න. මට එච්චර ෙවලාවක් නැහැ. 

මට ඔබතුමා ට ෙවලාව ෙදන්න විධියක් නැහැ. මට ෙකටි ෙවලාවයි 
තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  

මම පසුගිය කාලෙය් දිගටම කිව්ෙව්ත්, දැන් කියන්ෙන්ත් එකම 
තර්කයයි. ඇෙමරිකාවට යට ෙවලා; ඇෙමරිකාෙව් ලණු කාලා 
කන පරිප්පු තමයි ෙම්. අෙප් දිගු කාලීන මිතෙයෝ කවුද?  
තීරණාත්මක තැන්වලදී කවදාවත් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
ලංකාවට පක්ෂව ඡන්දය දීලා නැහැ. ඒකයි සත්යය. ෙම් ෙගොල්ලන් 
ඇෙමරිකාෙව් ඉෙගන ෙගන ඇති. ෙම් ෙගොල්ලන්ට එක එක 
රටවල පුරවැසිභාවයන් ඇති. හැබැයි, අපි ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙමන්ම ඇෙමරිකාෙව්ත් පුරවැසිභාවය 
තිෙබන ෙලොක්ෙකෝ ෙදෙදෙනකු පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සිටියා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මල්ලිලා ෙදෙදනාම ඇෙමරිකාෙව්  පුරවැසිෙයෝ 
ෙවලා සිටියා. එම නිසා ඇෙමරිකාව අපට උදවු කළාද?  

ඇෙමරිකාවට තමන්ටම කියලා ජාතික පතිපත්තියක් 
තිෙබනවා. ඒක අපට අහිතකර වුණාට, ඇෙමරිකාවට ඕනෑ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා දැඟලුවාට ෙවනස් වන එකක් ෙනොෙවයි, ඒ 
පතිපත්තිය. අපි කියන්ෙන් ෙමෝඩ විධියට කටයුතු කරන්න එපාය 
කියලායි. ෙම් රෙට් ඓතිහාසිකව රාජ තාන්තික වශෙයන් අපි 
උරුම කර ගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ඒක මා එදාත් කිව්වා. ෙම්වා 
රාජ තාන්තික ෙද්පළ. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කථා කළා, 
බසීලෙය් තානාපති කාර්යාලවල ෙහොරකම් ගැන, ඒවාෙය් 
buildings වංචා කළ විධිය ගැන. ඒවාත් වංචා තමයි. 

අෙප් රෙට් රාජ්ය තාන්තික ෙද්ෙපොළ කියලා කියන්ෙන්, අවුරුදු 
70ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට නිදහස,් සෛ්වරී රාජ්යයක් විධියට, ෙනොබැඳි 
රටක් විධියට ෙලෝකෙයන් දිනාෙගන තිෙබන ෙගෞරවයයි; අපට 
පක්ෂව  කථා කරන්න ෙලෝකෙය් රටවල් 100ක්, 150ක් ඉන්න 
එකයි. ඒකටයි ෙම් ගහන්ෙන්. ඒකයි දැන් ෙම් විනාශ කරන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා හිතනවාද, පලස්තීනයට විරුද්ධ ෙවලා මැද ෙපරදිග 
ඡන්ද ලබාගන්න පුළුවන්ය කියලා? සදාම් හුෙසේන් එල්ලා මරද්දී 
එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ඉරාකය ජය ෙව්වා!"යි කියලා කිව්වාද? 
නැහැ. එතුමා කිව්ෙව්, "පලස්තීනය ජය ෙව්වා!"යි කියලායි. 
පලස්තීනය ගැන මුස්ලිම් ජනතාවෙග් තිෙබන ඒ හැඟීම අපි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. සදාම් හුෙසේන් "ඉරාකය ජය ෙව්වා!"යි 
කියලා කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා කිව්ෙව්, "පලස්තීනය ජය ෙව්වා!"යි 
කියලායි. මට වඩා ෙම් මන්තීතුමන්ලා ඒවා දැනගන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අධිරාජ්ය ගැතිකම්, 
ඇෙමරිකන් ගැතිකම් තබා ගන්න; ඔබතුමන්ලා අලුතින් එක 
ඡන්දයක්වත් හම්බ කර ගන්ෙන් නැතුව මැද ෙපරදිග කලාපෙය් 

අෙප් දිගු කාලීන මිතයන් අහිමි කර ගන්න එපාය කියලායි. එෙහම 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක සාධාරණ පශ්නයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අඩි 100ක් යට බිංෙගයක් ඇතුෙළේදී වුණත් නිවැරැදි පතිපත්තියක් 
රකින්න ඕනෑ.  

 
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. පලස්තීනයට ඕනෑ තරම් මිතෙයෝ ඉන්නවා. ලංකාවට 

එතරම් මිතෙයෝ නැහැ. දැන් ෙම් යන විධියට ගිෙයොත් සිදුවන්ෙන්, 
අපට සිටින දිගු කාලීන මිතයන් අහිමිවන එකයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 අෙපේල් මාසෙය් ලංකාණ්ඩුවට ඡන්දය 
ෙදන ෙයෝජනාවටම තමයි 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ලංකාණ්ඩුව 
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටි න්ෙන්. කාටවත් පක්ෂ වන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක උත්තරයක්ද? ඒ කියන්ෙන්, අපට කිසිම පතිපත්තියක් 
නැහැයි කියන එකද? නැහැ. නිවැරැදි ෙදය ෙහොඳයි කියන්න 
ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට අදාළව ෙනොව, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයට 
අදාළව එක කාරණයක් කියන්න මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඒකත් 
ෙපොඩ්ඩක් විෙද්ශයට සම්බන්ධයි. "විෙද්ශ රටවල අධ්යාපන/පුහුණු 
පාඨමාලා/වැඩ මුළු/සම්මන්තණ/නිරීක්ෂණ චාරිකා යනාදී 
වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීම." යටෙත් 2017 
අෙපේල් මාසෙය් 26වන දා චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. 
ෙම් චකෙල්ඛයට අනුව, විෙද්ශ රටවල පැවැත්ෙවන ඒ පුහුණු 
පාඨමාලා සඳහා නිලධාරින් සහභාගි කරවීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් 
නම්, පළමුෙවන්ම විෙද්ශ චාරිකා සඳහා සහභාගි වීමට අෙප්ක්ෂිත 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙයෝජනා ගරු අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කර 
එතුමාෙග් උපෙදස් හා එකඟතාව ලබා ගත යුතු බව දන්වා 
තිෙබනවා.  

අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඊළඟට ලියනවා, විෙද්ශ රටවල 
පැවැත්ෙවන එවැනි වැඩසටහන් සඳහා ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
එකඟතාව ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව දිවයිෙනන් බැහැර වීමට හා 
රාජකාරි විෙද්ශ නිවාඩු ලබාගැනීම සඳහා විධිමත් පරිදි පූර්ව 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අදාළ ෙල්ඛන ෙල්කම්තුමා මඟින් ගරු 
අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා 
සාමාන්යෙයන් සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ෙල්කම්වරයා විසින් අමාත්යාංශ 
නිලධාරින් ෙයෝජනා කරලා, ඊට පස්ෙසේ අවසානයට ඒක අනුමත 
කරන්න ඇමතිතුමා ළඟට එන එකයි. නමුත් ෙම් චකෙල්ඛයට 
අනුව ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඇමතිතුමා තමයි නම්  ෙයෝජනා 
කරන්නත් ඕනෑ, අවසානෙය් එතුමාෙගන්ම තමයි අවසර ගන්නත් 
ඕනෑ. මට මතක් වන්ෙන්, කම්කරු, security පත්වීම් දුන්නු එකයි. 
ඒ නිසා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් අදාළ ඇමතිතුමාෙගන් 
අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමය ෙවනස් කරලා සාධාරණ විද්යාත්මක 
කමයකට ෙම් අවස්ථා ලබා ෙදන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙවලාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

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

ඊළඟට,  the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila.  
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[අ.භා. 2.37] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුව 

බලයට පැමිණිෙය් පැවැති ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ෙසේවයත්, විෙද්ශ 
පතිපත්තියත් කර්කශ ෙලස විෙව්චනය කරමින්. වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමා පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී විෙද්ශ ෙසේවාව 
පිළිබඳව ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශෙය් 7වන 
පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් "රට රැෙකන ජාත්යන්තර සබඳතා" කියන 
මාතෘකාව. ආරම්භෙය්දීම ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් ලියා තිෙබනවා, 
"විෙද්ශ ෙසේවාවට අනුයුක්ත කර ඇති සියලු ෙද්ශපාලන පත්වීම් හා 
ඥාතීන්ෙග් පත්වීම් අවලංගු කර සමස්ත විෙද්ශ ෙසේවාව වෘත්තීය 
නිලධාරින් හා වෘත්තීය කුසලතා සුදුසුකම් සපුරා ඇති පිරිස් 
ෙයොදාෙගන පූර්ණ පතිසංවිධානයකට ෙයොමු කරමි." කියලා. ඒක 
වුණාද? නැහැ. අද විෙද්ශ ෙසේවාව එදාටත් වඩා ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා; ෙද්ශපාලන පත්වීම්වලින් පිරිලා. අද අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්, විෙද්ශ ෙසේවාව වෘත්තීය විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින් සහ 
ෙද්ශපාලන පත්වීම් කියන සුසං ෙයෝගෙයන් තිබිය යුතුයි කියලායි. 
විෙද්ශ ෙසේවාවට ෙද්ශපාලන පත්වීම්ද කළ යුතුයි කියන 
ස්ථාවරෙය් තමයි අපි ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, ආචාර්ය දයාන් 
ජයතිලක, තමාරා කුනනායගම්, ආචාර්ය පාලිත ෙකොෙහොන, 
මංගල මුණසිංහ, ෙනවිල් කනකරත්න යන අය විශිෂ්ට රාජ්ය දූත 
ෙසේවාවක ෙයදුණු නිලධාරින්ය කියලා.  ඒවා ෙද්ශපාලන පත්වීම්. 
අෙප් පක්ෂෙය් පතිපත්තියක් තමයි, අපි ෙද්ශපාලන පත්වීම් බැහැර 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙදක අතර මනා සුසංෙයෝගයක් තිබිය යුතුයි. 
හැබැයි, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා බලය ලබා ගත්ෙත්, ෙද්ශපාලන 
සහ ඥතීත්වය මත කිසිම පත්වීමක් කරන්ෙන් නැහැ කියන 
පතිපත්තිය මත ඉඳලා. ඒකටයි ජනවරම ගත්ෙත්.  

අද විෙද්ශ ෙසේවාෙව් පවතින ඇත්ත තත්ත්වය අපට ෙහළි කර 
ගන්න අවශ්ය නිසා, 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 24වැනිදා මම විෙද්ශ 
ෙසේවා පත්වීම් සහ විෙද්ශ ෙසේවාෙව් ෙද්ශපාලන පත්වීම් පිළිබඳව 
ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමා ෙවත පශ්නයක් ෙයොමු කළා.  එම පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරලා දැන් වර්ෂ පූර්ණයටත් ළං වනවා. ගරු ඇමතිතුමා 
හැම දාම එම පශ්නයට කල් ගන්නවා. ඒ ෙමොකද? ඇමතිතුමා ෙම් 
පශ්නයට උත්තර දුන්ෙනොත් ඇමතිතුමාෙග් කලිසමත්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පතිඥාව දුන්න ජනාධිපතිතුමාෙග් සරමත් යන 
ෙදකම ගැලෙවන නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් 
අපට අහන්න තිෙබන්ෙන්, "ජනතාව පාර්ථනා කළ ෙවනස 
ෙම්කද?" කියලායි. ඒ විෙද්ශ ෙසේවාව.  

ඊළඟට, අපි විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරමු. පසුගිය දා 
ගරු අගමැතිතුමා ඉන්දියාවට ගියා. එම ඉන්දියානු සංචාරෙය් ෙයදී 
ඉන්දැද්දි, එක සතියට එක ෙබොරුව බැගින් පවසන්නට මාධ්ය හමු 
පවත්වන ආණ්ඩුෙව් මාධ්ය පකාශක ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, "ඉන්දියාෙව් ගිවිසුමක් කියන්ෙන් ෙබොෙහොම 
සරල ගිවිසුමක්. නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු අත්සන් කරන ගිවිසුමක්" 
කියලා. අෙප් හිතවත් ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාව 
නිලධාරියකුෙග් තත්ත්වයට එතුමා පත් කළා. ෙමොකද, එම ගිවිසුම 
අත්සන් කෙළේ ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ ඇමතිනී සුෂ්මා ස්වරාජ් මැතිනිය 
සහ අෙප් මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා බව අපි දැක්කා. එම 
ගිවිසුෙමන් අෙප් ස්ෛවරීභාවයට ඇති කරන බලපෑම ගැන විෙද්ශ 
අමාත්යාංශයට අදාළ ෙම් විවාදෙය්දී අපි අනිවාර්යෙයන්ම කථා 
කළ යුතුයි. තිකුණාමල වරාය ගැන පමණක් ෙනෙවයි, 
තිකුණාමලෙය් තිෙබන ෙතල් ටැංකි සමූහය ගැනත් අපි කථා කළ 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලයට සූර්යය විදුලි බලාගාරයක් ඉදි 
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ඉඩක් සාම්පූර් පෙද්ශෙයන් 
ෙවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම ගෑස් විදුලි බලාගාරයක්, පාෙවන ගෑස් 
ගබඩා සංකීර්ණයක් යනාදි වශෙයන් තිකුණාමලෙය් ඉන්දියානු 

ව්යාපෘති ආරම්භ වනවා. එම ව්යාපෘතිවලට එතරම් ඉඩම් 
පමාණයක් ෙවන් කරද්දී, "අපට තිකුණාමලයක් ඉතිරි ෙව්විද?" 
කියන පශ්නය මතු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම අවෙබෝධතා 
ගිවිසුෙම්  2:2 වගන්තිය අනුව තව ගැටලුවක් මතු වනවා. අපි 
දන්නවා, ශී ලංකාෙව් ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය සඳහා ගෑස ් මිලදී 
ගන්ෙන් සිලින්ඩර් මඟින් බව. දැනට ගෑස් අෙළවි කරන සමාගම් 
තුනක් ලංකාෙව් තිෙබනවා. හැබැයි, එම ගිවිසුෙම් හැටියට 
ෙගවල්වලට නළ මඟින් ගෑස ් ෙබදා හැරීම ඉන්දියාවට ලබා 
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන් ගෑස් සිලින්ඩර වශෙයන් 
ලබා ගනිද්දී ජනතාවට ෙතෝරා ගැනීමක් තිෙබනවා. එක 
සමාගමක ෙසේවය ෙහොඳ නැත්නම් තව සමාගමකට යන්න 
පුළුවන්. නමුත්, ගෑස් නළ මඟින් ෙගදරට එනවා නම් එක 
සමාගමකින් එක නළයයි  ගන්ෙන්. කවුරුවත් සමාගම් තුනකින් 
නළ තුනක් ගන්ෙන් නැහැ. ගෘහස්ථ ගෑස් ෙබදා හැරීම -
ෙගවල්වලට ගෑස් ලැෙබනවාද නැද්ද කියන එක- කියන්ෙන් 
බලශක්තිය පිළිබඳ පශ්නයක්; බලශක්තිෙය් සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 
පශ්නයක්; ආර්ථිකෙය් ස්ථායිතාව පිළිබඳ පශ්නයක්. එම කටයුතු 
විෙද්ශ රටකට ලබා දීම ජාතික ආරක්ෂාවත්, බලශක්තිෙය් 
ආරක්ෂාවත් කියන ෙදකටම බලපානවා කියන එක අපි සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි කාලයක් ෙදන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට විනාඩියක් ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ ලංකාෙව් ගෑස් ෙබදන්න ෙනොෙවයි. ඒ ගෑස් 

ෙබදන්ෙන් ලංකාවට ෙනොෙවයි, ඉන්දියාවට. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම එම වගන්තිය කියවන්නද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කියවන්න. ලංකාවට ගෑස් ෙබදන කථාවක් එම ගිවිසුෙම් 

ෙකොතැනකවත් නැහැ. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් 2:2 

වගන්තිය යටෙත් තිෙබන්ෙන්, “An LNG Terminal / Floating 
Storage Regasification Unit (FSRU) in Kerawalapitiya” 
කියලා. මම හිතන විධියට ඉන්දියාවට ගෑස් ෙබදන්න 
ෙකරවලපිටිෙය් terminal එකක හදන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ 
ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමා කථා කෙළේ තිකුණාමලය ගැන ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නැහැ, නැහැ. මම තිකුණාමලය ගැන කථා කරලා ඉවරයි.  

ඊට පස්ෙසේ මම "ගෘහස්ථ ගෑස් ෙබදීම" කියන කාරණයට ආවා. 
අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් 2:2 වගන්තියට මම ආවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, මම තිකුණාමලය ගැන කථා කෙළේ මුලින්. ෙම් කථා 
කරන්ෙන් 2:2 වගන්තිය පිළිබඳව. ඒ ගෑස් ෙබදන්ෙන් 
තිකුණාමලයට ෙනොෙවයි, මුළු රටටම.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකරවලපිටිෙය් ගෑස් 
ගබඩාවක් හදනවා. හදලා, රට පුරාම නළ මාර්ගෙයන් ෙගවල්වලට 
ගෑස් ෙබදීම ඉන්දියාවට ෙදනවා, වාහනවලට ගෑස් සැපයීෙම් 
සැපයුම් මධ්යස්ථාන රට පුරා ඉදි කිරීමට ඉන්දියාවට ෙදනවා, ඒ 
වාෙග්ම ගෑස්වලින් විදුලිය නිපදවීෙම් බලගාරය ඉදිකිරීමට 
ඉන්දියාවට ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් වන ෙකොට 
මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ෙලොකු ගෑස ් නිධියක් ෙහොයා ෙගන 
තිෙබනවා. අෙප් ගෑස් නිධිෙයන් ගන්න ගෑස් ෙගවල්වලට 
ෙබදන්ෙන් ඉන්දියාව නම්, වාහනවලට සපයන්ෙන් ඉන්දියාව නම්, 
විදුලිය නිපදවලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙදන්ෙන් ඉන්දියාව 
නම්, එම ගෑස් සම්පත අෙප් ෙපොෙළොෙව් තිබීෙමන් අපට ලැෙබන 
වාසිය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා අපි මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් අෙප් ගෑස් 
සම්පත ෙපොෙළොෙවන් උඩට ගත්තා නම්- දැනටත් ෙපොෙළොෙවන් 
උඩට ගන්නා කාර්ය කරමින් ඉන්ෙන් ඉන්දියානු සමාගමක්. - ඊට 
පසුව ෙබදා හැරීම, පතිනිෂ්පාදනය යනාදී සියල්ල සිදු වන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන් නම්, ෙම් ගෑස් සම්පත අෙප් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන පශ්නය මතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ ෙසේවාව 
සම්බන්ධෙයන් දැන් ෙවන්ෙන් කුමක්ද කියන එක මම පැහැදිලි 
කළා. ඒ වාෙග්මයි විෙද්ශ පතිපත්තිය. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මැතිවරණ පකාශනෙය් ෙකොතැනකවත් “ශී ලංකාව කැබලි කර 
ෙලෝක බලවතුන් අතෙර් මම ෙබදා හරිමි” කියලා වගන්තියක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අක්කර 
20,000ක් චීනයට ලබා ෙදන්න ආණ්ඩුව උත්සාහ දැරුවා. අෙපේල් 
මාසෙය් ෙම් අත්සන් කරපු අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් අක්කර ගණන 
නිශ්චිතව නැතත්, එවැනි මහා දැවැන්ත ව්යාපෘති ඉන්දියාවට ලබා 
දීමට දැන් කටයුතු කරමින් පවතිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට රට කෑලි 
කෑලිවලට කඩලා ෙලෝක බලවතුන් අතර ෙබදා ෙදනවා නම්, අපට 
අනාගතෙය්දී දැවැන්ත තර්ජනයකට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉංගීසි කියමනක් තිෙබනවා, "Do 
not catch anything that you cannot throw away," කියලා. 
එයින් කියෙවන්ෙන්, “විසිකළ ෙනොහැකි, අත්හළ ෙනොහැකි 
කිසිවක් අල්ලා ගනු එපා” කියලායි. ඉන්දියාවට ෙමම ව්යාපෘති 
ලබා ෙදන්ෙන් වසර 50ක බද්දකට කියලා කාට ෙහෝ තර්ක 
කරන්න පුළුවන්. ඉන්දියාව කියන්ෙන්, වසර 50කින් ෙලෝකෙය් 
සුපිරි බලවෙතක්. අද ෙලෝකෙය් පුනරාකථනය වන්ෙන්, 
"ඇෙමරිකාව ෙලෝක බලවෙතක් වශෙයන් සිටින්ෙන් තව වසර 

50යි. ඉන් පසු ෙලෝක බලවතුන් වන්ෙන් චීනය සහ ඉන්දියාවයි" 
කියන එක. එතෙකොට ෙම් වසර 50ක කාලය අවසන් වුණාම 
ෙලෝක බලවතාට  යන්න කිව්වාම “බැහැ” කිව්ෙවොත් අපට 
එළවලා දමන්න පුළුවන්ද?  

අපට මතකයි, ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආරාධනාෙවන් පැමිණි ඉන්දියානු හමුදාව ආර්.ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා යන්න කිව්වාට ගිෙය් නැහැ. එන්න කිව්වාම 
ආවාට, යන්න කිව්වට යන්ෙන් නැහැ. ඊට පසුව ඉන්දියානු හමුදාව 
ලංකාෙවන් යවා ගන්න ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාට ෙකතරම් 
ෙද්වල් කරන්න වුණාද කියන එක අද ඉතිහාසයට එකතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මම ඒවා යළි සිහිපත් කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
අපහසුතාවට පත් කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තිකුණාමලය කියන්ෙන් 
ආසියාෙව් උපාය මාර්ගිකව වැදගත්ම ස්වාභාවික වරාය. ඒක 
අමතක කරන්න එපා. එවැනි තැනකට පැමිෙණන ෙකෙනක් 
ෙලෙහසිෙයන් එය දාලා යාවි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 
නම්, අපි ඉන්ෙන් වැරදි තැනක; වැරදි අවෙබෝධයකයි. ෙලෝක 
බලවතුන් රටවල් අතරට රිංගා ගත්තාට පසුව තමන්ට අවශ්ය 
ආකාරයට ඒ  රෙට් ෙද්ශපාලනය, ආර්ථිකය  හසුරුවන්න උත්සාහ 
කරනවා. ඒක අපට තිෙබන අත් දැකීමක්. මීට කලින් ෙම් වාෙග් 
ෙමෝඩ වැඩ කරපු ෙලෝකෙය් තවත් රටවල් තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කදිම උදාහරණය තමයි පැනමාව. 1903දී 
පැනමා ඇළ ඉදි කරන්න ඇෙමරිකාෙවන් ඉඩමක් බද්දට ඉල්ලුවා. 
බදු ආදායමත් එන එෙක් ඔන්න ඔෙහේ කමක් නැහැ කියලා 
ඇෙමරිකාවට දීලා දැම්මා. පැනමා ඇළ ඉදි කළාට පසුව 
ඇෙමරිකාව කියනවා, "ෙම් ඇළ දිෙග් අෙප් ෙසේවා සපයන්න 
කර්මාන්ත ඕනෑ ෙවනවා; නිවාස සංකීර්ණ ඕනෑ ෙවනවා; 
ෙරෝහල්, පාසල් ඉදි කරන්න ඕනෑ ෙවනවා. ඒ නිසා අපට අවසර 
ෙදන්න" කියලා. අෙන්! පැනමාව ඒකටත් ඉඩ දුන්නා. ඊට  පසුව 
ඇෙමරිකාව කියනවා, "පැනමා ඇළ යනු අෙප් දැවැන්ත විෙද්ශ 
ආෙයෝජනයයි. ෙම්ක අපට රැක ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඇළ දිෙග් 
හමුදා කඳවුරු ඉදි කරන්න අපට ඉඩ ෙදන්න" කියලා. අෙන්! 
අහිංසක පැනමාව ඒකටත් “හා” කියනවා. ඊට පසු ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? ඇෙමරිකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පැනමා ඇෙළන් 
වසරකට ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක ආදායමක් ලබනවා. පැනමාව 
අන්ත දුප්පත් රටක් වනවා. පැනමාව  ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් බද්ද 
වැඩි කරන්න කියලා. ෙමම බද්ද වැඩි කරන්න ඇෙමරිකාව 
කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

පැනමාෙව් ජනාධිපති ධුරයට ඔමා ෙටොරිෙජෝස් මැතිතුමා පත් 
ෙවනවා. එතුමා ඇෙමරිකාවට කියනවා, "පැනමා ඇළ අපට 
ෙදන්න" කියලා. එතුමා පැනමා ඇළ තමන්ෙග් කර ගැනීෙම් 
ව්යාපාරයක් පටන් ගන්නවා. 1977දී ජිමී කාටර් ඇෙමරිකාෙව් 
ජනාධිපතිතුමා පැනමා ඇළ 1999දී පැනමාවට අයිති කර ෙදන්න 
එකඟ වනවා. ඒකට ඇෙමරිකාෙවන් බලවත් විෙරෝධයක් මතු 
ෙවනවා. ඊළඟ ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ජනාධිපති ජිමී කාටර් පැරදිලා 
ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන් ජනාධිපති වනවා. ෙරොනල්ඩ් ෙර්ගන් මැතිතුමා 
පැනමාවට බලපෑම් කරනවා, “ෙම් ගිවිසුම අෙහෝසි කළ යුතුයි” 
කියලා. ජනාධිපති ඔමා ෙටොරිෙජෝස් මැතිතුමා ඒකට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද, පතිඵලය? CIA සංවිධානෙයන් 
එතුමාෙග් ගුවන් යාන ෙය් ෙබෝම්බයක් අටවා එතුමා මරණයට පත් 
කිරීම.  පසුව 1983 දී මැනුෙවල් ෙනොරීගා මැතිතුමා පැනමාෙව් 
ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් පත් වනවා. එතුමාත් ඔමා ෙටොරිෙජෝස් 
ජනාධිපතිතුමා නතර කරපු තැනින් පටන් ෙගන, පැනමා ඇළ 
තමන්ෙග් රටට යළි අත් කර ගැනීෙම් සටන ඉදිරියට ෙගනියනවා. 
මැනුෙවල් ෙනොරීගා ජනාධිපතිතුමාට ෙවන්ෙන් ෙමොකද? පැනමා 
ඇළ දිෙග් තිබුණු ඇෙමරිකා හමුදාවල හිටිය හමුදා භටෙයෝ 
පැනමාව ආකමණය කරලා, මැනුෙවල් ෙනොරීගා මැතිතුමා  ගුවන් 
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යානයක දාෙගන ඇෙමරිකාවට අරෙගන ගිහිල්ලා, එතුමා මත්දව්ය 
ෙවෙළඳාෙම් ෙයදුණා කියලා අභූත ෙචෝදනාවක් එල්ල කරලා 
අවුරුදු 40කට හිෙර් දමනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදනෙකොට ෙදන එක 
ෙලෙහසියි. ආපසු ගන්න ගියාම එක ජනාධිපතිවරෙයක් මරු 
තුරුළට යද්දී අෙනක් ජනාධිපතිතුමාට අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් හිර 
ෙගදරට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. හැබැයි ජනතාවෙග් අධිෂ්ඨානය 
ඉදිරියට ගිය නිසා පැනමා ඇළ යළි අත්පත් කර ගන්නට 
පැනමාෙව් ජනතාවට පුළුවන් වුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභපතිතුමනි, දැන් ෙමතැන ලංකාවට 
එක ෙලෝක බලවෙතක් ෙනොෙවයි. පැනමාව අමාරුෙව්  වැටුෙණ් 
ඇෙමරිකාව ඇතුළට  දා  ෙගන. දැන් ලංකාෙව් හම්බන්ෙතොට 
චීනය;  තිකුණාමලෙය් ඉන්දියාව. තව ෙතොරතුරු තිෙයනවා, 
ඇෙමරිකාවත්  තව  ෙකොෙහේට ෙකොෙහේට ෙහෝ  එන්න හදනවාය 
කියා. ෙකොෙහොම නමුත් ඇල්ෙසේෂන් බල්ෙලෝ ෙදන්ෙනක් එක ළඟ 
බැඳලා මැදින් මස් කට්ටක් තිබ්ෙබොත් බල්ෙලෝ ෙදන්නා ෙකොෙහොම 
ෙපොර කා ගනීද? එෙහම නම්, චීනය සහ ඉන්දියාව ලංකාව ඇතුළට 
ආවාම අර ෙලබනනෙය්, සයිපසෙය් වුණා වාෙග් ෙම් රෙට් ඇති 
වන බල අරගලෙය්දී ෙම් රට ෙල් විලක් ෙවන එක කාටවත්ම 
නතර කරන්නට බැහැ.  ඕකට තමයි  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් පැරැන්ෙනෝ කියන්ෙන් "අලි හැෙපනවා, අපි 
තැෙලනවා" කියා. බලවතුන් හැෙපනෙකොට තැෙලන්ෙන් පුංචි 
රටවල අහිංසක ජනතාවයි. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් අපි ඉතා 
අවධාරණ ෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. "ඉන්දියාවට ලබා ෙදන 
සෑම බිම් පෙද්ශයක්ම අනාගත ෙද්ශෙපේමී අණ්ඩුවක් යටෙත් යළි 
ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න අපි  කැපෙවනවා. පැනමාෙව් 
ජනාධිපතිවරුන්ට වුණා වාෙග්  ඒ අරගලෙය්දී අෙප් ජීවිත පූජා 
කරන්නට  සිදු ෙව්වි. ඒ අරගලෙය්දී අප ටත් විෙද්ශ රටවල 
සිරෙගවල්වල ඉන්නට සිදු ෙව්වි. නමුත්  මවබිෙම් සෑම බිම් 
පෙද්ශයක්ම නැවත ෙම් රෙට් ජනතාවට අත්පත් කර දීෙම් 
අරගලය කවදාවත් අපි ආ පස්සට හරවන්ෙන් නැහැ" කියන 
පතිඥාව අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැනමාෙව් ජනාධිපති, 
ඕමාර් ෙටොරිෙජෝස්  තමන්ව  ඝාතනය කරන්න මාස තුනකට 
කලින් ඉතා අපූරු පකාශයක් කළා. ෙටොරිෙජෝස්  ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා,  "තුන්වන ෙලෝකෙය්  රටවල ජනතාව ලක්ෂ සංඛ්යාත 
ගණනින් මරා දැමීමට හැකි  භයානක අවි ආයුධ  අධිරාජ්යවාදීන් 
සතු වුවත්, මව්බිමට  නිදහස ෙසොයා අපි යන ගමෙන් අෙප් සිත් 
තුළ තිෙබන අධිෂ්ඨානය මරා දැමිය හැකි ආයුධයක් තවමත් 
අධිරාජ්යවාදීන්  නිපදවා නැත. ඒ  නිසා අප මරා දැමුවද අෙප් 
නිදහස් අරගළය  කවදාවත් මිය යන්ෙන්ත් නැහැ, මරා දමන්නත් 
බැහැ." කියා. අන්න ඒ පණිවුඩය ජාතියටම ලබා ෙදමින් ෙම් 
පරගැති ආණ්ඩුෙවනුත්, අධිරාජ්යවාදෙයනුත් මව්බිම නිදහස් කර 
ගැනීමට අප කැප ෙවනවා. එපමණක් ෙනොව පරගැති ෙනොවන 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු කරනවා. අෙපත් අඩු 
පාඩු තිබුණ බව අපි පිළිගන්නට  ඕනෑ. 

අද, විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙද්ශපාලන පත්වීම් ගැන කථා කරද්දී ඒ 
වාක්යය මම  කිව්ෙව් නැත්නම් මම කුහක ෙවනවා.  පාලිත 
ෙකොෙහොන, ෙනවිල් කනකරත්න, දයාන් ජයතිලක, තමාරා 
කුනනායගම්  ගැන අපි කථා කළා. ඒ අතෙර්  අෙප් ආණ්ඩුව 
කාල ෙය් නුසුදුස්සන්ටත් විෙද්ශ ෙසේවෙය් ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
දුන්නාය කියා  අපි නිහතමානීව පිළිගතයුතුමයි.  එය පිළිගත්ෙත් 
නැත්නම් ඒ වැරැද්ද යළි යළිත් අනාගතෙය්දී සිදු වන්නට පුළුවන්. 
එම නිසා මම එයත් පකාශ  කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ම ට තව කාලය තිෙබන 
බව ෙපෙනන නිසා  මම ෙම් කාරණයත් කියන්න  ඕනෑ.  ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න මෙග්  හිතවත් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා  

එතුමා ෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
පෙයෝජයනයට ගන්න නම්, අපනයන ඉලක්ක කර ගත් 
කර්මාන්ත හම්බන්ෙතොට ඉදි කරන්නට ඕනෑය; අපනයන කටයුතු 
කරන්ෙන් නැත්නම් හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් පෙයෝජනයක් නැහැ 
කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග් දැනුමට බුද්ධියට 
මා ගරු කරන ගමන්,  හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුෙව් ඇයි කියන  
එක ගැන නම් ඔබතුමාට අවෙබෝධයක් නැහැ කියන එක ෙපෙනන 
බව කියන්න  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) 
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. Deputy Minister, what is your point of Order? 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔය කියන විධියට  ඉන්දියාවට දීපු ඒවා ගන්නවා නම්, 

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් චීනයට දීපු  ඒවා; ෂැංගිලා 
එකට දීපු ඒවා   ඔබතුමන්ලා ගන්නද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, please ask him to sit down. He does not know the 

meaning of a point of Order, unfortunately.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි මා කියමින් සි ටිෙය්,  මා 
මිත  ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සඳහන් කළ, 
අපනයන ඉලක්ක කර ගත්  සැපයුම් කලාපයක්  ඕනෑ, නැත්නම් 
වරාෙයන් වැඩක් නැහැ කියන කාරණය ගැනයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකාව තමයි  ආසියාෙව් නාවික ෙක්න්දය. 
ලංකාව තිෙබන්ෙන් ආසියාෙව්  හරිමැද. ලංකාෙව් පිහිටීෙම් වාසිය  
පෙයෝජනයට ෙනොගත් නිසා තමයි ලංකාව ෙදපැත්ෙතන් ඩුබායි,  
සිංගප්පූරු කියා නාවික ෙක්න්ද ෙදකක් බිහි  වුෙණ්.  හැබැයි, 
ඩුබායි සිට සිංගප්පූරුව දක්වා යන නැව් මාර්ගෙය් තවමත් හරි මැද 
අපි ඉන්ෙන්. ඒ නැව් මාර්ගයට කිට්ටුෙවන්ම තිෙබන වරාය තමයි 
හම්බන්ෙතොට වරාය. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැදගත්කම මම මීට 
කලිනුත් ෙම් සභාෙව් කියලා තිෙබනවා. සිංගප්පූරු වරාය තමයි 
දැනට ආසියාෙව් තිෙබන වැදගත්ම වරාය. නමුත්, පසු ගිය වසෙර් 
තායිලන්තය සහ චීනය එකතුෙවලා තායිලන්තෙය් "කා" කියන 
පෙද්ශෙය් කිෙලෝමීටර් 43ක් දිග ඇළක් කපන්න පටන්ගත්තා. එම 
ඇළ කැපුවාට පස්ෙසේ සිංගප්පූරුවට එන නැව්වලින් සියයට 90ක් 
යන්ෙන් එම ඇළ හරහායි. ෙමොකද, ඒ ගමන කිෙලෝමීටර් 
1,100කින් ෙකටි ෙවනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට ආසියාෙව් 
වැදගත්ම වරාය බවට සිංගප්පූරු වරාය ෙවනුවට ශී ලංකාෙව් 
හම්බන්ෙතොට වරාය පත්ෙවනවා. ඒ බව දන්නා නිසා සහ චීනයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපාය මාර්ගික වශෙයන් වැදගත් නිසා තමයි චීනය එම වරාය 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්. අෙප් කාලෙය්ත් ඉල්ලුවා, දැනුත් ඉල්ලනවා. 
ඔවුන් දන්නවා, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැදගත්කම. හැබැයි, 
ආසියාෙව් තිෙබන වැදගත්ම වරාය හම්බන්ෙතොට වරාය නම්, එම 
වරාෙය් සිට ආසන්න නාවික මාර්ගෙය් ගමන් කරන නැව්වලට 
සැපයුම් ලබාදීම තමයි එහි අරමුණ විය යුත්ෙත්. එෙහම මිස, 
ලංකාෙව් අපනයන යවන්න ෙනොෙවයි හම්බන්ෙතොට වරාය 
හැදුෙව්. නාවික ගමන් මාර්ගයට අවශ්ය සැපයුම් ලබාදීම සඳහායි 
හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුෙව්. එෙහම නම්, ෙම් වරාෙය් ඇත්ත 
ඉලක්කය ෙවන්ෙන් සිංගප්පූරු වරාය ෙමන් දියුණු කිරීමයි. 

1970 දශකෙය් සිංගප්පූරු ආර්ථිකයට වැඩිම දායකත්වය දක්වා 
තිබුෙණ් සිංගප්පූරු වරායයි. එෙහම නම් සිංගප්පූරුව තුන්වැනි 
ෙලෝකෙයන් පළමුවැනි ෙලෝකයට පිම්ම පැන්නා වාෙග් එම පිම්ම 
පනින්න ලංකාවට අවස්ථාව ලැෙබන අෙප් රන් බිජුලන කිකිළිය 
තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය කියන්ෙන්. රන් බිජුලන කිකිළියෙග් 
බිත්තර ටික ඔක්ෙකෝම එකපාරට ගන්න කිකිළියෙග් බඩ පැලුවා 
වාෙග් වැඩක් තමයි හම්බන්ෙතොට වරාය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 1.1කට චීනයට ෙදනවා කියන්ෙන්. ඒ නිසා මා මිත ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට "කා" ඇළ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද, "මුහුදු ෙසේද මාර්ගය" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, ඒ තුළ 
හම්බන්ෙතොට වරායට කුමන වැදගත්කමක් ලැෙබනවාද කියන 
එක පිළිබඳව අන්තර්ජාලය තුළ තිෙබන විවිධ ලිපි පරිශීලනය 
කෙළොත් විගහ කරගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒවා කිෙයව්ෙවොත් වඩාත් 
අර්ථවත් ෙලස ෙමවැනි විවාදයක් කරන්න පුළුවන්ය කියන එක 
සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් 
සරණයි. 

 
[අ.භා. 2.56] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "තානාපති වරපසාද 

පනත යටෙත් නියමය" පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් කථාවට පසුව කථා කරන්න 
ලැබීම පිළිබඳවත් මම සතුටු ෙවනවා. 

රත්තරන් බිත්තර දමන කිකිළියක් ගැන එතුමා කිව්වා. ඒ 
කිකිළිය ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා මම නම් දන්ෙන් නැහැ. 
හම්බන්ෙතොට වරාය රත්තරන් බිත්තර දමන කිකිළියක් හැටියට 
තමයි එතුමා හැඳින්වූෙව්. විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, එම 
වැඩ කටයුතුවලට පසු ගිය රජය ගත් ණය අද ෙවනෙකොට අපට 
විශාල බරක් බවට පත්ෙවලා තිෙබන බව. අෙප් රෙට් ඉඩම් අපි 
කිසිම අවස්ථාවක චීනයටවත්, ඉන්දියාවටවත් විකුණන්න සූදානම් 
නැහැ. ඒක එතුමා මතක තියාගන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් නායකයන් 
හිටපු රජය යටෙත් තමයි Port City එෙක් ඉඩම් සින්නකරව 
ලබාෙදන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිබුෙණ්. අපි 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ඇති කරගත් නව රජය තුළින් 
ඒවා ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් එක බිම් අඟලක්වත් කිසිම රටකට 
විකුණන්ෙන් නැති විධියට වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවාය කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කිරීෙම්දී, අෙප් 
රට නිදහස ලබා ගත්තායින් පසු තිබුණු ඉතාමත් අමාරුම යුගය 
තමයි 2015 ජනවාරි 8ට ෙපර තිබුෙණ්. නමුත්, අෙප් රෙට් ජනතාව 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ගත් වැදගත් තීන්දුව නිසා එම 
තත්ත්වය ෙවනස් කරගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය රජය ගත් යම් යම් තීන්දු නිසා රටක් 
හැටියට අෙප් රටට විශාල පාඩු රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
වුණා වාෙග්ම, ඉතිහාසෙය් දරුණුම අවස්ථා ගණනාවකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. එහි අවසානය ගත්තාම, රෙට් ජනතාවට තමයි 
සම්පූර්ණ අවාසිය සිදුවුෙණ්. GSP බදු සහනය අහිමි වීම 
සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්, රටක් හැටියට ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට 
පමණක් ෙනොව, තවත් ක්ෙෂේත ගණනාවකට විශාල පාඩුවක් 
විඳින්න සිද්ධ වුණා. නමුත්, වර්තමාන රජය ලබාෙගන තිෙබන 
ජයගහණ පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය තුළින් ජයගහණ රාශියක් ලබාෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දායින් පස්ෙසේ 
අපි ජයගහණ ගණනාවක් ලබාෙගන තිෙබනවා. අපට ඒක 
අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් රට අනික් 
සියලු විෙද්ශ රටවල් එක්ක තිබුණු සම්බන්ධතාවට වඩා ඉතාම 
ෙහොඳ තානාපති සම්බන්ධතාවක් ෙම් වනෙකොට ඇති කරෙගන 
තිෙබන බව අද අෙප් රෙට් තිෙබන වාතාවරණය දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ රටවල් අෙප් රටත් එක්ක ඉතාම 
සුහදව අද වනෙකොට කටයුතු කරනවා. චීනය, ඇෙමරිකාව, 
ඉන්දියාව - ෙම් සියලු බලවත් රටවල් - එක්ක අපි ඉතාම සුහදව 
අද අෙප් පතිපත්තිය කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිතුමාට, අගාමාත්යතුමාට සහ විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ජයගහණ ගණනාවක් ෙම් කාල සීමාව තුළ  අපට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා අපි ඇති කර ගත්ත ඒ 
ෙවනසත් එක්ක ඒ ජයගහණ ලබා ගන්න අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව්දී, ෙම් ජයගහණ ලබා ගැනීම 
සඳහා කැප කිරීම් කරපු  ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාටත්, 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් කටයුතුවලට සහාය දුන්  
සියලු ෙදනාටත් අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් රට ඉතිහාසෙය් සිට දීර්ඝ කාලයක් විෙද්ශ රටවල් එක්ක 
ෙවෙළඳ ගනුෙදනු පැවැත්වූ රටක්. රජ කාලෙය් සිට - ඒ යුගවල 
ඉඳලාම - අෙප් රටත් එක්ක විෙද්ශ රටවල් ෙවෙළඳ ගනුෙදනු සිදු 
කරලා තිෙබනවා. අෙප් රට පිහිටා තිෙබන ස්ථානය අනුව 
ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම ෙලෝකෙය් අනිකුත් රටවල් අෙප් රට එක්ක 
සම්බන්ධතා පවත්වලා තිෙබනවා; අෙප් රට එක්ක ෙවෙළඳ 
ගනුෙදනු  කරලා තිෙබනවා. අද වාෙග් කාලයක අෙප් රට 
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් එක්ක ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කටයුතු කළ 
යුත්ෙත් කියන කාරණය ගත්තාම අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය ඉතා 
වැදගත් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද වනෙකොට අෙප් රටට GSP 
Plus වැනි සහන ලබා ගන්න ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය ඉවහල් ෙවලා 
තිෙබන බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න ඕනෑ. යුෙරෝපා 
රටවල් සමඟ තමයි අෙප් ෙවෙළඳ ගනුෙදනු විශාල පමාණයක් 
සිද්ධ වන්ෙන්. ඒවාට අවශ්ය සහන ලබා ගන්න කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ඇතුළු විෙදස් 
ෙසේවාවල ඉන්න නිලධාරින්ට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

විෙද්ශ ෙසේවය ගැන කථා කිරීෙම්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 
පසුගිය කාලෙය් ඥාති සංගහ අනුව සුදුසුකම් ෙනොමැති අයෙගන් 
අෙප් තානාපති කාර්යාල පුරවා තිබුණු බව. ඥාති සංගහ අනුව 
සුදුසුකම් ෙනොමැති අය තානාපතිතුමන්ලා සහ අනිකුත් නිලධාරින් 
හැටියට පත් කිරීම තුළින් අපි රටක් හැටියට විශාල අපහසුතා 
ගණනාවකට මුහුණ දී සිටිනවා. විෙද්ශ ෙසේවෙය් නිරතවීම සඳහා,  
තානාපති ෙසේවය සඳහා ෙද්ශපාලන වශෙයන් සුදුසුකම් තිෙබන 
පුද්ගලයන් පත් කිරීෙම් සම්පූර්ණ නිදහස රජයකට තිෙබනවා. 
නමුත් සුදුසුකම් නැති උදවිය පත් කිරීම නිසා විශාල පශ්න 
රාශියකට අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අයථා 
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විධියට, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කරුණු කාරණා උඩ තානාපති 
ෙසේවයට එවැනි නිලධාරින් පත් කිරීම නිසා අපි රටක් හැටියට 
අපහසුතා ගණනාවකට පත්ෙවලා සිටිනවා.  

තානාපති කාර්යාලවල  ෙවලා තිෙබන වංචා  දූෂණ පිළිබඳව 
අද උෙද් අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා කරුණු සඳහන් කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා ජනතාව ගත්ත තීන්දුව 
අනුව, අපි ඒ සියල්ල පිළිබඳව ෙසොයා බලා, වැරැදි කරලා තිෙබන, 
ෙහොරකම් කරලා තිෙබන සියලු ෙදනාට නිසි දඬුවම් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. තානාපති කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අෙප් රටින් 
ජනතා මුදල් විශාල පමාණයක් වැය කරනවා. ඒ ෙකෙසේෙවතත්, 
ෙම් ක්ෙෂේතෙය් යම් යම් අකටයුතුකම් සිදුෙවලා තිෙබනවාය කියලා 
පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. එෙහනම් ඒ සම්බන්ධෙයන් නිසි 
පරීක්ෂණ පවත්වලා, ඒ නිලධාරින්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කටයුතු 
කරපු සියලු ෙදනාට  දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි ඉන්නවා.  

අද දිනෙය් අපි තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් ෙගෙනන 
නියමය පිළිබඳව තමයි කථා කරන්ෙන්. අෙප් රටට යම් යම් 
අවස්ථාවලදී සහෙයෝගය දක්වලා අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට උදව් 
කරන ෙමවැනි ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවලට 
තානාපති වරපසාද ලබා දීම සුදුසුයි කියන කාරණය මතක් කරන 
අතර, ඒ  ගැන ෙහොයා බලා  අවශ්ය නීති - රීති ෙම් ආකාරෙයන් 
ෙගන ඒම වැදගත් බවත් මතක් කරනවා. ෙම් ෙගනයන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළින් අෙප් රට ෙලෝකෙය් ඉහළ තැනක තියන්න විෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත්, ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලයත්  ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් කටයුතු  කරනවා. ඒ පිළිබඳව 
අෙප් සතුට පකාශ කරනවා.  

පසුගිය කාලෙය් වාෙග් ෙනොවී, ෙද්ශපාලන වශෙයන් කරන 
පත්වීම්වලදී  නියම සුදුස්සන් සුදුසු ස්ථානවලට පත් කිරීම ඉතාම 
වැදගත් බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. වර්තමාන රජය ඒ 
ගැන ඉතාම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
පශ්න රාශියක් තිබුණු ස්ථානවලට ෙම් විනවිට ඉතා ෙහොඳ 
නිලධාරින් පත් කරලා ඒ කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් අෙප් ස්තුතිය 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 3.05] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම වැදගත් පනතට 

අදාළ නියමය පිළිබඳව මටත් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
විනාඩි කිහිපයක් දීපු එක ගැන මම පථමෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු අෙප් මන්තීතුමා 
කිව්වා, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
පිළිබඳව ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා කියලා. නමුත්, අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කථා කරපු විධිය 
දැක්කාම නම් අපට එෙහම හිතන්න බැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම 
එතුමා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමති ෙකෙනක්. එතුමා කරන්න තිෙබන 
ඔක්ෙකෝම ඇමතිකම් කරලා තිෙබනවා. එතුමා UDA එෙක් 
ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කරලා තිෙබනවා; විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමති ෙලස කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පත්තරවල තිෙබනවා, 
ඉදිරිෙය්දී Finance Ministry එකත් භාර ගන්නවා කියලා. ඒ 
වාෙග් ඇමති ෙකෙනක්  ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත් 
ඉස්ෙසල්ලා මඩ ගහන්න පටන් ගත්ෙතොත් ඒක ෙහොඳ නැහැ; 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ෙකෙනකුට ෙහොඳ නැහැ කියන එක මම 
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ් ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ඒ වාෙග් ෙදයක් ෙකරනවා නම් ඒක 

නවත්වන්න ඔබතුමාට වග කීම තිෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අද අපි කථා කරන්ෙන්, Diplomatic Privileges Act ෙහවත් 
තානාපති වරප් රසාද පනත පිළිබඳවයි. 1961 Vienna Convention 
on Diplomatic Relations එක අනුමත කළාට පස්ෙසේ 1978 ජූනි 
2වැනි දා ලංකාවත් ඒ පනත ratify කළා. ඒ වාෙග්ම 1996 අංක 9 
දරන Diplomatic Privileges Act එකට අපි තානාපති කාර්යාල 
ඇතුළු කළා. නමුත්, ආයතන විශාල ප් රමාණයක්, විෙශේෂෙයන් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය එක්ක සම්බන්ධ ආයතන අපි ඊට 
ඇතුළු කරලා නැහැ. ඒ නිසා අද අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
ආයතන නවයක් ෙම් පනත යට තට ඇතුළු කරන්න.  ඒ ආයතන 
ෙම්වායි. එක, International Water Management Institute; 
ෙදක, United Nations Development Programme, තුන, United 
Nations High Commissioner for Refugees; හතර,  Colombo 
Plan  Secretariat; පහ,  International Labour Organization; 
හය,  International Committee of the Red Cross; හත, World 
Conservation Union; අට, Commission of the European  
Communities; නවය, Economic Development Co-operation 
Fund of the Government of Korea.  

අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා එතුමාෙග් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් ආයතන ඔක්ෙකෝටම 
 තානාපති වරපසාද අවශ්යද කියන එක. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමතැනදී කථා කෙළේ, International Water Management 
Institute පිළිබඳවයි. එවැනි අෙනක් ආයතනවලටත් තානාපති 
වරපසාද අවශ්යද කියන එක අපි ෙමතැනදී පශ්න කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් පනතට අදාළ නියමය එන්න මූලික ෙහේතුවක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් 2015දී Dr. Gunadasa Amarasekera දාපු නඩුවක්. ඒ 
තමයි,  Dr. Gunadasa Amarasekera  සුබිෙන් නන්දි කියන 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් හිටපු ෙකෙනකුට විරුද්ධව දාපු 
නඩුව. ඒ නඩුෙව්දී ටී.බී. ගුණෙසේකර කියන මෙහස්ත් රාත්වරයා 
තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව තමයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානවල 
ඉන්න නිෙයෝජිතයන්ට ෙකොෙහොමත් Diplomatic Privileges 
නැත්නම් තානාපති වරපසාද තිෙබනවාය කියන එක. ඒ නඩු 
තීන්දුෙවන් ඒ වරපසාද තිෙබනවා කියලා කියනවා නම්, ඇයි අපි 
ෙම් පනෙත් නියමයක් තුළට ඒවා ඇතුළු කර ගන්න ඕනෑ කියන 
එකත් අපි ෙමතැනදී පශ්න කරන්න ඕනෑ. තානාපති 
කාර්යාලවලට සහ ඒ ආයතනවලට යම් කිසි සාධාරණයක් 
කරන්න අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා උත්සාහ කරනවා. 
නමුත්, ෙම් නඩු තීන්දුව ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මට 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ නඩුෙව්දී Dr. Gunadasa 
Amarasekera විසින් තර්ක - arguments -  කිහිපයක් ෙගනාවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම නඩුව දමන්න ෙහේතු වුෙණ්, යුද්ධය අවසන් 
කාලෙය්  අපි මානව හිමිකම් කඩ කළාය කියලා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙචෝදනා  කළා. ඒ නිසා තමයි ෙම් නඩුව 
දැම්ෙම්. එහි පළමුවැනි කාරණය ෙම් විධියට ඉදිරිපත් කරනවා:   

It states: 

“ The recommendation for an international investigation is based 
solely on the recommendation made by the UN High Commissioner 
for Human Rights in 3 reports filed by her in February 2013, 
September 2013 and February 2014.”   

ෙදවැනි කාරණය:    

“The primary and principal basis for the High Commissioner’s 
recommendation for an international investigation in her 3 reports 
takes ‘evidence’ in the Report of the UN Secretary General’s Panel 
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of Experts released in 2011. Using the UNSG’s Panel of Experts 
report to recommend an investigation against Sri Lanka at the 
Human Rights Council is ex facie illegal.  

1. The Panel of Expert Report was commissioned by the UNSG 
for his PERSONAL USE. The report was not commissioned by 
the UN Members in consultation with Sri Lanka which 
becomes a violation of a UN Member’s rights deeming the 
right of Sri Lanka to participate and provide input to the 
decisions of the UN when it is affecting Sri Lanka’s interests.  

2. The Panel of Experts Report was never placed officially in the 
General Assembly, in the Human Rights Council or any other 
UN body. This denied Sri Lanka the right to respond officially 
and directly to the report. Sri Lanka was given no right of 
response which is a basic right under Natural Justice.  

ඇත්ත වශෙයන්ම තානාපති කාර්යාලවලටත්, ඒ වාෙග්ම, එම 
ආයතනවලටත් තානාපති වරපසාද දුන්නාට, අෙප් ගුණදාස 
අමරෙසේකර මහත්මයා ෙගොනු කළ නඩුෙව් දී එතුමා මතු කළ 
පශ්නවලට පිළිතුරක් දීලා නැහැ; අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
පිළිතුරක් දීලා නැහැ. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක කාරණාවක්. අෙප් 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා,  ජිනීවා ෙයෝජනා මාලාව co-
sponsor කළාට පස්ෙසේ පිළිතුරක් දීම ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්, මම 
හිතන විධියට එතුමා ෙම්කට එකඟ වුණා. මෑත කාලය දිහා 
බැලුෙවොත් අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, එක එක 
රටවල් අෙනක් රටවල අභ්යන්තරෙය් පශ්නවලට මැදිහත්වීම දැන් 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කාරණය මෑතදී පැවැති 
මැතිවරණ දිහා බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා. ඇෙමරිකාෙව් 
මැතිවරණ තුළත් ෙචෝදනා තිබුණා, රුසියාව මැදිහත් වුණා කියලා. 
පංශෙය් මැතිවරණෙය් දීත් මැදිහත් වීම් සිදුවුණා. දැන් 
එංගලන්තෙය් තිෙබන මැතිවරණවලදීත් මැදිහත් වීම් සිදු ෙවනවා.  

අපි ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, ෙම් සම්බන්ධව 'විලියම් බ්ලම්' 
කියන සුපකට කතෘවරයා ෙපොතක් ලියලා තිෙබනවා. ඒ, ෙපොෙත් 
එම කරුණු එතුමා පැහැදිලි කරනවා. 1945 ඉඳලා 1949 ෙවනකල් 
චීනය සම්බන්ධව ඇෙමරිකාෙව් මැදිහත්වීමක් වුණා. ඉතාලිෙය් 
1947 ඉඳලා 1948 ෙවනකල් මැදිහත්වීමක් වුණා. ගීසිය, පිලිපීනය, 
දකුණු ෙකොරියාව, ජර්මනිය, ඉරානය, ෙගෝතමාලාව, මැදෙපරදිග, 
ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල් විශාල පමාණයක ෙම් ආකාරයට 
මැදිහත්වීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම රටවල් විශාල 
පමාණයකට මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙමම ආයතන 
ෙමොනවාද කියන එක අෙප් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ටිකක් 
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම අද කථානායකතුමා එක්කත් කථා 
කරලා ආවා. ෙමොකද, පජාතන්තවාදය ගැන අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
දී උපෙදස් ෙදන සමහර ආයතන ගැන අපට සැකයක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එක ආයතනයක් පිළිබඳව මම එතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. 
ඒ ආයතනය යුක්ෙර්න් රෙට් කුමන්තණයක් කරන්න සම්බන්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. මට ඒ දිනය හරියටම මතක නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පැහැදිලි කරමින් 
සිටිෙය් ෙම් කාරණයයි. ෙමෙහම මැදිහත්වීම් තිබුණාට, 
ෙබොෙහෝදුරට ෙම් මැදිහත්වීම් ෙවන්ෙන් ඒ එක එක රටවල තිෙබන 
න්යාය පතය ඉදිරියට ෙගන යන්න වුවමනාවක් තිෙබන නිසාය 
කියන එකයි අපට පැහැදිලිව කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් මීට 
ඉස්සරලා කථා කළ සමහර මන්තීවරු -ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා- කිව්වා, ''ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙහොඳ 
විෙද්ශ පතිපත්ති නිසා දැන් අපට GSP Plus එකත් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා'' කියලා.  

ෙමහිදී අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කියපු පකාශයක් මම අගය කරනවා. මම ඒක TV 
එෙකන් දැක්කා. එතුමා කිව්වා, “GSP Plus සහනය ලංකාවට 
ලැබුණාට, අපට ෙම්ක හැම දාම තිෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට අවුරුදු තුනක්, නැත්නම් අවුරුදු හතරක් වැනි කාලයකුයි 
තිෙබන්ෙන්'' කියලා.  ඒක ඇත්ත. අපි දන්නවා, GSP Plus කියන  
වරපසාදය, එෙහම නැත්නම් සියයට 12ක බද්ෙදන් නිදහස ්කරන 
එම වරපසාදය,  Upper middle-income රටවලට ඒක ෙදන්ෙන් 
නැහැ. සාමාන්යෙයන් රටක ඒකපුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
4,035ට වැඩි වුෙණොත්, ඒ සහනය ෙදන්ෙන් නැහැ. මම හිතන 
විධියට, ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් ලංකාෙව් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,727යි. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 3,747යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒක අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනය අඩු කර ෙගන යාම නම්, ෙම් සහනය සෑෙහන්න 
වැදගත් ෙවනවා. නමුත් ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
4,035ක් වුණාට පස්ෙසේ අපට GSP Plus හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සහනය ලබාදීම සඳහා ෙකොන්ෙද්සි 57ක් තිෙබනවාය කියලා 
අපි පුවත් පත්වල දැක්කා. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාත් සමලිංගික 
පනත් ෙකටුම්පතක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙගනැල්ලා, ඒක 
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

එම පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්  අනුමත වුෙණ් 
නැහැ කියා පත්තරවල අපට දකින්නට ලැබුණා. ෙමවැනි 
ෙකොන්ෙද්සි 57ක් සහිතව අපි අවුරුදු හතරකට GSP Plus එක 
ගන්න හදන්ෙන්, අෙප් තිෙබන පතිපත්ති සියල්ලම පාවා දීලාද 
කියන එක ෙම් සභාෙව් දී අප පශ්න කළ යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
අද ෙමම ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය දිහා බැලුවාම, බටහිර රටවලට 
කිට්ටු පතිපත්තියක් අද අපි දකිනවා. රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් 
ෙමතැනදී එය පකාශ කළා. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ෙමොනවා 
කිව්වත් අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්, අද ලංකාෙව් ෙනොබැඳි 
පතිපත්තියක් - non-aligned පතිපත්තියක්- අනුගමනය කරන්ෙන් 
නැහැ කියලා.  

අද අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඊෙසොෆ්ෙග්  කථාවක් තිෙබනවා,  
දරුෙවක්, පිෙයක් සහ බූරුෙවක් මුල් කරෙගන.  දරුවා බූරුවාෙග් 
පිෙට් තියාෙගන තාත්තා ෙකොෙහේද යනෙකොට මනුස්සෙයක් 
කිව්වාලු, තාත්තා පයින් යද්දී බූරුවාෙග් පිට උඩ පුතා විතරක් 
යනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ බූරුවාෙග් පිට උඩ තාත්තා යද්දී 
කිව්වාලු, බූරුවාෙග් පිට උඩ තාත්තා විතරක් යනවා, පුතා පයින් 
යද්දි කියලා. ඊට පස්ෙසේ  බූරුවාෙග් පිට උඩ ෙදෙදනාම නැඟලා 
යනෙකොට කිව්වා ලු, අහිංසක බූරුවාෙග් පිට උඩ තාත්තයි, පුතයි 
ෙදෙදනාම නැඟලා යනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ  තාත්තයි, පුතයි 
ෙදදනාම එකතු ෙවලා බූරුවා උස්සාෙගන යනෙකොට හිනා වුණා 
ලු, බූරුවා උස්සාෙගන යනවා කියලා. ඒ වාෙග් විෙද්ශ රටවල් 
කියන කියන ෙද්ට එකඟ ෙවනවා.  එක්ෙකෝ තිකුණාමල වරාය 
ෙදනවා; එක්ෙකෝ හම්බන්ෙතොට වරාය ෙදනවා; එක්ෙකෝ ෙකොළඹ 
වරාය ෙදනවා. ෙනොබැඳි පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි ෙම් ෙගන 
යන්ෙන්. බටහිර රටකින් ෙමොකක් හරි බලපෑමක් කෙළොත්, ෙම් 
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රෙටන් ෙකොටසක් ෙදන පතිපත්තියක් තමයි ෙම් කට්ටිය ෙගන 
යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පතිපත්තිය 
ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත් එෙහම උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කියපු 
අන්දමට පැනමාව වාෙග් රටවලට අත් වූ ඉරණම තමයි අපටත් අත් 
ෙවන්ෙන් කියමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය නිම කරනවා.  

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

The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. 

 
[අ.භා. 3.15] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. තානාපති 

වරපසාද පනත යටෙත් නියමය සම්බන්ධෙයන් අද දින 
පැවැත්ෙවන  ෙම් විවාදෙය් දී කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඉස්සර ෙවලාම මම කියන්න ඕනෑ, 2015 වසෙර්දී අපි ඇති 
කළ ෙවනසත් එක්ක ෙලෝකෙය් අපට තිබුණු ඉඩකඩ පමාණය, 
ෙලෝකෙය් අපට තිබුණු ගරුත්වය සම්බන්ධෙයන්, ෙලෝකය අෙප් 
දිහා බලපු විධිය  සම්බන්ධෙයන් යම් ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබන 
බව.  අෙප් රට මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන රටක්, ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් ජන ෙකොටස්වලට ෙනොසලකන රටක් කියා 
කියපු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අෙප් ඉතිහාසෙය් තිබුණා. නමුත් 2015 
වසෙර්දී අපි ලබා ගත් ජයගහණයත් එක්ක එම ෙලෝක ජනමතය 
ෙවනස් කරන්න අපට පුළුවන් වුණා. ෙලෝක ජනමතය ෙවනස් 
කරලා, ෙලෝකෙය් බලවතුන්, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම 
අප සමඟ ගනු-ෙදනු කරන ආකාරයට, අප සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන ආකාරයට ෙලෝකය දිනා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

GSP Plus තහනම ෙවන්න පුළුවන්, මත්ස්ය තහනම ෙවන්න 
පුළුවන්, පසුගිය කාලෙය් අපට පැනවූ තහංචි ඉවත් කර ගන්න 
අපට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන විධියට ඒවා තමයි ජයගහණ. 
අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කරන විධිය දැක්කාම 
අපට ඇත්තටම පුදුම හිෙතනවා. සමහර විට ඒ ෙගොල්ලන් කැමැති 
නැද්ද දන්ෙන් නැහැ, අපට GSP Plus සහනය ලැබුණාට. එෙහම 
නැත්නම් අපි ෙලෝකයත් එක්ක කථා කරලා,  ලංකාව ඉදිරියට 
ෙගන යනවාට අකමැත්ෙතන් කරන කථාද කියලා අපට හිතා 
ගන්න බැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමාෙග් කථාව ඇහුවාම 
අපට හරි පුදුම හිතුණා. එතුමා ඔය කථාවම මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා හිටපු කාලෙය් කළා නම්, එදා ඉඳලා ඒ සටන පටන් 
ගන්න තිබුණා. Port City එක සින්නක්කර විකුණනෙකොට, ෂැංගි-
ලා එකට ඉඩම් අක්කර ටික සින්නක්කර ෙදනෙකොට, ෙඩෝල් 
සමාගමට අක්කර 7,500ක් විකුණනෙකොට ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 
ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් එදා ඒ 
සටන පටන් ගන්න තිබුණා. එෙහම නම් අද ෙම් විවාදයට ඇවිල්ලා 
කියන්න ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ විකුණපු ඒවාත් අපි ගන්නවා 
කියලා යි. මහින්ද රාජපක්ෂ ෙඩෝල් සමාගමට දීපු ඉඩම් ටිකත් අපි 
ගන්නවා; ෂැංගි-ලා එකට දීපු ඉඩම් ටිකත් අපි ගන්නවා;  වරාය 
නගරයට දීපු ටිකත් ගන්නවා කියලා තමයි කථාව පටන් ගන්න 
ඕනෑ. මහින්ද මහත්මයා ගැන සඳහන් කරලයි  කථාව පටන් ගන්න 
ඕනෑ. කථාව එතැනින් පටන් ගන්ෙන් නැතුව ෙකොනකින් පටන් 

අරෙගන කියනවා, ෙම් දීපු ඒවා අපි ආවාට පස්ෙසේ ගන්නවා 
කියලා. දැන් දීපු ඒවා ෙනොෙවයි. ආවාට පස්ෙසේ ගන්නවා 
කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් දීපු ඒවායි. ඒ 
ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒවා ගන්නවාද? ඒවා ගැන කථා 
නැහැ. ඒවා ඔක්ෙකෝම අමතක කරලා, හරියට අද ඉපදුණා වාෙග් 
කථා කරනවා.  

ගම්මන්පිල මහත්මයා හැමදාම කථා කරන්ෙන් එෙහම තමයි. 
එතුමාට හරියට ෙම් අමතකවීම තිෙබනවා. එතුමාට හැම තිස්ෙසේම 
-ටක් ගාලා- අමතක ෙවනවා. අවුරුදු ෙදකකට කලින් ෙවච්ච 
ෙද්වල්  ඔක්ෙකෝම දැන් එතුමාට අමතක ෙවලා. එතුමා හරියට 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඉපදුණා වාෙගයි කථා කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙම්වා නිකම් ගැලරියට 
කියන කථා. අපි දන්නවා, එදා ඉන්දියාෙවන් බලපෑම් එනෙකොට  
හිටපු විෙද්ශ කටයුතු ඇමති ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා ඉන්දියාවට 
ගියා. ඉන්දියාෙව් එදා හිටපු අගමැති මන්ෙමෝහන් සිං මහතාට දණ 
ගහලා කිව්වා, උතුරු-නැෙඟනහිර පශ්න විසඳන්න Thirteen 
Plusවලට වුණත්  යන්න ලැහැස්තියි කියලා. අපි ෙනොෙවයි 
කිව්ෙව්. එදා එෙහමයි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මන්ෙමෝහන් සිං මහතා 
ඉස්සරහ දණ ගහලා කිව්ෙව්. අපි Thirteen Plusවලට යනවා, අපට 
ෙම්කට උදවු කරන්න කියලා කිව්වා. එෙහම කරපු උදවිය අද 
විපක්ෂයට ගිහින් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත්  චණ්ඩි කථා කියනවා. 
එදා කථා කරන්න තිබුණා ෙන්, මන්ෙමෝහන් සිං මහතා ළඟට 
යන්න ඉස්සර ෙවලා. නැහැ, අපි කිසි ෙදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ 
කියලා කියන්න තිබුණා ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් 
කිව්වා, Thirteen Plusවලට යනවා කියලා. එදා කථා කරන්න 
තිබුණා ෙන්. එෙහම එකක් සිදු වුෙණ් නැහැ.  මන්ෙමෝහන් සිං 
මහතා දැක්කාම එකක් කියනවා, ලංකාවට ඇවිල්ලා දකුෙණ් 
ඉන්න සිංහල ජනතාව දැකපු ගමන් තව එකක් කියනවා, ෙම් 
ගැලරිය දැකපු ගමන් ගැලරියට තව එකක් කියනවා, ඉන්දියාවට 
ගිහිල්ලා මන්ෙමෝහන් සිං මහතා දැකපු ගමන් දණින් වැෙටනවා.  
එදා කෙළේ ඒකයි.  නමුත්  එෙහම පතිපත්තියක් ෙම් ආණ්ඩුවට 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව එක විෙද්ශ පතිපත්තියක ඉන්නවා.  අපි 
දන්නවා, අපට අධිරාජ්යවාදී බලපෑම් තිෙබන බව. ඉන්දියාව 
කියන්ෙන් ෙම් කලාපෙය් ඉන්න බලවතා.  

ඉන්දියාව මඟ හැරලා, ඉන්දියාව ෙනොසලකා, චීනය 
ෙනොසලකා, ඇෙමරිකාව ෙනොසලකා, යුෙරෝපය ෙනොසලකා, 
අරාබි ෙලෝකය ෙනොසලකා ගමනක් යන්න ෙම් ලංකාවට බැහැ. 
එෙහම හයියක් ෙම් රටට නැහැ. දූපතක් හැටියට, තනි රටක් 
හැටියට, ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම රටක් එක්කම සුහදව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් විෙද්ශ පතිපත්තියක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  
ෙටොරින්ටන් එක ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
කාර්යාලය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා උපවාස කළා වාෙග්,  චණ්ඩි පාට් 
දැමුවා වාෙග් රටක් කරෙගන යන්න බැහැ. ෙලමන් පෆ් කාලා 
උපවාස කළා වාෙග්, චණ්ඩි පාට් දමලා රටක් කරෙගන යන්න 
බැහැ. ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කතාවලට ෙහොඳයි. ඒක 
යථාර්ථය ෙනොෙවයි. ඒවා එළියට ගිහින් කරන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ හින්දා කතා කරන 
ෙකොට යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන බුද්ධිය තිෙබන මන්තීවරුන් 
හැටියට කතා කරන්න ඕනෑ, මන්ද බුද්ධිකයන් ෙනොවී. මන්ද 
බුද්ධිකයන් වාෙග් කතා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. මන්ද බුද්ධිකයන් 
වාෙග් නැතිව බුද්ධිය තිෙබන, උගත් මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනෑ.  පාරවල් ගණෙන්, 
ෙබෝක්කු උඩ කියන චණ්ඩි කතා ජාත්යන්තරයත් එක්ක කථා 
කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ. එෙහම කතා කරලා යන්න පුළුවන්ද? 
යන්න බැහැ. එෙහම කතා කරලා යන්න ගිය රටවලටත් 
ඉතිහාසෙය් ෙවච්ච ෙද්වල් අපි දන්නවා. ඊට වඩා ෙලොකු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකරුම්කාරෙයක් තමයි ඉරාකෙය් සිටි සදාම් හුෙසේන්. ෙලොකු 
හයියක් තිබුණා, ඔහුට. මුළු මැද ෙපරදිගම සිටියා, ඔහු සමඟ. ඔහු 
අභිෙයෝග කළා යුෙරෝපයට. ඔහු අභිෙයෝග කළා ඇෙමරිකාවට. 
මුළු ෙලෝකයටම අභිෙයෝග කළා. නමුත් අද ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ඔහුෙග් සටන ජය ගත්තාද? ඔහුට ඊට වඩා diplomatic විධියට 
ගමනක් යන්න තිබුණා. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඔහු යුද්ධය 
කරන්න ගිය නිසා මුළු ඉරාකය විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු මැද 
ෙපරදිගම විනාශ වුණා. නමුත් ඔහු ෙලොකු නායකෙයක්, මැද 
ෙපරදිගම පිළිගන්නා. මැද ෙපරදිග, ෙලෝක ය පිළිගන්නා 
නායකෙයක්, ඔහු. නමුත් ඔහුෙග් තානාපති සම්බන්ධකම්, රාජ්ය 
තන්තභාවය නැතිකම උඩ අද මුළු මැද ෙපරදිගම අවදානමට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම කයිය ගහලා යන්න බැහැ. අපට 
ෙත්ෙරනවා ෙම් මන්තීවරු ගැලරියට කතා කරලා ෙම් රෙට් සිටින 
ඡන්දදායකයන් පිනවන්න, "අපි ආවාම අරක ගන්නවා. අපි ආවාම 
ෙම්කගන්නවා" කියන බව. ආවාම ගන්න එක ෙනොෙවයි. ඉන්න 
ෙකොට දීපු ඒවා ගැන අහන ඒවාට උත්තර ෙදන්න එපායැ. ඉන්න 
ෙකොට දීපු ඒවා ගැන කතා කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඉන්න ෙකොට 
ෂැංගි-ලා එකට, ෙඩෝල් සමාගමට, වරාය නගරයට දීපු ඒවා ගැන 
කියන්න. ගරු පද්ම උදයශාන්ත මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිනා 
ෙවනවා. ඒ හිනාෙවන් ෙපෙනනවා, ෙම් කියන ඒවා පිළිගන්නවාය 
කියා.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු මන්තීතුමා, මම පශ්නයක් අහන්නද?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මා කතා කළාට පසුව පශ්නය අහන්න. මෙග් කාලය 

ගතවනවා. [බාධා කිරීමක්] කියන්න රසවත් කතා තිෙබනවා. ෙම් 
ටිකත් අහගන්න.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු මන්තීතුමනි, අප සමච්චලයට වාෙගයි හිනා ෙවන්ෙන්.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රසවත් කතා ටිකක් 

කියන්න තිෙබනවා. ඊළඟට මා කියන්නම්, තානාපති ෙසේවෙය් 
වියදම් කරපු ඒවා ගැන. අපට බලාගන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් කාලෙය් තානාපති ෙසේවෙය් වියදම් කරපු මුදල් 
ගැන. කාටද ෙම් වියදම් කර තිෙබන්ෙන්? ෙම්, ෙවසක් උත්සවය 
සඳහා පංශයට යෑම ෙවනුෙවන් කරපු වියදමක්. කවදාද ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්? 2014 වර්ෂ ෙය්. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඕක කිව්වා.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
කවුද කිව්ෙව් ෙමය?  

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ආෙය් කියන්ෙන් ෙමොකද? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ආෙය් කියන්න ඕනෑ. මතක් කරන්න එපායැ? ඒ ෙවලාෙව් 

භාගයයි කිව්ෙව්. ඉතිරි ටිකයි මා කියන්ෙන්. ෙමය, 2014 මැයි 
මාසෙය් 20 වන දා ඉඳලා 24 වන දා වන කල් කළ වියදමක්. 
ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. රුපියල් මිලියන 
10ක් වියදම් කර තිෙබනවා, දවස් හතරට. එහිදී ෙහෝටලයට වියදම් 
කර තිෙබනවා, යූෙරෝ 14,500ක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඇමතිතුමා ඔයිට වඩා වැඩිපුර දාලායි කිව්ෙව්.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තවත් තිෙබනවා. අහගන්න. ෙමන්න තවත් ඒවා තිෙබනවා. 

Room charge එක යූෙරෝ 14,500යි. උෙද් කෑම කාලා 
තිෙබන්ෙන් ෙසෝඩා එක්කයි. ඒ වාෙග්ම, laundry එකට අදාළ 
ගණනත් තිෙබනවා; Spa එකට අදාළ ගණනත් තිෙබනවා. 
Massagesවලටත් ගිහින් තිෙබනවා. කීයද ගණන? යූෙරෝ 130යි. 
දවස් හතරක් ඉඳලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 10.3යි වියදම. 
කාෙග් සල්ලිද? තමුන්නාන්ෙසේලා කතා කරනවා ෙද්ශෙපේමය 
ගැන. ජනතාවෙග් මුදල් අවභාවිත කිරීම ගැන කතා කරනවා. 
තවත් කවුද ගිහින් තිෙබන්ෙන්? ෙඩ්සි ආච්චිත් ගිහින් තිෙබනවා. 
අර පසුගිය කාලෙය් රූපාහිනිෙයන් අපි දැක්ෙක්? ෙගදරට ඇවිත් 
සල්ලි දුන්ෙන්?  ඒ ආච්චිත් ගිහින් තිෙබනවා.  

පසුගිය කාලෙය් රූපවාහිනිෙයන් අපි දැක්කා, කවුෙදෝ 
ගිහිල්ලා රුපියල් ෙකෝටි ගණනක සල්ලි එයාෙග් ෙගදරට දීලා 
තිෙබනවාය කියා. ඒ තමයි, Ms. Daisy Forrest. එයා ගිහිල්ලාත් 
තිෙබනවා. එයාට වියදම් කර තිෙබනවා, මිලියන 1.1ක මුදලක්. ඒ 
අනුව ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියට දිනක වියදම කීයද? රුපියල් 
2,573,746ක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් වියදම් කර 
තිෙබනවා, ඒ සංචාරෙය්දී. ෙඩ්සි මහත්මියට රුපියල් 278,691ක් 
වියදම් කර තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් විධියට ඒ සංචාරය සඳහා දවස් 
හතරකට සම්පූර්ණ බිල වශෙයන් අෙප් ජනතාවෙග් මුදල් රුපියල් 
මිලියන 14.2ක් වියදම් කර තිෙබනවා, ෙම් රෙට් හිටපු ජනාධිපති 
ආර්යාවට, පංශෙය් ගිහින් ෙවසක් නරඹන්න. ෙකොෙහොමද, රාජ්ය 
තාන්තික තත්ත්වය, රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත්?  

තවත් ඒවා තිෙබනවා. ඒවාත් කියන්න පුළුවන්. 
ෙලොස්ඇන්ජලීස්වලට -ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ෙගදරට- පවා හමුදාෙව් හිටපු ෙසොල්දාදුෙවෝ යවා තිෙබනවා, 
driving සඳහා.  දියණිය විශ්වවිද්යාලයට එක්කරෙගන යන්න 
හමුදාෙව් සිටි ෙසොල්දාදුවන් යවා තිෙබනවා, ෙලොස්ඇන්ජලීසව්ලට. 
දියණිය ගිය විශ්වවිද්යාලය ෙමොකක්ද? දියණිය ගිහිල්ලා 
තිෙයන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් ''ෙපොෙමෝනා'' විශ්වවිද්යාලයට. ඇයව 
එක්කෙගන යන්න සහ එක්කෙගන එන්න යවා තිෙබන ඒ 
නිලධාරින්ට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් පඩි ෙගවලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ නිලධාරින්ට හමුදාෙවනුත් පඩි 
ෙගවලා තිෙබනවා. දැන් ඒ ගැන නඩුවකුත් යනවා. 
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ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ෙමතුමා දැන් ඉදිරිපත් 

කරන ෙම් ෙද්වල් 2015 ජනවාරි 08 ෙවනිදා සිට ඉදිරිපත් කරනවා. 
නමුත් වැඩක් 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. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එෙහම ගිය 2,000ක පිරිසකට දැන් නඩුවක් යනවා. නඩු අංක 

B/3953/16 යටෙත්  ඔවුන්ට විරුද්ධව ෙකොටුව මෙහස්තාත් 
උසාවිෙය් නඩුවක් දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් විෙද්ශ ෙසේවය, තානාපති 
ෙසේවය විනාශ කළා කියලා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත  
කල්පනා කරනවා, ෙම් රෙට්  ජනතාව අවුස්සන්න පුළුවන් 
ෙකොෙහොමද කියලා.  තමුන්නාන්ෙසේලාට අධිරාජ්යවාදය නැවත 
සිහියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කථා කරන්ෙන් හරියට, ''අපි ඇවිල්ලා 
සරදිෙයල්ෙග් පරම්පරාෙව් අය'' කියලා.  ෙම් පරම්පරාෙවන් අපි 
එන්ෙන් කියලා තමයි කථා කරන්ෙන්. නමුත් උපවාසය දවස් 
තුනක් කරන්න බැහැ.  ෙකළින්ම  ඉස්පිරිතාෙල් ගිහිල්ලා තමයි 
උපවාසය නැවැත්තුෙව්. නමුත් කථා කරන්ෙන් නම්, ''අපි අර 
පරම්පරාෙවන් එන්ෙන්; ෙම් පරම්පරාෙවන් එන්ෙන්; අෙප් ඇෙඟ් 
ඒ ෙල් තිෙයන්ෙන්'' කියලායි පටන් ගන්ෙන්. එෙහම පටන් 
අරෙගන  දවස් හතරක්, පහක් යනෙකොට දණින් වැටිලා වතුර 
ටිකක් ඉල්ලාෙගන කලින්ම  ෙගවන වාට්ටුවට ගිහින් තමයි 
උපවාසය නැවැත්තුෙව්. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න 
ඕනෑ, ඔය බංෙකොෙළොත් ෙද්ශෙපේමී කථා කියන්න එපා කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට කරපු හානිය අති විශාලයි. ඒ නිසා 
නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සලා, නැවත ෙම් රෙට් ජන 
ෙකොටස්  එකිෙනකා අතර පටලවලා ෙකෝධය, ෛවරය ඇති 
කරලා ෙම් රට ෙභ්ද බින්න කරන්න හදන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ උත්සාහෙය් තමයි ෙයදිලා ඉන්ෙන්.  

මැයි දිනයට ජනතාව ෙගනැල්ලා,  ජාතිවාදය නැවත 
අවුස්සන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරනවා. අද  උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කියනවා, ෙලෝක බලවතුන්ට අපි ෙම් රට 
ෙබදන්න හදනවා ලු. නමුත් අපි ෙම් රට ෙබදන්න හදන්ෙන් නැහැ. 
අපට ෙම් රට ෙබදන්න වුවමනාවකුත් නැහැ. ෙබදිලා සිටි ජාතීන්  
අපි අද එකට එකතු කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න 
බැරි ෙවච්ච ෙද් අපි අද කරලා තිෙබනවා. යුද්ධය අවසාන ෙවලා ඒ 
අවසන් ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රෙට් ජාතීන් ටික එකතු කරලා  
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් කරා යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අවස්ථාව 
මග හැරියා. ඒ අවස්ථාව මගහැරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

පරාජයත් එක්කයි දැන් ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. අපට ලැබුණු 
හයිය, හක්තිය උඩ නැවත ෙම් රෙට් උතුෙර්, නැෙඟනහිර, දකුෙණ් 
සියලු ෙදනා එකතු කරලා එක්සත් ශී ලංකාවක් හැටියට අපි අලුත් 
ගමනක් යන්න පටන්ගන්නෙකොට ඒකට අකුල් ෙහළලා, ඒකට 
බාධා කරලා නැවත ජාතිවාදය අවුස්සලා  නැවත ඒක කඩාකප්පල් 
කරන්න හදනවා. ඒක තමයි ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් හදන්ෙන්  
1988, 1989 කාලයට නැවත යන්නයි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
1988,1989 කාලය උදා වුෙණ් අපි නිසාද, යූඑන්පී එක නිසාද 

කියා ෙහොයලා බලලා කථා කරන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඉන්දියානු විෙරෝධය හදලා දැන් කියනවා, ඉන්දියානු 

අගමැතිතුමා එනෙකොට කළු ෙකොඩි දාන්න ලු. ඕක තමයි 
1988,1989 කාලෙය් කිව්ෙවත්. ඉන්දියානු බඩු වර්ජනය කරන්න 
කියලා කිව්වා; ඉන්දියානු භාණ්ඩ ෙග්න්න එපා කියලා කිව්වා; 
ඉන්දියානු චිතපට ෙපන්වන්න එපා කියලා කිව්වා. ඕක තමයි 
ආරම්භය. ඒ  ආරම්භයටම තමයි දැන් යන්න හදන්ෙන්.  ෙම් රට 
නැවත සිවිල් යුද්ධයකට ඇදෙගන යන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් ජනමතයට ගරු කරන්න බැරි, ෙම් ආණ්ඩුව පිළිගන්න බැරි 
ෙමතුමන්ලා ජනතාවෙග් මතය බලහත්කාරෙයන් සිවිල් 
යුද්ධයකින් යටපත් කරන්න හදනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 

ඔබතුමාට එකක් කියන්න කැමැතියි. එදා ශී ජවහල්ලාල් ෙන්රු 
මැතිතුමා කිව්වා, තක්කඩින්ෙග්, ෙහොරුන්ෙග්  අන්තිම  නවාතැන 
ෙවන්ෙන් "ෙද්ශෙපේමය" බව. ෙම් ඉන්න තක්කඩි ෙහොරු, 
වංචාකාර මිනීමරුවන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් කරන අවසාන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්සාහය තමයි "ෙද්ශෙපේමය" කියන බැනරෙය් හැංඟිලා නැවත 
වතාවක් ෙම් රෙට් බලයට එන්න පුළුවන්ද බලන එක. නමුත් ෙම් 
රෙට් පගතිශීලි ජනතාව කිසි විටකත් නැවත ජාතීවාදීන්ට බලයට 
එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මතක් කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද මම 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් කථාවටත්, මට ෙපර කථා කළ 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් කථාවටත් සවන් දුන්නා. ෙම් 
කථා අපිට පිළිගන්නට පුළුවන් ෙම් 2015 ජනවාරි, ෙපබරවාරි, 
මාර්තු මාස නම්. නමුත් ෙම් ගත ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 2017 මැයි 
මාසය. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු ෙදකහමාරකට ආසන්න කාලයක් ෙම් 
පිළිබඳව ෙමොනවාද කෙළේ? ආණ්ඩුව කළ යුත්ෙත් ෙම් සභාවට 
ඇවිල්ලා ෙපත්තප්පුලා වාෙග් කියවීම ෙනොෙවයි. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා කිව්වා, "ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය එක දවසකට 
යූෙරෝ 20,000 -යූෙරෝ 20,000ක් කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් 
රුපියල් ලක්ෂ 32ක් පමණ- ගණෙන් රාතී තුනක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 96ක්. ඇයට එවැනි 
ෙලස මහජන මුදල් වියදම් කිරීමට තිබුණ බලය ෙමොකක්ද, ඒ 
අයිතිය ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පිළිබඳව ගන්නා ලද 
පියවර කවෙර්ද?  

තමුන්නාන්ෙසේ උදයංග වීරතුංග ගැන කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, උදයංග වීරතුංග තානාපතිවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කළ නිසාට ඔහුට තිබුෙණ් රාජ්ය තන්තික ගමන් 
බලපතයක්. නමුත් ඔහු අද පාවිච්චි කරන්ෙන් රාජ්ය තන්තික 
ගමන් බලපතයක් ෙනොව සාමාන්ය ගමන් බලපතයක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  red notice නිකුත් කර තිෙබන කාලෙය්, ඔය 
නඩු දාලා තිෙබන කාලෙය්ම තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන්ම 
ඔහුට රාජ්ය තන්තික ගමන් බලපතය ෙවනුවට සාමාන්ය ගමන් 
බලපතයක් ලබා දුන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා උදයංග 
වීරතුංගෙග් වංචා ගැන, නාස්ති ගැන, දූෂණ ගැන කථා කරලා 
වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාම තමයි උදයංග වීරතුංගට 
රාජ්ය තන්තික ගමන් බලපතය ෙවනුවට සාමාන්ය ගමන් 
බලපතයක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔහුෙග් බිරිඳ ආගමන හා 
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉල්ලුම් පතය ඉදිරිපත් 
කළාම එය ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා ඔහුෙග් වංචා දූෂණ ගැන කියනවා. නමුත් ඔබතුමාෙග් 
ආයතනයම ඔහුට- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
එක් පැත්තකින් රෙට් ජනතාවත් අහන පශ්නයක් තමයි, 

ෙම්වාට ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියන එක. ඇත්තටම ෙම්වා 
කියනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට උදයංග වීරතුංගට 
විරුද්ධව ෙකොටුව මෙහස්තාත් උසාවිෙය් බී/ 639/15 යටෙත් 
ෙචෝදනා විභාග ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොව ඔහුට අයත් 
ගිණුම් 16ක් හරහා, -ෙකොමර්ෂල් බැංකුෙව් තිෙබන ගිණුම් 14ක් 
සහ එච්එස්බීසී බැංකුෙව් තිෙබන ගිණුම් 2ක්- ෙම් කාලය ඇතුළත 
රුපියල් බිලියනයකට වඩා ගනු - ෙදනු ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
නීතිමය වශෙයන් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුර ඔබතුමා ඔය 
කියපු කථාව තිෙබනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
උදයංග වීරතුංග බිරිඳ හරහා passport එක අරෙගන ගියා. ඒ 

කියන්ෙන් අතට ආව කුරුල්ලා අත හැරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අපි ෙම් පරීක්ෂණෙය් පියවරක් හැටියට ෙම් අය සම්බන්ධව 

ජාත්යන්තර නිෙයෝගයක් ලබාෙගන තිෙබනවා. දැන් ෙමොහුව 
ජාත්යන්තර ෙපොලීසිෙයන් ෙසොයනවා. නමුත් රෙට් නීතියක් 
තිෙබනවා. ඔහු පල් ෙහොෙරක් කියලා අපි දැන ගත්තාට ඔහු 
වරදකරුෙවක් බව නීතිෙයන් ඔප්පු වන තාක් කල් ඔහුෙග් බිරිඳට 
පුරවැසිෙයක් හැටියට ඒ අයිතිය තිෙබනවා. ඒක නවත්වන්නට 
අපට බැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ මම කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] මට විනාඩි 10යි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Passport එක දුන්නා කියලා අපි එක ෙහොෙරකුටවත් පැනලා 

යන්න  ෙදන්ෙන් නැහැ. මට සමා වන්න. මම ෙම් කථාවක් 
කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත් දන්නවා, අපිත් ෙහොඳට දන්නවා 
2015දී අපට කඳු තුනක් උරුම වුණ  බව. මිනී කන්දක් උරුම 
වුණා, කුණු කන්දක් උරුම වුණා. ඊෙය් ෙපෙර්දා එළියට ආෙව් ඒ 
මහා කුණු කන්ද තමයි. ඒ වාෙග්ම මහා ණය කන්දක් උරුම වුණා. 
ඒ තුනට මුහුණ ෙදන විට තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම එන්ෙන්. අ පි 
ෙසොයාෙගන යනවා. අෙප් ෙපොලීසිය ෙගොඩාක් ෙහොඳ වැඩ 
කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. උදයංග වීරතුංගෙග් ගමන් බලපතය 

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා ෙදන්ෙන් red 
notice නිකුත් කරලා තිබියදීමයි. [බාධා කිරීමක්]  ඇෙමරිකාෙව් 
තානාපති කාර්යාලය මිලදී ගැනීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී, එය නැවත 
අෙළවි කිරීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී මට මතක විධියට එතැන සිටි 
තානාපති ජාලිය විකමසූරියට, විරුද්ධව අරෙගන තිෙබන කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද? එතැන ගනු - ෙදනුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ පිළිබඳව කිසිදු පරීක්ෂණයක්, -ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් කරලා තිෙබනවාද- නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවාද, නඩුවක් පවරා තිෙබනවාද?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නඩුවක් පවරා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙව්ලාව දුන්ෙනොත් මම 

නඩු අංකයත් කියන්නම්. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 333,000ක් වංචා 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට ජාලිය විකමසූරියට  ලංකාෙව් 
නඩු පවරා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ.  

419 420 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 



2017 මැයි 05  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නඩුවක් පවරා තිෙබනවා. ඒ විස්තර මම ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අධිකරණයට facts report කර තිෙබනවා, කිසිදු නඩුවක් තවම 

පවරා නැහැ. ඒ විස්තරයයි ඔබතුමා ඔය කියන්ෙන්, ගරු 
ඇමතිතුමනි. තවම facts report කිරීමක් විතරයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා දැන් අවුරුදු ෙදකහමාරකටත් වැඩි 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  තවදුරටත් අතීතෙය් සිදුවූ වංචා, 
දූෂණ, නාස්තිය ගැන පමණක් කියන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට 
සාධාරණ අයිතියක් නැහැ. දැන් සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වී 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්වල් පිළිබඳව කළ පරීක්ෂණ, ඒවාෙය් ඉදිරි 
කියාමාර්ග අප ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙම් විශාල පමාණයක පරීක්ෂණ දැන් නතර ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් වන විට FCID එකට විරුද්ධව පරීක්ෂණ පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව?  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
FCID එක ඉතාම විශිෂ්ට අන්දමින් ෙම් පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ 

අය කරෙගන යන වැඩෙකොටස මම ඉතාම අගය ෙකොට 
සලකනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, "ලක්බිම" පුවත් පෙත් අද පළ ෙවලා තිෙබන පධාන 

පවෘත්තිය තමයි, FCID එකට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් කරනවාය 
කියන එක.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක කවුද කියන්ෙන්? පත්තෙර් ෙන්, තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පත්තෙර් කියන්ෙන් කවුද? ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් නිෙයෝග මත. 

ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙමතැන චූදිතයන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන 
කවුරුවත්  ෙනොෙවයි. වංචා, දූෂණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන 
ආයතනවලට තමයි දැන් පරීක්ෂණ පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ආණ්ඩුවක් හැටියට අප ෙම් පරීක්ෂණ කරෙගන යන අය දිවි 

හිමිෙයන් ආරක්ෂා කරනවා. ඒක මම පැහැදිලිවම කියන්න 
කැමැතියි.  

 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් කාලය අවසානද? ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sandith Samarasinghe. 
 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. අද තානාපති වරපසාද පනත යටෙත් නියමය ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳව අෙප් සතුට  පළ කරන අතෙර්, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම එෙහම කියන්ෙන් 
ෙම් නිසායි. ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාත්, එතුමාෙග් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වන ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාත් 
ෙම් අවුරුදු කීපය තුළ ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් කර තිෙබනවා. 
ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් තිබුණු රාජ්ය 
තාන්තිකභාවය කම කමෙයන් නැති ෙවලා ගිහින් බව. එදා ෙම් 
රෙට් සිටි නායකයන් තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කරලා ෙනොෙයක් 
ෙද්වල් කළා. ඒ කමෙව්ද සහ රට පාලනය කළ විධියත්, 
ජාත්යන්තර නීති උල්ලංඝනය කරමින් ඔවුන් ජාත්යන්තරෙය් කළ 
කියාවලිත් අප දැක්කා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose Hon. 

Mujibur Rahuman to the Chair? 
 

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 

take the Chair. 
 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. MUJIBUR 
RAHUMAN took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට ජාත්යන්තර 

මට්ටමින් ගණන් ගත්ෙත් නැති කාලයක් තිබුණා. ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා, ජාත්යන්තරය ඉස්සරහා යම්කිසි 
ෙදයක් කථා කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්  ෙනොෙවයි එදා තානාපති 
වරපසාද ලබලා ජාත්යන්තරයට ගිෙය්. එදා එෙහම ගිෙය් අමු 
ෙහොරු ටිකක්. ජාත්යන්තර වශෙයන් ඒ තනතුරු ලබලා ගිෙය්ත් ඒ 
අයෙග් පවුල්වල සිටි ඥාතීන් තමයි. ඔවුන් එතැන ඉඳෙගනත් 
ෙහොරකම්, අකමිකතා විශාල වශෙයන් කළා.  

එදා අෙප් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ධුරය දැරුෙව් 
මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමායි. එතුමා කෑ ගැහුවාට, කථා 
කළාට, එතුමාට යමක් කරන්න බලය තිබුෙණ් නැහැ. විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සහ ඒ තානාපතිවරු ෙවනුෙවන් 
අවශ්ය විධියට නීත්යනුකූල ෙලස කියා කරන්න එතුමාටත් බලය 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, ඊට අභිභවා ගිය බලයක් එහි අධීක්ෂණ 
මන්තීවරයාට තිබුණා. එදා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
අධීක්ෂණ මන්තීවරයා ෙලස කටයුතු කෙළේ සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. එතුමාට ඕනෑ විධියට තමයි, තානාපති 
ෙසේවෙය් අය ෙවනුෙවන් කටයුතු කෙළේ. ලන්ඩනෙය් 
තානාපතිවරයා ෙලස කටයුතු කළ ෙනෝනිස් මැතිතුමාට එතුමා 
පහර දුන්නා. සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කළ ෙද්වල්, 
වියදම් දිහා බැලුවාම අපට ලජ්ජා හිෙතනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එතුමා Waldorf Astoria New York ෙහෝටලෙය් 
ඉඳෙගන, ඒ කාමරයකට දවසකට ෙඩොලර් ෙදදහස් ගණනක් 
ෙගවමින් අෙප් මහ ජනතාවෙග් මුදල් විනාශ කරන අතෙර්, 
වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වූ චිතපට බලන්නත් විශාල මුදලක් 
ෙගව්වා. එතුමා අන්න ඒ විධිෙය් අකමිකතා තමයි කෙළේ. එදා ඒ 
අයෙග් දවස් හතෙර් ගමනට ඒ රෙට් තිෙබන සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන 
පාවිච්චි කරලා විශාල මුදලක් වියදම් කළා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්ක 
ෙදයක් තමයි, -අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය  පකාශ කළා. 
- එදා  ෙකොෙලොම්බියාවට තිබුණු රාජ්ය තාන්තික ගමෙන්දී විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමාෙග් පුත රත්නයත් අරෙගන ගිය බව. එදා ඒ 
දරුවාෙග් වයස අවුරුදු 11යි. ඊට  අදාළ ෙම් ෙල්ඛනය මට සභාගත 
කරන්නත් පුළුවන්.  ඒ රාජ්ය තාන්තික ගමනට - delegation එකට
- සහභාගි වන අයෙග් නාම ෙල්ඛනය  ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා 
අත්සන් කර දී තිෙබනවා. ඒ නාම ෙල්ඛනයට ඒ ළමයාෙග් නමත් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. රජෙය් මුදල්වලින් තමයි ෙම් සියලුම 
ෙද්වල් ඒ අය කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙම් හරහා අෙප් රටට තිබුණු ෙහොඳ 
නාමය විනාශ කළා.  

එදා 2015 ජනවාරි 08වැනි දා සිදු වුණු සැබෑ ෙවනසත් එක්ක 
අවශ්ය විධියට ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ශී ලංකාව සෑම විටම ෙලෝකයා සමඟ ෙහොඳ 
මිතත්වයකින් කටයුතු කළා. ඒක ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 
ෙව්වා, ඉන්දියාව ෙව්වා, චීනය ෙව්වා, සිංගප්පූරුව ෙව්වා 
ජාත්යන්තරෙය්  සෑම රටක් එක්කම අපි ෙහොඳ මිතත්වයකින්  
කටයුතු කර ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඒ තුළින් තමයි විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් වාෙග් රටකට අවශ්ය අපනයන, ආනයන ඇතුළු සෑම 
ෙදයක්ම කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ මිතත්වය තුළින්  
ජාත්යන්තරෙය් අෙනකුත් රටවලට අෙප් සහෙයෝගයත් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම් තුළින් තමයි අද 
ලංකාවට ඉදිරියට එන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

කලින් කථා කළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කිව්වා, අපි අෙප් රට 
විකුණනවා, අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පත් චීනයට ෙදනවා, 
ඉන්දියාවට ෙදනවා කියලා.  පසුගිය වකවානුව දිහා බලන ෙකොට, 

විෙශේෂෙයන්ම Port City  එක දිහා බැලුවා නම්, Port City එක 
ලියා දී තිබුණු ආකාරය බැලුවා නම්, ඒක තනිකරම චීනයට ලබා 
දීලායි තිබුෙණ් කියන එක ෙපෙනනවා. ඒ විධියට Port City එක 
චීනයට ලබා දීලා තිබුණා. අද අෙප් ආණ්ඩුවට ඒක ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන් වී තිෙබනවා. ඒ දීලා තිබුණු ආකාරය තුළින් 
කිෙලෝමීටර් 246ක් මුහුදු තීරය එහාට යන්නත්, චීනෙයන් අවසර 
ගන්ෙන් නැතිව ඊට උඩින් අහස ්යාතාවකටවත් යන්න බැරි වන 
තත්ත්වයට තමයි පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රට 
ඇතුළට එන්න චීනෙයන් අවසර ගන්න ඕනෑ. ඉතින්  අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්යතුමාටත්,  විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමාටත්  ඒ ෙද් ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු උදය ගම්මන්පිල 
මැතිතුමා ජාතිය ගැන කථා කළා; රට ගැන කථා කළා. එතෙකොට 
එදා ෙඩෝල් සමාගමට අක්කර හත්දහස් ගණන් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන ෙකොට, ෂැංගි-ලා සමාගමට ඉඩම් ෙදන්න කථා 
කරන ෙකොට ෙම් අය හිටිෙය් ෙකොෙහේද කියලා අපි අහන්න 
කැමැතියි.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය රකින්න තමයි  සෑම රජයක්ම කටයුතු කර ෙගන 
යන්ෙන්. හැබැයි, ෙවනත් ෙද්වල් ඉදිරියට දමලා රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය කඩාකප්පල් කරන්න තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කටයුතු කෙළේ.  එපමණක් ෙනොෙවයි, අපි දැක්ක ෙදයක් 
තමයි, ඒ ෙද් කර ෙගන යන ෙකොට ෙම් රෙට් හිටපු නායකයන්ට 
එදා යන්න පුළුවන් ෙවලා තිබුෙණ් සීමාසහිත රටවල් කිහිපයකට 
පමණයි කියන එක.  ස්වාසිලන්තයට යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. 
ඒ වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි රටවලට විතරයි යන්න පුළුවන් වුෙණ්.  
ෙමොකද, ජාත්යන්තර සබඳතා සහ මිතත්ව කියන ඒවා සියල්ලම 
කැඩිලා ගිහින් තිබුණා.  

ඉතින් අපට දුකක් හිෙතනවා. ඒ මන්ද, ශී ලාංකිකෙයෝ හැටියට 
අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යාෙම්දී ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා ඇති කර 
ගැනීමට අෙප් ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා වාෙග් මැති 
ඇමතිවරු ෙම් විධියට මහන්සි ෙවලා කටයුතු කරන ෙකොට, 
ජාතිවාද, කුලවාද, ආගම්වාද නැතුව එකම ලාංකික ජනතාවක් 
හැටියට  ජාත්යන්තරයට  ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරි ගමනක් යන්න 
හදන ෙකොට ෙම් වාෙග් පටු ෙද්ශපාලනඥයන් කරන  කථා අහන 
ෙකොට  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට මට දුක හිෙතනවා.  ෙමොකද, ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපි 
සෑම විටම වැඩ කරන්න ඕනෑ තමුන් ගැන හිතලා ෙනොෙවයි, 
ජනතාව ගැන සහ රට ගැන හිතලායි. එම නිසා ෙම් අයටත් අපි 
කියා සිටින්ෙන් කරුණාකරලා අෙප් රට ගැන හිතලා කටයුතු 
කරන්න කියලායි. විපක්ෂෙය් ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා, 
ෙමොන පක්ෂයක හිටියත් රෙට් යම්කිසි පුද්ගලෙයක් ෙහෝ 
නායකෙයක් ෙහොඳ ෙදයක් කරනවා නම්, ඒකට සහෙයෝගය 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්, මට කාලය ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරමින් මෙග්  වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා.  

423 424 



2017 මැයි 05  

[අ.භා. 3.46] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් විෙද්ශ පතිපත්තිය 

වාෙග්ම තානාපති ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීම සඳහා 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද උෙද් ඉඳලා ෙම් ගරු සභාෙව් කරපු කථා අහෙගන හිටියාම 
මට හිෙතනවා, අෙප් රට කවුරුන් ෙහෝ අරෙගන දුන්න පුත්තලම් 
පැත්ෙත් ෙපොල් වත්තක් ද කියලා. මම ගම්පහ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙපොල් වත්තක් තිෙබන මුදලාලි ෙකෙනක් 
අවුරුද්දකට වතාවක්, ෙදවතාවක් විතර යනවා, ඒ ෙපොල් වත්ත 
බලන්න. ෙපොල් වත්ෙත් ආරක්ෂාවට ෙහේව රාළ ෙකෙනක් දාලා 
තිෙබනවා. ෙපොල් වත්ත අයිති මුදලාලි ගිහිල්ලා ඒ ෙහේව රාළෙගන් 
අහනවා, "උඹ ෙපොල් ගස්වලට ෙපොෙහොර දැම්මාද, උඹ ෙපොල් 
කැඩුවද, දැන් ෙපොල්වල ගණන කීයද, ෙහොරු පැන්න ද, ෙහොරු 
එන්න ඉන්නවා ද?" කියලා. ෙහේව රාළ ෙපොල් වත්ත අයිති 
මුදලාලිට කියනවා, "ෙපොල් ෙමච්චර පමාණයක් කැඩුවා; අසවල් 
පුද්ගලයා ෙපොල් වත්තට පනින්න ආවා; අපි වත්ත පරිස්සම් කළා." 
කියලා. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු කැබිනට් ඇමතිතුමාත් ෙපොල් වත්ෙත් 
ෙහේව රාළ වාෙග් තමයි. ෙමොකද, බටහිර අධිරාජ්යවාදීන් අපට ෙම් 
රට අරෙගන දුන්නා කියලා හිතාෙගනයි අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්. ෙමවැනි කමයක් තමයි දැන් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අද අෙප් තානාපති ෙසේවය ගැන කථා කරනවා; විෙද්ශ 
පතිපත්ති ගැන කථා කරනවා; විෙද්ශ කටයුතු ගැන කථා කරනවා. 
නමුත්, අපි සියලු ෙද් පූජා කරන්න, රටට උත්පාදනය ෙවන සියලු 
ධනය ෙගනිහිල්ලා ෙගඩිය පිටින් පිරිනමන්න යටහත් පහත්ව 
බැඳිලා ඉන්නවා. ඒක තමයි අෙප් ගරු මන්තීවරු කථා කරලා 
කිව්ෙව්. "Triple P" -Public-Private Partnership- කමයට චීනය 
ඇවිල්ලා හම්බන්ෙතොට ගත්තාම; ඉන්දියාව ඇවිල්ලා තිකුණාමලය 
ගත්තාම; ඇෙමරිකාව ඇවිල්ලා ෙකොළඹ ෙද්වල් අත්පත් කර 
ගත්තාම අපට ෙවන්ෙන් "වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවනවා 
වාෙග්" බලාෙගන ඉන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනර්ඝ විෙද්ශ පතිපත්තියක් 
අපට තිබුණා. 1956 ඉඳලා 1979 දක්වා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමන්ලා සහ සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය බලෙය් ඉන්න කාලෙය් අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය චීනය 
සමඟත්, රුසියාව සමඟත්,  අෙනකුත් රටවල් සමඟත් මනාව 
සංකලනය කරමින් ලංකාවට අවශ්ය කරන කර්මාන්ත, ලංකාවට 
අවශ්ය කරන ෙද්වල් ලබා ගත්තා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද සියලු ෙද් පිරිනමනවා, අද සියලු ෙද් දන් ෙදනවා. 
අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය තුළ හැමෙද්ම විකුණනවා නම්, හැමෙද්ම 
දන් ෙදනවා නම්, අපි ආණ්ඩු හදන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම් ආණ්ඩුව හරියට ෙවන්ෙද්සිකාරෙයක් 
වාෙගයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහර රටවල 
තානාපතිවරු විධියට ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කරන ෙවන්ෙද්සිකරුවන් 
පවා පත් කර තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
පවා ඒ ගැන දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමා කථාව පටන් ගනිද්දී 
කිව්ෙව්, "අපි එෙහම කෙළේ නැහැ." කියලායි. නමුත්, ඒ.එස්.පී. 
ලියන ෙග් මහත්මයා වාෙග් අයත් විෙද්ශ රටක තානාපති 
ෙකෙනක් විධියට පත් කරලා යවන්න දැන් ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. රට කෑලි කෑලිවලට කඩලා, "උතුෙර් තිෙබන 
ෙකොටස ෙමන්න ෙම් ගණනට අපි විකුණනවා; දකුෙණ් තිෙබන 
ෙකොටස ෙම් ගණනට විකුණනවා. නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය ෙම් 

ගණනට විකුණනවා" කියලා ෙවන්ෙද්සි කරන්න දැනීමක් තිෙබන 
උදවිය තානාපතිවරු කරලා යවනවා. වැඩක් ඇති පුද්ගලයන් 
තානාපතිවරු කරලා යැව්වා නම්, පසුගිය අවුරුදු ෙදකහමාර තුළ 
වි ෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත ෙවන්න, 
අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩ නැ ෙඟන්න, අෙප් දරුවන්ට සුරක්ෂිත 
අනාගතයක් හැෙදන්න අෙප් රෙට් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වකවානුෙව් අපි පාකිස්තානෙයන් උදවු ගත්තා; 
අපි චීනෙයන් උදවු ගත්තා. ඒ සියල්ල අරෙගන අවුරුදු තිහක් 
පුරාවට තිබුණු යුද්ධය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සහමුලින් 
ඉවර කරලා දැම්මා. ඊට පසුව ෙම් රටට සුබ අනාගතයක් ආවා; ෙම් 
රෙට් මාර්ග පද්ධතිය හැදුණා; ෙම් රෙට් වරායවල් හැදුණා; ෙම් 
රෙට් ගුවන් ෙතොටුපළවල් හැදුණා; ෙම් රටට ඕනෑ කරන දරුවාෙග් 
පාසෙල් ඉඳලා, මාතෘ සායනෙය් ඉඳලා හැම ෙදයක්ම හැදුණා; ගිනි 
තබා අළු කරපු යාපනෙය් පුස්තකාලය පවා නැවත ෙගොඩනඟා එම 
දරුවන්ට, එ ම පෙද්ශෙය් අයට භාර දුන්නා.  

අද ෙමොකක්ද, සිද්ධ වී ෙගන යන්ෙන්? අද සිද්ධ වී ෙගන 
යන්ෙන් ඒ සියල්ල අෙළවි කරන එකයි. හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගලක් කිව්වා; swimming pool එකක් කිව්වා; ඒක හැදුෙව් 
රාජපක්ෂවරුන්ට පීනන්න කියලා කිව්වා. නමුත් අද ඒක ෙඩොලර් 
බිලියන එකයි දශම ෙදකකට, තුනකට විකුණන්න ලංසු තබනවා. 
අෙප් රට ටිෙකන් ටික අපට නැති ෙවලා යනවා කියලා අෙප් රෙට් 
අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින දරුවන්ට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නැරඹීමට පැමිෙණන පාසල් ශිෂ්යයන්ට දැෙනනවා ඇති කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන 
කථා කරනෙකොට, එහි තිෙබන අනර්ඝභාවය ගැන මුස්ලිම් 
ජනතාව තීන්දු කරාවි, පලස්තීනය අෙපන් ඡන්දයක් ඉල්ලූ 
අවස්ථාෙව් ෙම් ඉන්නා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කටයුතු කළ 
ආකාරය අනුව. පලස්තීනය ෙමොන තරම් සහෙයෝගයකින් අප 
සමඟ කටයුතු ෙකරුවාද? පලස්තීනය ඡන්දය ඉල්ලද්දී, කවුරු 
ෙකොෙහොම කිව්වත්, පස්සා ෙදොරින් ෙහමිහිට රිංගා අයින් වුණු 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් අනුව තමයි, ඇෙමරිකාවට ඕනෑ විධියට 
කටයුතු කරන විෙද්ශ පතිපත්තියක් අනුව තමයි අපි කටයුතු 
ෙකරුෙව්. අෙප් රෙට් ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමන්ලා වාෙග් 
අනර්ඝ විෙද්ශ ඇමතිවරුන් සිටියා. අද IWMI එක සමඟ ජලයට 
මුදලක් නියම කරන්න සහ අෙනක් කටයුතුවල ට බලපෑම් කරන්න 
ෙගෙනන ෙයෝජනා තුළින් ඉදිරිෙය්දී රෙට් භයානක තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය ෙවනවා කියලා මම හිතනවා. ර ට විකිණීමට ෙම් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙහොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපි අනාගතෙය් 
දරුවන්ට ඉතුරු කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් තානාපතිවරුන්ට 
බැරිද, එම රටවල් -ඇෙමරිකාව සමඟ එෙහම නැත්නම් බටහිර 
රටවල්- සමඟ කථා කරලා අපට අවශ්ය කරන පහසුකම් ටික ලබා 
ගන්න? අෙප් රාජ්ය යන්තණය ෙගොඩ නගන්න, අෙප් වරායවල් 
දියුණු කරන්න, අෙප් මාර්ග පද්ධති දියුණු කරන්න අවශ්ය කරන 
පහසුකම් ටික ලබා ගන්න බැරිද? ඇෙමරිකාව කියන විධියට එක 
විධියකටත්, ඉන්දියාව කියන විධියට තව විධියකටත්, එෙහම 
නැත්නම් තවත් රටක් කියන විධියටත් හැසිෙරන්න ඕනෑ නම් 
ආණ්ඩුවක් අවශ්ය නැහැ. ආණ්ඩුෙව් නිලධාරි ටිකක් හිටියාම ඇති. 
ෙමොකද, නිලධාරින්ට පණිවුඩය දුන්නාම නිලධාරින් අවශ්ය ෙද් 
ලබා ෙදනවා. "මට තිකුණාමලෙයන් ෙතල් ටැංකි සියයක් ඕනෑ"ය 
කිව්වාම, නිලධාරියාට තිෙබන්ෙන් අත්සන් කරලා ෙතල් ටැංකි 
සියය ෙදන්නයි.  

හම්බන්ෙතොට වරාය ඕනෑය කියා කියනවා නම්, හම්බන්ෙතොට 
වරාය ලියා ෙදන්නයි තිෙබන්ෙන්. ඒවා නිලධාරින්ට කරන්න 
පුළුවන්. තානාපතිවරුන් හදලා, රටවලට යවලා අෙප් රෙට් 
සංචාරක කර්මාන්තය ෙකොපමණ දියුණුද කියලා ෙපන්වන්න අපට 
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බැරි ඇයි? අෙප් රෙට් සංචාරය කරන්නන්ට අද සුරක්ෂිතභාවයක් 
තිෙබනවා කියලා අපට ෙපන්වන්න බැරි ඇයි? ඒකට තමයි අපි 
තානාපති ෙසේවය ෙයොදා ගත යුත්ෙත්. අද ෙමොකටද ෙයොදා 
ගන්ෙන්? අද තානාපති ෙසේවය ෙයොදා ගන්ෙන් විකිණීමට පමණයි; 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නා ෙදෙදෙනකුෙග්-තුන්ෙදෙනකුෙග් වුවමනාවට 
විකිණීමට පමණයි.  

අද ගරු ඇමතිතුමා -කැබිනට් ඇමතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා- අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කියා ෙදයි කියලා අපි 
හිතුවා. අපි විෙද්ශ රටවල් සමඟ කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන කියා ෙදයි කියලා අපි හිතුවා. නමුත් ඒ ගැන 
ෙනොෙවයි, කිව්ෙව්. කවුද රට ගියා කිව්වා; එයා ෙමපමණ 
ෙහොරකම් ෙකරුවාය කිව්වා; ඒ ෙහොරු අල්ලන්න ඕනෑය කිව්වා; 
ඉදිරිෙය්දී ඔවුන් අල්ලනවාය කිව්වා; අල්ලලා එල්ලනවාය කිව්වා. 
ෙම්වා ගැන තමයි එතුමා කථා කෙළේ.  

අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවන්ෙන්, 
ෙම්වා ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, විෙද්ශ 
පතිපත්තිය අනුව කටයුතු කළාම රටට ෙමොන තරම් ෙදයක් 
ලැෙබයිද කියලායි. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා, අපි හඳුනන වැදගත් 
අමාත්යවරෙයක් ෙම් විධියට තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්වල් කථා කරාවිය 
කියලා අපි කවදාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්තුෙව්දී බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
නැහැ. නමුත් අද සිද්ධ වුෙණ් ඒ ෙදයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, ෙහොඳ විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙගන යනවා නම්, අපි එයට 
කැමැතියි කියන එක. ආධුනික මන්තීවරුන් විධියට අපි කැමැති, 
රට ආරක්ෂා ෙවන විෙද්ශ පතිපත්තියක් ශී ලංකාවට තිබිය යුතුයි 
කියන කාරණයටයි. ඒ නිසා රට විකුණන විෙද්ශ පතිපත්තියක්    
ශී ලංකාවට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තානාපති වරපසාද පිළිබඳවත්, 

ඒ වාෙග්ම ඊටත් එහා ගිහින් විෙද්ශ පතිපත්තිය පිළිබඳවත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සාකච්ඡා වුණු ෙම් සුවිෙශේෂී අවස්ථාෙව් අදහස් කිහිපයක් 
එකතු කරන්න ලැබීම පිළිබඳ සතුටට පත් ෙවමින් මම ඔබතුමාට 
ස්තුති කරනවා. අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් කියලා කියා ගන්න 
කණ්ඩායම ෙම් සභාෙව් පළ කරපු අදහස් දිහා බැලුවාම මට 
හිතුෙණ්, ෙම් අය පසුගිය දවෙසේ ඉපදිලා පැරණි මතකය අමතක 
කර ෙගන ෙම් සභාවට ආවාද කියලායි.  

මීට ෙපර කථා කරපු අෙප් ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, "අෙප් 
තානාපතිවරු ෙමොකටද විෙද්ශ තානාපති ෙසේවයට යැවිය යුත්ෙත්, 
විෙද්ශ රටවලට ගිහින් ෙමොනවාද කළ යුත්ෙත්, ඒ අය ෙකොෙහොමද 
රෙට් පතිරූපය ෙගොඩ නැඟිය යුත්ෙත්." කියලා. එක්ෙකෝ එතුමාට 
අමතක ෙවලා. එෙහම නැත්නම් හිතාමතාම අමතක කරලා. එතුමා 
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු කථාව ෙහට උෙද් පත්තර කියවන 
ෙකොට දකින්න, ෙමොකක් හරි මාධ්යයක ෙපන්වා ගන්න ඕනෑ නිසා 
කරපු කථාවක්ද කියලා මට හිතුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි දන්නවා ජනවාරි 8වැනි 
දිනට ෙපර ෙමොන වාෙග් ආකල්පයක්ද ෙලෝකෙය් රටවල් අපි 

ෙකෙරහි දැක්වුෙව්; ෙකොෙහොමද ෙලෝකෙය් රටවල් අපි දිහා 
බැලුෙව් කියලා. අෙප් කලාපෙය් අසල්වැසි රටවල් පවා අප ගැන 
තියාෙගන හිටපු ස්ථාවරය සහ ඒ අය දරපු ආකල්පය පිළිබඳ, අෙප් 
රටට එෙරහිව ජිනීවාවල ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණු ෙව්ලාෙව් 
ඡන්දය පකාශ කරපු ආකාරෙයන් අපට මනාව පැහැදිලි වුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුම තරෙම් අෙප් රටට යම් යම් පශ්න, ගැටලු 
පැන නැඟුණු අවස්ථාවල අපට ලැබුණු සහෙයෝගය අනුව විෙද්ශ 
රටවල් අපත් සමඟ ෙගොඩ නඟා ගත් සම්බන්ධතාවෙය් තරම, අෙප් 
රටින් ඈත් වුණු පමාණෙය් තරම අපට පැහැදිලි වුණා. ඇත්ත 
වශෙයන් ෙලෝකෙය් රටවල් අපි නිසා ෙබදුණා කියලා කිව්වත් ඒක 
නිවැරදියි. එම නිසා 2015 ජනවාරි 8වැනි දිෙනන් පසුව අපට 
අලුතින් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණා.   

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා වුණා, විෙද්ශ රටකට යවන 
තානාපතිවරෙයකුෙග් කාර්ය භාරය විය යුත්ෙත් කුමක්ද කියන 
එක ගැන; ඒ තානාපතිවරයා කටයුතු කළ යුත්ෙත් කුමන 
ආකාරෙයන්ද කියන එක ගැන. පසුගිය කාලෙය් තානාපතිවරුන්ට 
ලබා දුන් ෙසේවා සහකාරවරුන් සිය ෙදෙනක් පමණ විෙද්ශ 
රටවලට ගිහින් තානාපතිවරයාටත් ෙනොදන්වා ෙහොෙරන් පැනලා 
ගිහින් කටයුතු කිරීම තුළ ෙමොන වාෙග් පුද්ගලයින්ද තානාපති 
ධුරවලට පත් කර යැව්ෙව් කියන එක පිළිබඳ අපට අමුතුෙවන් 
කියන්න අවශ්ය නැහැ; ෙකොයි විධියටද ෙද්ශපාලන පත්වීම් 
දුන්ෙන් කියන එක ගැන අපට අමුතුෙවන් කියන්න අවශ්ය නැහැ. 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහත්මයා, එතුමාෙග් ෙද්ශෙපේමී 
සළුෙවන් නැවත වරක් සර්වාංගයම ෙපොරවා ෙගන 
ෙද්ශෙපේමිෙයක් හැටියට රට ඉදිරිෙය් අමුතු භූමිකාවක් රංගනය 
කරන්න හැදුවාට, ඒ ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබපු අය කියා කරපු 
ආකාරය ගැන, උදයංග වීරතුංගලා ෙකොෙහොමද කියා කෙළේ කියන 
එක ගැන, ෙම් සභාවට පැහැදිලි පිළිතුරක් ෙදන්න එතුමාට 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ.  උදයංග වීරතුංග තානාපති 
ෙසේවයට එකතු ෙවලා කරපු ජාවාරම් ගැන, අඩුම තරෙම් ඒ අයට 
ලංකාවට ඇවිත් නීතිය ඉදිරියට, යුක්තිය පසිඳලන ආයතනවලට 
මුහුණ ෙදන්න බැරුව අද රටටත් ෙහොෙරන් තක්කඩිෙයක් වාෙග් 
හැසිෙරන එක පිළිබඳ ෙම් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායෙම් කිසිම 
ෙකෙනකුට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව් හරි පුදුම විධිෙය් 
කියා මාර්ගයක් තිෙබනවා.  උදය වරුෙව් එනවා. මාධ්ය 
කියාත්මක ෙවන ෙව්ලාෙව් හයිෙයන් කෑ ගහනවා. ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථා කරන්න ෙව්ලාව නැහැ කියලා ෙඝෝෂාවක් කරනවා. 
මාධ්යයට ෙපෙනන්න ෙද්ශෙපේමීන් වාෙග් ෙමොනවා හරි හයිෙයන් 
කථා කරනවා. හැබැයි, ඒවාට ලබා ෙදන උත්තර අහන්න විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් එකම මන්තීවරෙයක්වත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් විවාදය ආණ්ඩුෙව් විවාදයක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
විවාදෙය් වැඩිම පෙයෝජනය ගත යුත්ෙත් විරුද්ධ පක්ෂයයි. 
හැබැයි, ෙම් රෙට් සැබෑ විපක්ෂය යැයි කියා ගන්නා  එකම එක 
මන්තීවරෙයකුවත් අෙප් පිළිතුරු කථා අහන්න ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒක තමයි දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන ඇත්තම කමය. හැබැයි, රෙට් ජනතාව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
හිතාෙගන ඉන්ෙන්, විශ්වාස කරන්ෙන්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙම් 
කණ්ඩායම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මහා වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා, නමුත් ඒ අයට ලැෙබන කාලය මදි කියලායි. ඒක තමයි 
රටට යන පණිවුඩය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් වුණා, විෙද්ශ රටවලට ලබා ෙදන 
රෙට් සම්පත් නැවත ලබා ගන්න දිවිහිමිෙයන් -ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන්- කැප වනවා, හිර ෙගවල්වල යන්න සිද්ධ වුණත්, 
මරණ දඬුවමට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණත් ඒ සටන අත් හරින්ෙන් 
නැහැයි කියලා. හැබැයි, එෙහම කථා කරන ගම්මන්පිල 

427 428 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 



2017 මැයි 05  

මන්තීතුමාට ෂැංගි-ලා ෙහෝටලයට ෙම් රෙට් ඉඩම් සින්නක්කර  
ෙදනෙකොට ඒ සටන අමතක වුණා. ඒ වාෙග්ම, ෙඩෝල් සමාගමට 
අක්කර ගණන් සින්නක්කර  ලියා ෙදනෙකොට ඒ සටන අමතක 
වුණා. Port City එෙක් ඉඩම් චීනයට  සින්නක්කර  ෙදනෙකොට අද 
වීරෙයෝ වාෙග් කථා කරන, ෙද්ශ ෙපේමීන් වාෙග් කථා කරන 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමන්ලාට ඒ සටන අමතක වුණා. එතුමන්ලා 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳෙගන ජනතාව උසි ගන්වන්න ෙමොකක් හරි 
සටන් පාඨයක් අතට අරගන්නවා. වැඩ වර්ජනවලට පාර කපලා, 
ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් අනුව ෙදොස්තර මහත්වරු නටවලා,  
රජෙය් නිලධාරින් තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන න්යාය පතය අනුව 
එෙහේට ෙමෙහේට අදින ඉත්තන් බවට පත් කර ෙගන ෙඝෝෂා කළාට 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු රවටන්න එතුමන්ලාට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් 
ෙමොන කථාව කළත්, ඉතිහාසෙය්දී,  බලය තිබුණු ෙවලාෙව්, ෙම් 
රට පාලනය කරපු ෙවලාෙව් ෙම් උදවිය  කටයුතු කරපු විධිය ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ට අමතක නැහැ. එතුමන්ලා ජනතාවට ඒ ෙද්වල් 
අමතක කරවන්න උත්සාහ කළත්, ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ කිසිවක් 
අමතක කරන්න සූදානම් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් සභාෙව් සිටින සමහර 
උදවිය GSP Plus සහනය ලැෙබන්න යන එක ඉතාම සුළු ෙදයක් 
හැටියට,  ෙනොසලකා හැරිය යුතු ෙදයක් හැටියට තමයි කථා 
කෙළේ. ඒක ෙකටි කාලයකට ලැෙබන ෙදයක් කියලා ෙපන්වන්න 
තමයි එතුමන්ලා උත්සාහ කෙළේ. GSP Plus සහනය නැති වුණු 
දවෙසේ ඉඳලා අෙප් රෙට් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා විතරක් 398ක් 
වැහිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  GSP 
plus සහනය නැතිවන ෙමොෙහොත වනෙකොට ඇඟලුම් 
කර්මාන්තශාලාවල දස ලක්ෂයක් ෙදනා ෙසේවෙය් නියුක්තව 
සිටියා. ඒ සංඛ්යාව 198,000ට අඩු වුණා. ෙම් පිරිස ෙම් රෙට් රැකියා 
වියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාවට තමයි එකතු වන්ෙන්. ෙම් රෙට් තවත් 
විශාල පිරිසකට මහා පශ්නයක් ඇතිවන තැනකට තමයි ෙම් 
පශ්නය ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. GSP plus සහනය ලැෙබනවාත් 
එක්කම අපි දන්නවා, භාණ්ඩ 7,000ට පමණ බදු සහනයක් 
ලැෙබන බව. ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැෙළන කුඩා ෙත් වතු හිමියන් 
සිටින, පහත රට ෙත් වවන පෙද්ශයක ජීවත් වන පුද්ගලෙයකු 
හැටියට මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණු ගමන්  අපට එල්ල වූ බරපතළම ෙචෝදනාව, බරපතළම 
අභිෙයෝගය තමයි ෙත් මිල පහත වැටුණාය කියන ෙචෝදනාව. 
රුපියල් 55ට, 60ට විතර ෙත් දළු කිෙලෝවක මිල පහත වැෙටද්දි 
විශාල ෙචෝදනාවක් එදා අපට එල්ල කළා, "ෙත් මිල පහත වැටුණා, 
ඒකට ෙම් ආණ්ඩුව වග කිව යුතුයි" කියලා. නමුත් ෙම් සිංහල 
අලුත් අවුරුද්ද වනෙකොට ෙත් දළු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 100 
ඉක්මවා -රුපියල් 110 පමණ  මට්ටමකට- ඉතා ඉහළ මට්ටමකට 
ගියා. එතෙකොට ෙත් මිල අඩු වුණාය කියලා ෙචෝදනා කරපු කිසි 
ෙකෙනකු ෙත් මිල වැඩි වුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුෙව් කියාකලාපය නිසාය 
කියලා කියන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.   

GSP Plus සහනය ලැෙබනවාත් එක්කම අපි විශ්වාස කරනවා, 
කුරුඳු වාෙග් සුළු අපනයන ෙභෝගවලටත් ෙහොඳ කාලයක් උදා 
ෙවයි කියලා.   

අද කුහක සිතින්, කුහකකමින් හිතාමතාම සත්ය යටපත් 
කරමින් කථා කරන ෙම් උදවියට අපි කියන්න කැමැතියි, ෙම් 
ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් විෙද්ශ කටයුතු ඉතාම යහපත් තැනකට 
ගමන් කරමින් ඉන්නවා කියලා. ඒ  නිසා තමයි අවුරුදු 44කට 
පමණ පස්ෙසේ රුසියාෙව් සංචාරය කරලා ඒ රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
මුණ ගැෙහන්නත්, ඒ වාෙග්ම අනිකුත් ෙබොෙහෝ රටවල් සමඟ 
සම්බන්ධතා ෙගොඩ නඟා ගන්නත් අෙප් ජනාධිපතිවරයාට 
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධතා ෙගොඩ නඟා 
ගන්නවා පමණක් ෙනොෙවයි, අද වන විට ඒ  ෙගොඩ නඟා ගත් 

සම්බන්ධතාවල, ඒ විෙද්ශ ගමන්වල පතිඵල ලැෙබමින් පවතිනවා. 
එදා රාජ්ය නායකෙයක් විෙද්ශ ගමනක් ගියා නම්, 300ක, 400ක 
පමණ පිරිසකට ඒක විෙනෝද චාරිකාවක් බවට පත් වුණා; පවුෙල් 
උදවියට විෙනෝද චාරිකාවක් බවට පත් වුණා. අවුරුදු 10,11 
ළමයින්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සමහර ෙවලාවට ෙගදර කෑම උයපු 
මිනිහාටත්, ෙකොණ්ෙඩ් කපපු මිනිහාටත් ඒක විෙනෝද චාරිකාවක් 
බවට පත් වුණා. හැබැයි, ෙම් රජය බලයට පත් වුණු දවෙසේ ඉඳලා 
ජනාධිපතිවරයාත්, අගමැතිවරයාත්, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයාත්, 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාත් ගිය සෑම විෙද්ශ 
ගමනකදීම ෙම් රටට පතිඵලයක් අරෙගනයි ඒ ගමන අවසන් 
කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට අපි ස්තුති කරනවා. එතුමා කුහකකමකින් ෙතොරව 
අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා GSP Plus සහනය 
ලබා ගන්න යුෙරෝපා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාමාජිකයන් හමු ෙවලා 
ගත්ත කියා මාර්ග ගැන ස්තුති කළා. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය වතාෙව් 
ඉන්දියාෙව් අගමැතිවරයා ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාෙව් අෙප් රටට 
ඇම්බියුලන්ස් ෙසේවයක් ලබා ගැනීම සඳහා කළ ඉල්ලීමකට අවශ්ය 
කියාමාර්ග  ගත්ත හැටි මට මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිවරයාටත්, ජනාධිපතිවරයාටත්, අගමැතිවරයාටත් ස්තුති 
කරන්න ඕනෑ, අෙප් රට ගැන ෙලෝකෙය් තිබුණු කළු පැල්ලම් 
මකලා,  ඒ ආකල්ප ෙවනස් කිරීමට කටයුතු කළ නිසා. ලංකාව  
කියන්ෙන් මානව හිමිකම් රකින, ෙලෝකයත් එක්ක ගනුෙදනු කළ 
හැකි, ෙලෝක සම්මුතිවලට එකඟව කියා කරන පුරවැසියන් ජීවත් 
ෙවන, සැමට සාධාරණව සලකන පුරවැසියන් ජීවත් ෙවන රටක්ය 
කියන ස්ථාවරය ෙලෝකය පුරා ඇති කරන්න උත්සාහ කරන ෙම් 
සියලුෙදනාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.08] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, මට  කථා කිරීමට විනාඩි 5ක් 

ලබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට ෙබොෙහොම  ස්තුතියි.  

2015 ජනවාරි 08 වන දා අෙප් රෙට් ෙඵතිහාසික බල ෙවනස 
සිදු ෙවනෙකොට අෙප් රට මුහුණ පාමින් තිබුණු පධාන පශ්න 
අතුරින් එකක් තමයි ආර්ථික වශෙයන් ෙම් රට පහළ වැටී තිබීම. 
ඒ වාෙග්ම තවත් එකක් තමයි පජාතන්තවාදෙය් කඩා වැටීම. ඒ 
ගැටලු අතරින් තිබුණු පධානම ගැටලුවක් තමයි අෙප් රට 
ජාත්යන්තර වශෙයන් මුහුණ දීලා තිබුණ අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වය. නිදහස ලබා ගත් දිනෙයන් පසුව අපි රටක් හැටියට 
අනුගමනය කළ ඒ විෙද්ශ පතිපත්ති රාජපක්ෂ පාලනය තුළ පාවා 
දීම නිසා ජාත්යන්තර වශෙයන් දැවැන්ත අර්බුදයකට අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා නැවතත් ජාත්යන්තරය දිනා ගන්න 
හැකිවීම ෙම් රජය ලබා ගත් පධානම ජයගහණයක් හැටියට මම 
දකිනවා. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් නායකත්වය 
ලබා දුන්නා වාෙග්ම, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමාත්, විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමාත් දැවැන්ත ෙමෙහවරක්  කළා. 2015 ජනවාරි 08 වන 
දාට පසු යුෙරෝපීය සංවිධානෙයන් අපට ලබා දුන්න සහෙයෝගය 
ඉතා වැදගත්.  

අපට GSP Plus සහනය අහිමි ෙවලා තිබුණා. අෙප් මත්ස්ය 
අපනයනයට තහංචි පනවා තිබුණා. තව ටික කාලයක් ගියා නම් 
යුෙරෝපය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානතම 
රටවල් විශාල සංඛ්යාවක් අපට ආර්ථික සම්බාධක පනවන්න ඉඩ 
තිබුණා.  ෙම් රට තුළ  තිබුණු ෙදබිඩි පිළිෙවත නිසා එෙහම 
තත්ත්වයකට අප  මුහුණ ෙදන්න ඉඩ තිබුණා. එෙහම වුණා නම්, 
අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලා ටික විනාශ ෙවලා යන්නත් ඉඩ 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්, රබර්, ෙපොල් සහ ඇඟලුම් 
අපනයනය කිරීෙමන් තමයි අපට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන්ෙන්. 
අෙප් රටට ආර්ථික සම්බාධක පැනවුණා නම් ආර්ථික වශෙයන් 
දැවැන්ත විනාශවීමකට මුහුණ පාන්න අපට සිද්ධ වනවා. ෙම්කට 
පධානම  ෙහේතුව වන්ෙන්, පසුගිය කාලෙය් අපි ෙදබිඩි විෙද්ශීය 
පිළිෙවතක් අනුගමනය කිරීමයි. අපි පිට රටට ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් 
ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු වනවා. නමුත් ෙම් රට ඇතුළත ඒ කටයුත්තට 
විරුද්ධ ෙද්වල් සිදු කරනවා. මට මතක් වනවා, විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා කරපු ඒ නාඩගම්. ෙමන්න ෙම් කටයුතු කිසිම 
අවෙබෝධයක් නැතුව, කිසිම දැනුමක් නැතුව සිදු කරපු නිසාම 
තමයි අපට ෙම් සම්බාධකවලට මුහුණ ෙදන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගමක වුණත් අපට තනියම 
ජීවත් වන්න බැහැ. ගම් පෙද්ශෙය් ඉන්න අනික් අයත් එක්ක එකට 
ජීවත් වන්න ඕනෑ. රටක් හැටියට ගත්තත් එෙහමයි. අෙප් අල්ලපු 
රට හැටියට, පධානතම රටක් හැටියට ඉන්දියාවත් සමඟ අපට 
ගනුෙදනු කරන්න ෙවනවා. ආසියාෙව් තවත් බලවතකු හැටියට 
සිටින චීනය සමඟ ගනු-ෙදනු කරන්න  ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඇෙමරිකාව, යුෙරෝපය අපට අත හරින්න බැහැ. අපි වැඩිෙයන්ම 
අපනයනය කරන්ෙන් යුෙරෝපයටයි. ෙම් ආකාරෙයන් අෙප් රට 
මුළු ෙලෝකයත් එක්කම ගනුෙදනු කරන රටක් බවට යළි පත්කර 
ගන්න අවුරුදු එක හමාරක්, අවුරුදු ෙදකක් වැනි ෙකටි කාලයක් 
තුළ අපට පුළුවන් වුණා.  

පසුගිය සතිෙය් යුෙරෝපීය සංවිධානෙයන් අපි ලබා ගත් 
ජයගහණය විෙශේෂ ජයගහණයක්. අපට GSP Plus සහනය ලබා 
ෙනොෙදන්න කියලා යුෙරෝපීය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. අපට පුළුවන් වුණා, ඒක ජයගහණය 
කරන්න. එවැනි අතිදැවැන්ත ජයගහණයකින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, අපට GSP Plus සහනය ලබාගන්න පුළුවන්ය කියලා. 
ෙමතැන තිෙබන භයානක තත්ත්වය තමයි, ෙමවැනි අවස්ථාවක් 
අපට නැවත ලබා ගන්න අවුරුදු එකහමාරක්, අවුරුදු ෙදකක් 
ගතවුණු එක. පසුගිය කාලෙය් නැති කරගත්ත ෙද්වල් නැති 
කරගන්න තිබුණු පහසුව, ඒ ෙද්වල් නැවතත් ලබා ගන්නෙකොට 
නැහැ. ඒ සඳහා අපට අවුරුදු ෙදකක් ගතවුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී, අෙප් රට ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගන්නා, 

ජාත්යන්තර වශෙයන් ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන් රටක් බවට 
නැවතත් පත්කර ගන්න අෙප් අමාත්යතුමාත්, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් දරන ඒ දැවැන්ත ෙමෙහයට සුබ පතමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොමත් ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 ඊළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.13] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තානාපති වරපසාද පනත 

යටෙත් නියමය විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටට පත් 
වනවා. විෙශේෂෙයන් අවුරුදු 17ක් පමණ විෙද්ශ රැකියාවක නියුතු 
වුණු ෙක නකු හැටියට මා හිතනවා, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
අවශ්යයි කියලා. ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙව්ලාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

රාජ්ය විෙද්ශ පතිපත්තිය රටකට ඉතාමත් වැදගත් වනවා. 
රාජ්ය විෙද්ශ පතිපත්තිය ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න ඕනෑ, 
පසුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළම අපි දැක්ෙක්, රාජ්ය විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් ෙනොව රාජපක්ෂ විෙද්ශ පතිපත්තියක්, එෙහම 
නැත්නම් රාජපක්ෂ වාදයක් විතරයි කියලා. ෙම් ගැන දිගින් දිගටම 
කථා කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට අත්දැකීම් තිෙබනවා. විෙද්ශ 
තානාපති ෙසේවය වුෙණ් ෙකෙහොමද, තානාපති ෙසේවයන් වැඩ 
කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අපි විවිධ අවස්ථාවලදී විගහ 
කළා. රටට වග කියන, ජනතාවට වග කියන විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිවරෙයක් හා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් සිටීම 
ගැන අද අපට සතුටට පත්වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
නිසා අපට අද හැකියාව ලැබී තිෙබනවා,  ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් 
රටවල් අතර තානාපති සබඳතා පවත්වන රටවල් වාෙග්ම 
තානාපති සබඳතා පවත්වන්ෙන් නැති රටවලුත් එක්ක ඍජු විෙද්ශ 
පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න. 
උදාහරණයක් වශෙයන්, මෑත කාලෙය්දී යුෙරෝපා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත වුණු GSP Plus සහනය ගැන කථා 
කරනෙකොට, ෙසේවා හා භාණ්ඩ 6,600කට වැඩි පමාණයක් සඳහා 
ආසන්න වශෙයන්  ෙඩොලර් බිලියනයකට වැඩි පමාණයක විෙද්ශ 
මුදල් ලබාගන්න අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් 
ගත්තාම වර්තමානෙය් අනුගමනය කරන අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය 
ගැන අපට ඉතාම සතුටු විය හැකියි. ෙමොකද, ෙම් අනුගමනය 
කරන විෙද්ශ පතිපත්තිය තුළින් අපට ජාත්යන්තරයත් ජය ෙගන 
ඉදිරියට යා හැකි වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තානාපති වරපසාද පනත 
යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති නියමය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ෙම් 

431 432 

[ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා  මහතා] 
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ෙවලාෙව් කාලය සීමිත බැවින්  මා කාරණා කීපයක් විතරක් 
කියන්නම්. උදාහරණයක් විධියට ජපානෙය් පිහිටි ශී ලංකා 
තානාපති කාර්යාලය සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, පසුගිය 
කාලෙය් එම තානාපති කාර්යාලෙය්ත් හිටියා "රාජපක්ෂ බෑනා" 
ෙකෙනක්. එම රාජපක්ෂ බෑනා කම්කරුෙවෝ ගැනයි කථා කෙළේ. 
අපිත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ජපන් තානාපති කාර්යාලට  ගිහින් යමක් 
විමසුවාම රාජපක්ෂ බෑනා කියන්ෙන්, "මම මහින්ද මාමාෙගන් 
අහලා කියන්නම්" කියලා. එවැනි කථා තමයි එදා අපට ඇහුෙණ්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි විවාදයක් තිබ්ෙබොත් එවැනි බෑනලා වැඩ 
කරපු හැටි ගැන  දවස් ගණනක් තිස්ෙසේ අපට කථා කරන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා උෙද් 
කිව්වා, "ෙඩ්සි ආච්චි ෙවසක් බලන්න ගිය හැටි" ගැන. ඉස්සර 
ගෙම් උදවිය කියන්ෙන්, "ෙවසක් බලන්න ෙකොළඹ යනවා" 
කියලා. නමුත් 2014දී ෙඩ්සී ආච්චි ෙවසක් බලන්න ගිෙය්, පැරිස් 
නුවරට. "ෙඩ්සි ආච්චි ෙවසක් බලන්න පැරිස් නුවරට ගියා වාෙග්" 
කියා තමයි අපට පස්තාව පිරුළක් විධියට කියන්න ෙවන්ෙන්. 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා කියපු ආකාරයට ෙඩ්සි ආච්චි ෙවසක් 
බලන්න ගිෙය්, ලංකාෙව් හිටපු රැජිනත් එක්ක; ශිරන්ති රාජපක්ෂ 
මහත්මියත් එක්ක. එතුමියත් එක්ක ෙවසක් බලන්න ගිහිල්ලා 
නැවතිලා හිටිෙය් ෙහෝටලයක. ඒ ෙහෝටලෙය් විස්තර අපි ෙහොයා 
බැලුවා. එම ෙහෝටලෙය් room එකකට මිලියන 4ක් අය කරනවා. 
මිලියන 4ක් කියන්ෙන්  ෙකොපමණ මුදලක්ද කියලා කිව්ෙවොත්, 
රුපියල් 2,500කින් පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කියපු ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අනුව නම්, පවුල් 
1,600කට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් සල්ලි තමයි ෙඩ්සි ආච්චි 
ශිරන්ති මැතිනියත් එක්ක පැරිසිෙය් ෙවසක් බලන්න වියදම් කෙළේ. 
 එම නිසා "ෙඩ්සි ආච්චිෙග් මැණික් මල්ල" වාෙග්ම දැන් අලුත් 
කථාවක් ආවා, "ෙඩ්සි ආච්චි ෙවසක් බලන්න පැරිස් ගිය හැටි" 
කියලා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සිදු වුණු පසු ගිය සිද්ධීන් 
ගත්තාම ෙමවැනි කථා තමයි අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
පැහැදිලිවම රාජපක්ෂ පතිපත්තියට යට ෙවලා විෙද්ශ පතිපත්තිය 
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් තිබුණු ස්වාධීන, නිදහස් මතවාදය 
සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා ගිහින් තිබුණා. නමුත් වත්මන් 
ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන්ෙන්, අනාගත දැක්මක් එක්ක යන 
විෙද්ශ පතිපත්තියකුයි.  

උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, මෑතකදී ගරු අගමැතිතුමා 
කළ ජපන් සංචාරයට මටත් සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
එහිදී මම යමක් පැහැදිලිව දැක්කා; අත් දුටුවා. ඒ තමයි, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ගියාම ෙකොෙහොමද සැලකුෙව්; අෙප් අගමැතිතුමා 
ගියාම ෙකොෙහොමද සැලකුෙව් කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගියාම දැන් ෙකොෙහොමද සලකන්ෙන් 
කියලා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පශ්න ගැන රාජ තාන්තික 
මට්ටෙමන් කථා කරන්ෙන්, handle කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අපි දැන ගත්තා. අවුරුදු ගණනාවක් තුළදී ඉෙගන ගන්න බැරි වුණු 
පාඩම් ටිකක් මමත් ඒ දවස් හතෙර් විෙද්ශ සංචාරෙය් දී ඉෙගන 
ගත්තා. විෙද්ශ රටවලට ගියාම එවැනි නායකත්වයක් අපට 
අවශ්යයි. එම නායකත්වය අද අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ශී 
ලංකාෙව් අනන්යතාව ආරක්ෂා කර ගන්නා ගමන්ම, ලංකාව 
පරාධීන ජාතියක් ෙනොවන බව පුන පුනා කියමින් ඍජු ගමනක් 
යන්න හදන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙවසක් සැමරුමත් එළඹ තිෙබනවා. 
අපි ෙවසක් දිනය ජාත්යන්තර වශෙයන් සමරනවා. ඒක අපට 
ෙලොකු වාසනාවක්. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාටත්, 
දිවංගත අමාත්ය ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමාටත් මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ජාතිෙය්ම ෙගෞරවය එම ෙදපළට හිමි වන්න 
ඕනෑ. එතුමන්ලා ෙදෙදනා නිසා තමයි ෙවසක් උත්සවය 
ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් සමරන්න අපට ලැබුෙණ්. ෙවසක් දිනය 
ජාත්යන්තර වශෙයන් නිවාඩු දිනයක් හැටියට පිළිගැනීමට ලක් 

ෙවන්ෙන් එතුමන්ලා ෙගනා ෙයෝජනාව නිසායි. ඒ සියලු ෙද්වල් 
අපට ලැබුණාම බංෙකොෙලොත් සමහර මන්තීවරු ෙයෝජනා 
කරනවා, කළු ෙකොඩි ඔසවන්න. ෙමවැනි උත්සවයකදී කළු ෙකොඩි 
දමන්න යෑෙමන් ඒ අයෙග් බංෙකොෙලොත්භාවය ෙත්ෙරනවා. රෙට් 
සියලුම ෙබෞද්ධ ජනතාව එවැනි ෙයෝජනා පතික්ෙෂේප කළ යුතු 
වනවා. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් හැකියාව නිසා ෙලෝකෙය්ම 
ජනතාව එකතු ෙවලා ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙවසක් උත්සවය 
සමරන්න යන ෙකොට, බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනඥයන් කියනවා, 
කළු ෙකොඩි ඔසවන්න ඕනෑ කියලා. සියලුම ෙබෞද්ධ ජනතාව 
විසින් එම පුද්ගලයන් පතික්ෙෂේප කළ යුතු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා වැඩි ෙව්ලාවක්  
ෙනොෙගන අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්.  

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමනි, රාජ තාන්තික කටයුතුවලදී 
ඔබතුමා රෙට් කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරමින් රට ඉදිරියට ෙගන 
යාම ගැන පසු ෙපළ මන්තීවරුන් වශෙයන් අෙප් විෙශේෂ ෙගෞරවය 
හා ස්තුතිය ඔබතුමාට පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාත් ඒ සඳහා කටයුතු කරන ආකාරය  අපි දැක්කා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත්  ඒ ගැන 
කථා කළා. උෙද් කිව්වා වාෙග්, විෙද්ශ සංචාර ගිහිල්ලා, ෙඩ්සි 
ආච්චියි, ශිරන්ති මහත්මියයි,  තමන් පාවිච්චි කළ  minibar   එක  
දවසට  තුන් හතර සැරයක් මාරු කළා  වාෙග් කටයුතු ෙනොකර , 
එක විෙද්ශ  සංචාරයකට ගිහින් ඊළඟ සංචාරයට ෙනොගිහින්  ඒ 
මුදල්වලින්ම  ඊළඟ කටයුත්ත කරන  තරෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු 
අද අපිට ඉන්ෙන්.  එම නිසා  ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ විය  හැකියි. මට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ෙබෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.21] 

 
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) 
මූලාසානාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අෙප්  අමාත්යාංශය 

diplomatic privileges ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අනුමතිය  සඳහා  
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නියමය  පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා 
ලබා ෙනොදිය යුතුය කියා කවුරුවත් විවාද කෙළේත් නැහැ. එය 
ෙහොඳ ෙදයක්. එය සිද්ධ විය යුතු ආකාරයට සිද්ධ ෙව්වි. නමුත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  නැඟූ  පශ්න කිහිපයක් පිළිබඳව අපි පිළිතුරු ලබා දිය 
යුතු ෙවනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීවරයා දිගින් දිගටම International 
Water Management Institute එක ගැන  පශ්න කරනවා.  ඒ 
පශ්නයට  එතුමාට උත්තර ලබා දුන්නාට  එතුමා  ඒ පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලා නැද්ද ෙකොෙහේද?  එම නිසා අවසාන වතාවට   ඒ 
පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න ෙවනවා. මම ඉක්මනින් ඒක 
කියන්නම්.  International Water Management Institute  එකට 
diplomatic privileges දීම පිළිබඳ ඉතිහාසය ෙමෙහමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්ෙන් .  1983  වර්ෂෙය් ලංකාව එම ගිවිසුම අත්සන් කරන්ෙන් 
Ford Foundation  එකත්  එක්ක. ෙමොකද  ඒ කාලෙය්  කිව්ෙව්, 
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ ආයතනය - IIMI - කියලායි. "IIMI"  
නමින් තමයි තිබුෙණ්.  එයට  ෙහේතුව "IIMI"  නමින් ආයතනයක් 
ෙනොතිබුණු නිසා. ඒ ආයතනය පිහිටුවා  1985 වර්ෂෙය්  
ජාත්යන්තර වාරිමාර්ග කළමනාකරණ පනත මගින් එම  ආයතනය 
ස්ථාපිත කරනවා. ඊට පස්ෙසේ එය කියාත්මක ෙවන්ෙන්  ඒ පනත 
අනුවයි. ඊට පස්ෙසේ 1983  වර්ෂෙය් Ford Foundation  එක  සමඟ 
අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම අවසන් ෙවනවා. ඔය  කාරණය තමයි 
ගරු මන්තීතුමා දැන ගන්න ඕනෑ. ෙමහි  නීතිමය තත්ත්වය 
නීතිපතිතුමා  ඔහුෙග් E 387/2016 දරන 2016 ෙදසැම්බර් 09 වන 
දා  ලිපිෙයන් සනාථ කර තිෙබනවා. ඒ ලිපිය මම සභාගත* 
කරනවා. 

එතෙකොට  දැනට  බලපවත්වන්ෙන්, 1985 අංක  6 දරන IIMI   
පනතයි. ඒ පනෙතන් ජානමය කරුණු සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක 
වීමට කිසි විෙටකත් IIMI   ආයතනයට බලයක්  ලබා දී නැහැ.  එම 
නිසා, ජානමය කරුණු සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න ඔවුන්ට 
අයිතියක් තිෙබනවාය කියා දිගින් දිගටම ගරු මන්තීතුමා මතු 
කරන පශ්නය  වැරදියි. එතුමාෙග් වැරිද අවෙබෝධය  නිවැරදි කිරීම 
සඳහායි මම ෙම් පකාශය  කරන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය   වතුර ෙපෞද්ලීකරණය  කරන්න කටයුතු 
කරනවාය කියා ෙම් අය  දිගින් දිගටම කියනවා.   වතුර  සඳහා මිල 
නියම කිරීමට තිෙබන හැකියාවන්  ෙසොයා බැලීම   ඔවුන්ෙග් 
කාර්ය භාරයට අයත්ව තිබුණත් එවැනි ආයතනයක්   ශී ලංකා  
රජෙය් අනුමතිය ෙහෝ ඉල්ලීමක් නැතිව එවැන්නක්  සිදු ෙනොකරන 
බව  IIMI   ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා  විසින්   විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ෙම් ජනවාරි මාසෙය්  ලිඛිත 
සහතිකයක් ලබා දී තිෙබනවා.  සත්ය ෙසොයා බැලුවාම,   ගරු 
බිමල් රත්නායක  මන්තීතුමා ඒ කළ පකාශ  එතුමා ෙනොදැන 
කරන පකාශ කියායි  මා විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් අලුත් ෙතොරුතුරු 
ලබා  ගත්තායින් පසුව  එතුමාට ෙම් පිළිබඳව නැවතත් පශ්න 
කරන්නට  අවශ්ය ෙනොෙව්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තිතුමා දිගින් දිගටම  අපට 
ෙනොෙයකුත්  විෙව්චන  එල්ල කළා. "පරගැති විෙද්ශ 
පතිපත්තියක්ය  අපට තිෙබන්ෙන්" කිව්වා; "අපි ෙමෝඩෙයෝ"  
කිව්වා;  "ෙමෝඩ වැඩ කරන්න හදනවා" කිව්වා. පැනමාව  ගැන 
එතුමා කථා කළා. ඒ  කාරණය ලංකාවට සංසන්දනය කරන්න  
උත්සාහ කළා. එතුමා කිව්වා,  ශී ලංකාව කැබලි කර   ෙලෝක 
බලවතුන්ට ෙබදා හරින්නට උත්සාහ කිරීමක්ය ෙම් කරන්ෙන්  
කියා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. 
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු කාල පරිචෙඡ්දෙය්  එතුමන්ලා 
උත්සාහ කෙළේ  ලංකාව ෙගඩිය පිටින්ම චීනයට ෙදන්න. එයයි  
එවකට තිබුණු විෙද්ශ  පතිපත්තිය.  ඒ විෙද්ශ පතිපත්තිෙයන් 
අයින් ෙවලා තමයි  අලුත් විෙද්ශ පතිපත්තිය හරහා  ලංකාව 
ෙලෝකෙය් අෙනක්  රටවල් සමඟ  එකතු කර, ඒ රටවල් සමඟ  
පාලම් හදලා  ඒ පාලම්වල  අෙප් මිතත්වය ෙගොඩනඟන්ෙන. 
එතෙකොට අපි චීනයත් සමඟ එදා ඉඳලා, ශතවර්ෂ ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ පවතින සම්බන්ධතාව දිගටම අරෙගන යනවා. චීනයත් 

එක්ක සම්බන්ධතා තිබුෙණ් අද ඊෙය් ඉඳලා ෙනොෙවයි. කි.පූ. 
ගණන්වල සිට චීනයත් එක්ක සම්බන්ධකම් තිබුණා.  

සයවැනි පරාකමබාහු රජ්ජු රුෙවෝ ගැන කථා කරනෙකොට, ඊට 
කලින් ෙකෝට්ෙට් රාජධානිෙය් සිටි වීර අලෙක්ෂ්වර ගැන කථා 
කරනෙකොට, Admiral Zheng Heලාෙග් කාලෙය් ෙගන ගිය කථා 
අපි ෙහොඳට දන්නවා. චීනයත් එක්ක ෙකොෙහොමද ගනු-ෙදනු කෙළේ, 
ෙසේද මාවත ඔස්ෙසේ වාණිජමය කටයුතුවලට ලංකාව එකතු වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ඉතාහාසය ෙපොතක් කියවන 
ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙත්රුම්ගන්න පුළුවන්. නමුත් කිසි දවසක 
සම්පූර්ණෙයන් - ෙගඩිය පිටින් - අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය චීනෙය් 
විෙද්ශ පතිපත්තිය හා සමගාමීව යනවාය කියා ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවලා නැහැ. මෑත කාලෙය් තමයි අපි ඒක 
පළමු වතාවට දැක්ෙක්. නමුත්, ඒ පතිපත්තිය ෙවනුවට ෙලෝකෙය් 
සියලුම රටවල් අපෙග් මිතෙයෝ ෙවලා, ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් අප 
සමඟ ගැටලුවක් නැෙතයි කියන පතිපත්තිය මත ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපි, අපට තිෙබන අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ. ඉන්දියාව සමඟ, ඇෙමරිකාව සමඟ, 
යුෙරෝපය සමඟ, චීනය සමඟ, ජපානය සමඟ, ඕස්ෙට්ලියාව සමඟ, 
අපිකාව සමඟ, ඊළඟට මැද ෙපරදිග සමඟ, එම සියලු රටවල් 
සමඟ එකට කියාත්මක ෙවන් සිදුෙවනවා; මිතත්වෙයන් වැඩ 
කරන්න ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි, අෙප් අවශ්යතාවන් ඉටු 
කරගන්න ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල්වලින් උදවු උපකාර 
ලබාගන්න අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අපි කාත් එක්කවත් සටන් 
කරන්ෙන් නැහැ, අපි ජිනීවාවල සටන් කරන්ෙන් නැහැ, අපි 
බසල්ස්වල සටන් කරන්ෙන් නැහැ. අපට එෙහම අවශ්යතාවක් 
නැහැ. අපි ගියාම කවුරුවත් අපට ගල් ගහන්ෙන් නැහැ. ෙලොරිවල 
නැඟලා,  වෑන් එෙක් නැඟලා පිටිපස්ෙසේ ෙදොෙරන් යන්න ෙහේතුවක් 
අෙප් ජනාධිපතිතුමාට නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ, එෙහම 
ඕනෑ නැහැ. අපි ඒ තත්ත්වයන් ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඡන්දයට 
යන කාලෙය් අපි ෙමොනවාද කථා කෙළේ? "විදුලි පුටුව, විදුලි පුටුව" 
කියලා කිව්වා. "අපිව විදුලි පුටුවට අරෙගන යනවා, ෙහේග්වලට 
අරෙගන යනවා, international war crimes දානවා, 
ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් මම පැරදුෙණොත් මාව මරා දමාවි" 
කියලා කිව්වා. අන්න ඒ වෙග් කථා තමයි අපට අහන්න ලැබුෙණ්. 
නමුත්, අද කවුද ෙහේග් ගැන කථා කරන්ෙන්? විදුලි පුටුව ෙකෝ? 
විදුලි පුටුවට ෙමොකද වුෙණ්? ඇයි විදුලි පුටුව ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ඇයි, විදුලි පුටුව දැන් නැද්ද? එදා ඡන්දෙය්දී මහා 
ෙලොකුවට කථා කරපු ෙලොකුම ෙද් වුෙණ් විදුලි පුටුව. විදුලි පුටුවට 
ෙමොකද වුෙණ්? විදුලි පුටුෙව් plug එක අයින් කරලා දාන්න අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිකම් පුටුවක් ෙවලා. දැන් විදුලි 
පුටුවක් නැහැ. විදුලි පුටුවක් නැතිෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අෙප් 
රටට අවශ්ය ජයගහණ ලබාෙගන, අපිත් එක්ක සටන් කරපු 
පුද්ගලෙයෝ සමඟත් මිතත්වයක් ඇති කරෙගන, ජාත්යන්තර 
ජයගහණත් සමඟ ඉදිරියට යන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමති නම් මට 

ඔබතුමාෙගන් පුංචි   පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න අවශ්යයි. 

435 436 

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
පසුගිය මාර්තු මාසෙය් 7වැනිදා "බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් 

කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර 
සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත" පළමුවර 
කිෙයව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
ෙමන්න ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. ෙමම ජාත්යන්තර 
සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත කිෙයව්වා, 
ෙදවැනි වර කියවීමට නියමිතව තිෙබනවා. එය ඉදිරිෙය්දී කියවාවි. 
අපි ෙමම කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. එම ජාත්යන්තර සම්මුතිය 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සම්බන්ධ කරලා සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි 
භාෂාවලින් පිටපත් අෙප් ෙම්ස උඩ තිබිය යුතුව තිබුණා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 225ෙදනා හැටියට එය අපට තිෙබන 
අයිතියක්. නමුත්, එෙහම තැබුෙව් නැහැ. මම ගරු 
කථානායකතුමාට ලිපියකින් ඉල්ලීමක් කළා, "ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න මත්ෙතන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපට ෙමම 
පඥප්තිෙය් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන පිටපත් තුනම 
ලබාෙදන්න" කියලා. ඒවා අපට ලබාෙදන්න ගරු 
කථානායකතුමාත් උත්සාහයක් දැරුවා; මහ ෙල්කම් මණ්ඩලයත් 
උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත්, තවම අපට ලබාදීලා නැහැ.  

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ඒ 
පඥප්තිය පිළිබඳව නිල මාර්ගෙයන් දැනගන්නවත් අවස්ථාවක් 
ෙනොදී තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා එම පඥප්තිය බලාත්මක කිරීම 
සඳහා පනත ෙග්න්න හදන්ෙන්. එක පැත්තකින් එය පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිය උල්ලංගනය කිරීමක්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේෙග් පැහැදිලි 
කිරීම ෙමොකක්ද කියලා මට කියන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය මට ෙත්ෙරනවා. පඥප්තිය ෙනොව පනත් 

ෙකටුම්පතක් තමයි අපි බලාත්මක කරන්න ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තමයි භාෂා තුෙනන් තිෙබන්න 
ඕනෑ. හරි ෙන්. අපි ෙමතැන සභාගත කරලා තිෙබන්ෙන් පනත් 
ෙකටුම්පතක්. පනත් ෙකටුම්පත භාෂා තුෙනන් තිබුෙණ් නැහැ 
කියලා ඔබතුමා කියනවා නම් අපි ඒ ගැන ෙහොයා බලන්නම්. ඒ 
ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. පනත් ෙකටුම්පත ගැන 
ෙනොෙවයිෙන් ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ අදාළ 

පනත භාෂා තුෙනන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
නමුත් ඔය කියපු පඥප්තිය පිළිබඳව දැනගන්න ඕනෑ නිසා තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලොකු මුදලක් වියදම් කරලා, ඔබතුමාට staff 
එකක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ staff එකට කියන්න, website 
එෙකන් ෙම් පඥප්තිෙය් hardcopy එකක් අරෙගන  කියවන්න 
ෙදන්න කියලා. නිකම් ෙබොරු පශ්න ඇති කරන්න එපා. ෙම් 
පඥප්තිය රහසක් ෙනොෙවයි. Website එෙක් ෙම් පඥප්තිය 
තිෙබනවා.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Website එෙක් තිෙබන එක හරි. Website එෙකන් අපටත් 

ගන්න පුළුවන්, ගරු අමාත්යතුමනි. ෙම් පඥප්තිය බලාත්මක කිරීම 
සඳහා වූ පනතක් එන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට අයිතියක් තිෙබනවා, ෙම් එන්ෙන් ෙමොන පඥප්තියද 
කියලා දැනගන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අෙප් පනත අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔක්ෙකොටම 

ඉස්ෙසල්ලා computer එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මිනිස්සු ටික පුරුදු ෙවන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මම මතු කරපු වැදගත් කාරණයට ඔබතුමා උත්තරයක් ලබා 

දුන්ෙන් නැති එක ගැන මම කනගාටු වනවා. ඒ පඥප්තිය 
ෙදන්නම් කියලා ඔබතුමාට කියන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 
බලහත්කාරෙයන් ෙම් රට විෙද්ශිකයන්ට යටත් කරන ෙම් 
පඥප්තිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අද දවස ගන්න ෙකෝ. අද අපි පඥප්තීන් කීපයක් සඳහාෙන් ෙම් 

පනත හරහා බලාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. IIMI එෙක්, ෙලෝක 
බැංකුෙව්, - 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
වියානා සම්මුතිය ෙවලාෙව් එෙහම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. අපි 

කථා කරන්ෙන්ත් වියානා සම්මුතියට අදාළ ෙදයක් ගැනයි. [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට කථා කරන්න 

කාලය ලබා දුන්නාෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම කියන ෙද් 
අහන්නෙකෝ. අද පඥප්ති 9ක් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. 
International Water Management Institute, United Nations 
Development Programme, UN High Commissioner for 
Refugees, Colombo Plan Bureau, International Labour 
Organization, International Committee of the Red Cross, 
World Conservation Union, Commisison of the European 
Communities, Export-Import Bank of Korea. ෙම්වා හා 
සම්බන්ධ පඥප්ති එකක්වත් අපි සභාගත කරලා නැහැ ෙන්. ෙම් 
පඥප්ති එකක්වත් සිංහල භාෂාෙවනුත් නැහැ; ෙදමළ භාෂාෙවනුත් 
නැහැ; ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, 
ෙපොඩ්ඩක් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. ෙම් පඥප්ති 
බලාත්මක කරන්න අපි ෙකටුම්පතක් ෙමතැනදී සභාගත කළා, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමා. ඒ ෙකටුම්පත තමයි භාෂා තුෙනන් තිෙබන්න 
ඕනෑ. නැතිව පඥප්තිය භාෂා තුෙනන් ෙහෝ එක් භාෂාවකින් 
තිෙබන්න ඕනෑය කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොෙහේවත් නැහැ. 
එෙහම එකක් නැහැ. අපට ෙම් පඥප්තිය වැඩිදුර අධ්යයනය 
කරන්න ඕනෑ නම් library එකට ගිහිල්ලා, internet එෙකන් 
නැත්නම් staff memberට කියලා තමයි ඒ ගැන ෙහොයා ගන්න 
ඕනෑ. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට ඒක තමයි උත්තරය.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට ෙවලාව ෙදනවා නම් මම ෙම් කාරණය ගැන කියන්නම්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් ෙවලාෙවන් මම ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙදන්නම්.  
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පුද්ගලයන් බලහත්කාරෙයන් 

අතුරුදහන් කිරීම පිළිබඳ ජාත්යන්තර සම්මුතිය තමයි මට වැදගත් 
වු ෙණ්. ෙම් සම්මුතිය 2016 මැයි මාසෙය්දී කැබිනට් මණ්ඩලය 
අනුමත කරනවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙම්, - 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
නැහැ, නැහැ. පඥප්ති අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක ලංකාෙව් නීතියට ඇතුළත් කළ යුතුයි 

කියා අනුමත කරනවා.  ඒ මත තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන් ෙම් ගැන 
දැනගන්න එක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් අයිතියක් කියලා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒක භාෂා තුෙනන්ම දීලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ දීලා තිෙබන්ෙන් පනත් ෙකටුම්පත.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පඥප්තිය ඔබතුමන්ලා ෙහොයා ගන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ලජ්ජයි, ඔබතුමන්ලා වාෙග් අය මන්තීවරු වශෙයන් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා සිටීම සම්බන්ධෙයන්.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ලජ්ජයි, තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරෙයක්, 

- 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න. කාලය යනවා. බාධා 

කරන්න එපා.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමනි, ගරු මන්තීවරෙයකු හැටියට 

ඔබතුමා ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායය 
අනුව භාෂා තුෙනන්, -  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙම් පඥප්තිය, වැදගත් පඥප්තියක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
හරි. ඔබතුමාට අවශ්ය නම් අපි පඥප්තිය සිංහල භාෂාෙවන් 

ෙදන්නම්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි ෙදන්නම්. ඒක පශ්නයක් 
නැහැ. නමුත් ඔබතුමා කියන්න උත්සාහ කෙළේ, අපි යම් කිසි 
ෙදයක් වැරැදි ආකාරෙයන් සම්මත කර ගන්න හැදුවාය කියලායි. 
එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. එෙහම ෙදයක් 
ෙවලා නැහැ. අපි නීත්යනුකූලව සිදු කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පඥප්තිය ෙදනවා ෙන්. දැන්, පශ්නය ඉවරයි ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
පශ්නය ඉවරයි ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පඥප්තියත් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් කථා කරන ෙවලාව ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක එතුමාට ෙදන්න ෙකෝ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙග් කථාව ඉවර වුණාම ෙදන්නම්.  
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ඒ පඥප්තිය ගැන යම් කිසි පශ්න අහලා තිබුණා. ඒවා අපි 
Sectoral Oversight Committee එෙක් සාකච්ඡා කළා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් Joint Opposition එක ෙවනුෙවන් වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා දිගින් දිගටම ඒ ගැන පශ්න ඇහුවා. ඒ 
ගැන නීතිපතිතුමා අවශ්ය පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඊට පසුව වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග්ත් එකඟත්වය ඇතුව Sectoral 
Oversight Committee එෙක් සියලුම මන්තීවරු ෙම් ෙකටුම්පත 
සාර්ථක ෙලස පිළිගත්තා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ෙදවැනි වර කියවීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවයි. එතෙකොට භාෂා තුෙනන්ම ඔබතුමාට 
නැවතත් බලාගන්න පුළුවන්, ඒ පනත් ෙකටුම්පත.  

මම කියමින් හිටිෙය්, ජාත්යන්තරෙයන් ලංකාවට ජයගහණ, ඒ 
ආධාර ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය අපි 
ෙකොෙහොමද පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒක නිසා තමයි 
අද අපට Hague ගැනවත්, International Criminal Court එක 
ගැනවත් කථා කරන්න අවශ්යතාවක් නැත්ෙත්. මම දිගින් දිගටම 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ ෙම් නියමය සම්බන්ධ කටයුතු අහවර කරන්න පුළුවන්.  

අෙප් උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා වැරැදි ෙදයක් කිව්වා. 
ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව්? ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, "අෙප් අගමැතිතුමා 
ඉන්දියාෙව් ෙමෝදි අගමැතිතුමා එක්ක Agreement එකක් අත්සන් 
කරලා තිෙබනවා. මීට පස්ෙසේ ලංකාෙව් ෙගවල්වලට ගෑස් නළ 
මඟින් ෙබදන්න ඉන්දියානු සමාගමකට ෙදනවා." කියලා. 
තවදුරටත් කිව්වා, "ෙතෝරා ගන්න කිසි හැකියාවක් නැහැ. දැන් නම් 
ගෑස් එන්ෙන් සිලින්ඩර්වලින්. මීට පස්ෙසේ එන්ෙන් සිලින්ඩර්වලින් 
ෙනොෙවයි,  බටවලින්. බටවලින් එන ගෑස් එවන්ෙන් ඉන්දියානු 
සමාගමකින්. කිසිම විධියකින් ෙතෝරා ගන්න බැහැ. අෙප් රෙට් 
ආරක්ෂාවට, සියලු ෙද්ට ෙම්ක හානියක්." කියලා. මම ගරු 
මන්තීතුමාට ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් කියන්න කැමැතියි, එෙහම 
කිසිම ෙදයක් ෙම් MoU එෙක් නැහැ කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සඳහන් ෙවන්ෙන් ෙම් විධියටයි: 

"An LNG Terminal/Floating Storage Regasification 
Unit in Kerawalapitiya, Colombo; a piped gas 
distribution system; retail outlets for supply of 
Compressed Natural Gas to the transportation sector; 
and conversion of liquid fuel- based power plants to R
-LNG fired power plants in Sri Lanka. "  

Joint Working Committee එකක් පත් කරනවා. ඒ Joint 
Working Committee එකට ඉන්දියානු රජය මඟින් නළ 
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා විතරයි 
කියා තිෙබන්ෙන්. මම දන්නවා ෙන්, ගරු උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාට ෙහොඳට ඉංගීසි ෙත්ෙරන බව. එෙහම ඉංගීසි 
ෙත්ෙරනවා නම් ෙකොෙහොමද ෙම්ක වැරැදියට ෙත්රුම් ගත්ෙත්? 
වැරැදියට ෙත්රුම් ගත්තා ෙනොෙවයි, වැරැදියට අර්ථකථනය කළා. 
එෙහම කරන්න එපා. ගරු මන්තීතුමා ෙමතැන නැති වුණත් මට 
ඒක කියන්න සිදු ෙවනවා. Professional ෙකෙනක්; Lawyer 
ෙකෙනක් හැටියට ඒ කරපු ෙද් එච්චර ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි 
කියන එක මා එතුමාට මතක් කරලා ෙදන්න ෙවනවා. 

ඊළඟට කිව්වා,  බලවත් රටවලට කෑලි කරලා ෙබදලා ෙදනවා 
කියලා. පැනමා රට ගැන කථා කළා.  ඊට පස්ෙසේ කිව්වා, "එෙහේ 
canal එක අවුරුදු 99කට දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ගන්න ගියාම 
බැහැ කිව්වා." කියලා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් කථා කිව්වා. නමුත් 
එතුමාට ෙම් කාරණය අමතක වුණාද දන්ෙන් නැහැ. එතුමා පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරෙයක් විධියට ඉන්න කාලෙය් එතුමාෙග් අලුත් 
නායකයා -මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා- ජනාධිපතිවරයා හැටියට 

සහ මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ගිවිසුමක් අත්සන් කළා, චීනෙය් 
ෙකොම්පැනියක් සමඟ. ඒ චීන ෙකොම්පැනියත් සමඟ අත්සන් කරපු 
ගිවිසුෙම් Sri Lanka Army එෙක් මූලස්ථානය චීනයට විකුණන්න 
එකඟ වුණා. ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න, දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුව අෙප් රෙට් Sri Lanka Army එෙක් Headquarters එක 
ෙවන රටක ෙකොම්පැනියකට විකුණන්න තියා හිතුවා නම් 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ෙකොෙහොමද, කෑ ගහන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද, උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන්? ෙමොකක්ද, කියන්ෙන්? දැන් 
බලන්න, ෙම් අය කියනවා, "නළ මඟින් ෙතල් සපයන්න 
ඉන්දියානු සමාගමකට ෙදන්න යනවා" කියා, එවැනි කිසිම ෙදයක් 
කරන්ෙන් නැතිවත්.  

අෙප් ආණ්ඩුව, අෙප් රෙට් Army  Headquarters තිෙබන 
ඉඩම පිටරට සමාගමකට විකුණන්න අදහස් කරලා නැහැ. නමුත් 
එෙහම විකුණන්න අපි  හිතුවා නම් ෙහෝ ෙමතැන කළු ෙකොඩි 
දමලා,- කළු ෙකොඩි දමනවා විතරක් ෙනොෙවයි, උද්ෙඝෝෂණ 
කරලා, සභාව ඇතුෙළේ ගහ ෙගන, මරා ෙගන මහා විනාශයක් 
කරනවා. හැබැයි, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා -
හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා- ඒ  ඉඩම විකුණුවා; සින්නක්කරයට 
විකුණුවා. බදු නැහැ. අවුරුදු විස්ස ෙනොෙවයි, අවුරුදු තිස්තුන 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු පනහ ෙනොෙවයි, අවුරුදු අනූනවය ෙනොෙවයි, 
අවුරුදු ෙකළ ෙකෝටියකටම විකුණුවා. අෙප් ලංකාව ෙම් 
ෙලෝකෙය් තිෙබන කල්, ඒ ඉඩමට අපට අඩිය තියන්න බැරි ෙවන 
විධියට විකුණුවා. ෙකෝ, දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීවරයා ෙම් 
ගැන කථා කරනවා? කථා කරන්ෙන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීවරයා වෙට් ඉන්න Joint Opposition එෙක් ෙගෝලෙයෝ 
කවුරුවත් ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් කටවල් වහෙගන 
ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවලදී කට ෙකොෙහේද කියලා අහන්න 
ෙවනවා. එවැනි ආකාරයට විකුණුවා. ''එෙහම විකුණුෙව් නැහැ'' 
කියලා පුළුවන් නම් කියන්න. ''එෙහම විකුණුෙව් නැහැ'' කියලා 
කියන්න ඔබතුමන්ලාට හැකියාවක් නැහැ. ෙමොකද, ඒක තමයි 
ඇත්ත. 

අෙනක් කථාව ෙමොකක්ද? අර මුහුද ෙගොඩ කිරීම. එයින් 
අක්කර පනහක් සින්නක්කරව විකුණන්න ගිවිසුම් අත්සන් කළා. 
ඒක තමයි අපි කිව්ෙව්, ''ඒ ගිවිසුම භාර ගන්න අපි කැමැති නැහැ.  
ඒක renegotiate කරන්න ඕනෑ'' කියලා. ඒ ආකාරයට 
renegotiate කරලායි සින්නක්කරව විකුණනවාය කියපු clause 
එක අයින් කර ගත්ෙත්. එෙහම කෙළේ ෛමතීපාල සිරිෙසේන-රනිල් 
විකමසිංහ ආණ්ඩුවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව 
තමයි විකුණුෙව්. ලජ්ජා නැද්ද? ෙරදි ඇඳෙගනද ෙම් විෙව්චන 
කරන්ෙන්? අපි විකුණපුවා තිෙබනවා නම්, පුළුවන් නම් 
ඔබතුමන්ලාෙගන් එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ඒවා ෙපන්වන්න. ෙකොෙහේද 
විකුණුෙව්?  

හම්බන්ෙතොට විකුණුවා කිව්වා. තිකුණාමලය විකුණුවා කිව්වා. 
සීගිරිය සුද්දන්ට විකුණුවා කිව්වා. මතකද? ඔය වාෙග් අසත්ය 
කියලා, ජනතාව මුළා කරලායි ඡන්දය ගන්න හදන්ෙන්. මුළා 
කරලා ගන්න ඡන්දෙයන් ඇති වැඩක් නැහැ. මිනිසුන්ට ඇත්ත 
කියලා, සත්ය පහදා දීලා, ගැටලු ෙමොනවාද කියලා ෙත්රුම් කරලා, 
ඒවායින් එළියට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, ඒ විධියට ඡන්දයක් 
ගන්නවා නම් තමයි ඒ ඡන්දෙය් වටිනාකමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, 
ඔබතුමන්ලා කියපු කථා ගැන මීට වඩා කථා කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. වැඩි හරියක්ම කියලා තිෙබන්ෙන් අසත්ය. අසත්යයත්, 
සත්යයත් අතර අපට වාද-විවාද කරන්න බැහැ ෙන්. අපි වාද-විවාද 
කරනවා නම් සත්ය මත වාද-විවාද කරන්න ඕනැ. එක් පැත්තක් 
ෙබොරු කියනවා නම්, අෙනක් පැත්ත ෙබොරු කියන්ෙන් නැත්නම්, 
ෙකොෙහොමද ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන්?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ඉතිරි විනාඩි කිහිපෙය්දී තව මූලික කාරණා ෙදකක් විතර 
කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් සාමාන්ය පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන 
ෙසේවාවන් තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කරන්න ''Consular අංශය'' 
කියලා අංශයක් තිෙබනවා. යම් ෙකනකුට ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට 
යන්න අවශ්ය වුණාම birth certificate එකක්, marriage 
certificate එකක්, examination certificate එකක් අදාළ රට 
පිළිගන්න නම්, Foreign Ministry එෙක් seal එක ගහන්න ඕනෑ. 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ පරණ බිල්ඩිමකයි ෙම් කාර්යය කර ෙගන 
ගිෙය්. සාමාන්ය average එක අනුව ෙම් වැෙඩ් කර ගන්න පැය 
හයක් ගත වුණා. නමුත් අෙප් අලුත් අමාත්යාංශෙය්, අලුත් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුෙදනාට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා,  ඒ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම කාර්යක්ෂම කරලා, 
ෙමෙතක් කල් පැය හයක් ගතවුණු ඒ කටයුත්ත අද ෙවන ෙකොට 
විනාඩි හයකින් කරන්න. පිටරටවල වාෙග් call එකක් මඟින් 
appointment එකක් අරෙගන ෙම් සඳහා එන්න ඕනෑ. යහළුෙවක් 
බලන්න යනවා වාෙග් visa ගන්න යන්න බැහැ. Online කමයට 
ෙහෝ, call කරලා ෙහෝ appointment එකක් අරෙගන ගියාම, visa 
එක ලබා ෙදන්න interview එකක් තියනවා. එෙහම තමයි අපිත් 
වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ ෙවනුෙවන් දැන් අපි පැයක 
කාලයක් ෙදනවා. ඒ පැයක කාලය ඇතුළත ආවාම, අදාළ වැෙඩ්ට 
ගතෙවන්ෙන් විනාඩි හයයි. සමහර ෙවලාවට තවම මිනිසුන් call  
කරන්ෙන් නැති නිසා, සමහරු ඇවිද ෙගන එන නිසා විනාඩි තිහක්, 
විනාඩි හතළිස්පහක් ගත ෙවනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් දැනට තිෙබන 
තත්ත්වය අනුවයි. නමුත්, ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුත්ත විනාඩි හයකින් 
කරන්න පුළුවන් වන විධියට අපි ඒ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම 
කාර්යක්ෂම කරලා තිෙබනවා. 

විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින්- Foreign Service Officersලා - ගැන 
අපි කථා කරනවා. ඔවුන් බඳවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොෙහොමද 
ෙම් කට්ටිය පත්වීම් ලබා එන්ෙන්? අපි ෙකොයි ආකාරයටද, විභාග 
ගැන ඔවුන් දැනුවත් කරන්ෙන්? ෙමච්චර කල් ෙකොෙහොමද වුෙණ්? 
ගැසට් එකක් තිෙබනවා, ඒ ගැසට් එෙක් කුඩාවට පළ කරනවා, 
ෙමන්න ෙම් දවෙසේ විභාගයක් තිෙබනවාය කියලා. කාටවත් ඒක 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ; කවුරුවත් දන්ෙන්ත් නැහැ. කී ෙදෙනක්ද, ඒ 
ගැසට් එක කියවන්ෙන්?  

ගරු ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අපි තීරණයක් ගත්තා, 
ඉරිදා පත්තරවල සම්පූර්ණ පිටක four-colour advertisement 
එකක් පළ කරන්න. පළමුවන වතාවට අපට පුළුවන් වුණා,  
“ලංකාදීප”, "The Sunday Times" සහ “වීරෙක්සරී” වාෙග් පධාන 
පත්තරවල සම්පූර්ණ පිටුවක දැන්වීමක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළ 
කරන්න. ඒක ආකර්ෂණීය දැන්වීමක්. දැන්වීම පළ කළාට පස්ෙසේ 
අපට අයදුම්පත් ගලාෙගන ආවා, විෙද්ශ ෙසේවයට බැෙඳන්න 
පවත්වන ඒ විභාගයට ෙපනී සිටින්න. අපි ෙහට අනිද්දා අලුෙතන් 
විසිපස්ෙදෙනක් බඳවා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ නැවතත් ෙදසැම්බර් 
මාසෙය්දී තවත් විසිපස්ෙදෙනක් බඳවා ගන්නවා. ෙම්ක තමයි 
ෙවනස. කාටවත් අපට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ, අප විෙව්චනය 
කරන්න බැහැ, අපි තැන් තැන්වලින් ගත්තා කියලා. ෙමොකද, 
විනිවිදභාවයක් - transparency එකක් - ඇතුව පත්තෙර් දැන්වීම් 
පළ කරලා අපි ඒ අය දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, විභාගයට ෙපනී 
ඉන්න කියලා.  

අද ෙම් අවස්ථාෙව්දී COPE එක හමුවට ශී ලංකා ආෙයෝජන 
මණ්ඩලෙය් - BOI එෙක් - නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් මම 
එතැන ඉඳලායි ආෙව්. ඔවුන්ෙග් අෙඳෝනාවක් තිෙබනවා, අෙප් 
රෙට් ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකය දැනුවත් කරන්න විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය මීට වඩා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑය කියලා. අපි 
ඇහුවා, "ෙමච්චර කල් ෙමොකක්ද වුෙණ්?" කියලා. ෙකොෙහොමද, 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හරහා ආෙයෝජන opportunities 
ගැන ෙලෝකෙය් අෙනක් ආෙයෝජකයන් දැනුවත් කෙළේ? ඒක 
ෙවලා නැහැ. ෙවලා නැහැ ෙනොෙවයි, ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
අවශ්ය තරමට ෙවලා නැහැ. ෙලෝකය වෙට් අෙප් තානාපති 
කාර්යාල හැට ගණනක් -හැට අටක් විතර- තිෙබනවා. අපි ඒ 
කට්ටියට වැටුප් ෙගවනවා; වාහන ෙදනවා; ෙගවල් ෙදනවා; 
ළමයින්ෙග් අධ්යාපනයට ෙගවනවා; යන්න එන්න වියදම් 
කරනවා. ඒ සඳහා අපි අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 9,000ක් විතර 
වියදම් කරනවා. අපි ඔවුන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, 
"කරුණාකරලා සම්පූර්ණ ෙවෙහස ෙයොදන්න" කියලා. දැන් අපි 
අලුත් පිටුවක් ෙපරළා තිෙබනවා. අපි කාටවත් බෙය් දුවන්ෙන් 
නැහැ. මුළු ෙලෝකයම අප පිළිෙගන තිෙබනවා; අෙප් වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිෙගන තිෙබනවා; ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දීලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් දැන් අපට තිෙබන්ෙන් ආර්ථික රාජ්ය 
තන්තය කියාත්මක කරන්නයි; ලංකාවට ආෙයෝජන ලබා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ලංකාවත් එක්ක ෙවෙළඳාම වැඩි කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා බලන්නයි.  

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අපි දැන් 
හාර්වර්ඩ් විශ්වවිද්යාලය සමඟ පුහුණු පාඨමාලාවක් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. දැන් අෙප් ඉහළම විෙද්ශ නිලධාරින් 
හතළිස්හතරෙදෙනක් හාර්වර්ඩ් විශ්වවිද්යාලය සමඟ සති දහ අටක 
online course එකක් කරනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
එවැනි පුහුණුවීම් හරහා අදට වඩා ෙහොඳට ෙහට ශී ලංකාෙව් 
ආෙයෝජන අවස්ථා සම්බන්ධෙයන් ෙලෝකෙය් ඉන්න 
ආෙයෝජකයන් දැනුවත් කරන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැෙබයි 
කියලා. ඒ ආදී වශෙයන් අපි ෙබොෙහෝ අලුත් ෙද්වල් හරහා 
ජනතාවට හා රටට ලබාෙදන දායකත්වය තවදුරටත් දියුණු කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
විපක්ෂෙයන් ඔවුන් දකින විධියට ඔවුන්ෙග් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් විවාදය පටන් ගත්තා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා 
හැටියට මම ෙම් විවාදය අවසන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් විවාදයට 
සම්බන්ධ වූ සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතියත් පකාශ කරනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ෙග් -ඔවුන් අද 
ෙමතැන රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් ඉන්නවා.- ෙසේවය මා අගය 
කරනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මාෙග් වචන ස්වල්පය 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) 
Sir, I move, 

"That Parliament do now adjourn".   

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා. 

 

 
 ඉරණතීවු ජනතාව යළි පදිංචි කිරීම 

 இரைணதீ  மக்கைள மீளக் கு ேயற் தல் 
RESETTLEMENT OF IRANAITIVU PEOPLE 

 
 
[பி.ப. 4.51] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என  

பிேரரைணக்கு ஆதாரமாக இரைணதீ  மக்களின் நிைலவரம் 
ெதாடர்பான அறிக்ைகைய நான் சைபயிேல 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் நகாி பிரேதச ெசயலக பிாிவில் 
இரைணதீ  கிராம அ வலர் பிாி க்குட்பட்ட இத்தீவான , 
குறிப்பாக இலங்ைகயின் வட மாகாணத்தில் மன்னார் 
வைளகுடா க்கு வடக்காக ம் ழங்காவில் பிரேதசத்திற்கு 
ேமற்காக ம் அைமந்த சி தீவாகக் காணப்ப கின்ற . 
குறிப்பாக 8 ச ர கிேலாமீற்றர் சுற்றள  
விஸ்தீரண ைடயதாக ம் ழங்காவில் அன் ரக் 
கிராமத்தி ந்  7.65 கடல் ைமல்கள்  ெதாைலவி ம் 
வைலப்பாட் ந்  5.65 கடல்ைமல்கள் ெதாைலவி ம் 
அைமந்த இத்தீவான , மீன்பி த்ெதாழி ம் 
பிரசித்திெபற்ற . இற்ைறக்குப் பல ற்றாண் கள் பைழைம 
வாய்ந்த இப்பகுதியில் ெபௗதிகக் கூ களான மணல் திட் கள், 
கண்டல் தாவரங்கள், கண்டேமைடகள் ேபான்ற இயற்ைக 
வளம் நிைறந் ள்ள . இத்தீவில் ஐேராப்பிய காலம் 
ெதாடக்கம் மக்கள் வாழ்ந் ள்ளனர். இம்மக்களின் பிரதான 
ெதாழில் மீன்பி , விவசாயம் என்பனவாகும். 1992க்கு ன்னர் 
இப்பிரேதசத்தில் ெமாத்தமாக 190 கு ம்பங்கள் வாழ்ந்ததாக 
கிளிெநாச்சி ெசயலக மற் ம் நகாி பிரேதச ெசயலக 
ஆவணங்க டாக அறிய ந் ள்ள . இங்கு வாழ்ந்த 
மக்க க்கு 1982ஆம் ஆண்  நில அளைவத் 
திைணக்களத்தினால் PPYa 1662,  PPYa 1663 ஆகிய நில 
அளைவ வைரபடங்க டாக 178 காணித் ண் கள் அள  
ெசய்யப்பட்  ெபா மக்க க்கும் அரச திைணக்களங்க க்கும் 
வழங்கப்பட் ந்தன. இதில் 22 நபர்க க்கு ெஜய மி 
அளிப் க்கள் வழங்கப்பட்டைத மாகாண காணி 
ஆைணயாளாின் அ வலக ஆவணத் தகவல் லம் 
உ திப்ப த்தக்கூ யதாக உள்ள . மிக ம் க்கியமாக 

ட் த்ேதாட்ட ாீதியாக 12.95 ெஹக்டய ம் கடல்நீேராியாக 
30.97 ெஹக்டய ம் கண்டல் தாவரங்களாக 4.83 ெஹக்டய ம் 
ச ப்  நிலங்களாக 4.98 ெஹக்டய ம் இயற்ைகயான 
குட்ைடகளாக 0.08 ெஹக்டய ம் மணற்பிரேதசமாக 200.61 
ெஹக்டய ம் பற்ைறக் கா களாக 23.36 ெஹக்டய ம் 
பயன்ப த்தப்படாத நிலமாக 300.84 ெஹக்டய ம் ேவ  
நிலங்களாக 201.38 ெஹக்டய மாக இந்த நிலத்தி ைடய 
ெமாத்த அைமவிடம் காணப்ப கின்ற .  

1992ஆம் ஆண் க்கு ன் ெபாியதீ , சின்னத்தீ , 
பாைலதீ  என்ற சி தீ கைளக் ெகாண்ட 7 
வட்டாரங்க டன் கூ ய 8.5 ச ர கிேலாமீற்றர் பரப்பள  
ெகாண்ட இத்தீவில், 190 கு ம்பங்கள் வாழ்ந் வந் ள்ளன. 
அந்த மக்கள் இங்கி ந்  இடம்ெபயர்கின்றெபா  125 
நிரந்தர க ம், வி தி அைறக டன் கூ ய 
ைவத்தியசாைல ஒன் , தபால் கந்ேதார் ஒன் , ெசபஸ்ாியார் 
ஆலயம், ெசபமாைல மாதா ஆலயம் ஆகிய  கிறிஸ்தவ 
ஆலயங்கள் இரண் , 1C தர பாடசாைலயான இரைணதீ  
மகா வித்தியாலயம், ெபா மண்டபங்கள் இரண் , ெநச  
மண்டபம் ஒன் , பிரேதச சைப அ வலகத் க்குச் 
ெசாந்தமான கட் டம் ஒன்  என்பன உட்கட்டைமப்  
வசதிகளாக ம் இ ந்தன. இந்த ஊாிேல வாழ்ந்த மக்கள் 
10,000க்கும் ேமற்பட்ட ெசம்மறி ஆ கைள ம் 4,500 க்கும் 
ேமற்பட்ட மா கைள ம் 12க்கும் ேமற்பட்ட குதிைரகைள ம் 
1,500க்கும் ேமற்பட்ட ெவள்ளா கைள ம் 1,000க்கும் 
ேமற்பட்ட பயன்த  ெதன்ைன மரங்கைள ம் 
விட் விட் த்தான் 1992ஆம் ஆண்  த்தம் காரணமாக அந்த 
இடத்தி ந்  ெவளிேயறியி ந்தார்கள்.  

கு நீ க்கான மிகப் ெபாிய லங்களாக மைழநீர் 
ேசகாிப் த் ெதாட் கள் பாடசாைலயி ம்  ைவத்தியசாைல 
யி ம் ேதவாலயத்தி ம் அைமக்கப்பட் ந்தன. 
ேதவாலயத்தி ள் அைமந் ள்ள நிலக்கீழ் நீர்த் 
ெதாட் யான , மிகப் ெபாிய ம் சிறப்  மிக்க மாகும். 
குறிப்பாக, இலங்ைகயில் நிலத் க்க யில் - underground 
'ெகாங்கிாீட்' அைறகள் அைமக்கப்பட் , அந்த அைறகளில் 
மைழநீைரச் ேசகாித் ச்  சுத்திகாிக்கின்ற திட்டத்ைத இந்தத் 
ேதவாலயத்தில் மட் ம்தான் பார்க்க ம்.  

சின்னத்தீவில் கு நீர் ெபறத்தக்க வைகயில், நன்னீர் 
குளத்தின் அ காைமயில் இ  கு நீர் கிண கள் 
அைமக்கப்பட்டதாக பிரேதசத்தில் வசித்தவர்கள் 
குறிப்பிட் ள்ளனர். இரைணதீவில் கால்நைடகளின் கு நீர்த் 
ேதைவையத் தீர்க்கத்தக்க வைகயில், ப வமைழ நீர் ேதங்கும் 

ன்  நன்னீர்க் குளங்கள், சி தீவி ம் ெப ந்தீவி ம் 
இ ந்ததாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . 2015.07.26ஆம் 
திகதியன்  நகாி பிரேதச ெசயலாளாின் தைலைமயில் 
உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர், மீள்கு ேயற்றத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர், கு ேயற்ற 
உத்திேயாகத்தர், காணிப் பகுதிக்குப் ெபா ப்பான 
அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர், காணி சு காிப் க்குப் 
ெபா ப்பான அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் 
உள்ளடங்கலாக 12 ேபா் இரைணதீைவப்  பார்ைவயி வதற் 
காகச் ெசன்றி ந்தனர். குறிப்பாக வடேமல் பிராந்திய 
கடற்பைடக் கட்டைளத் தளபதியின ம் அன் ரம் 

வேனகபாகு கடற்பைட அதிகாாியின ம் அ சரைண டன் 
அப்பயணம் இடம்ெபற்றி ந்த .  

இத்தைகய ெதான்ைமயான கிராமத்ைதப் 
பார்ைவயி வதற்கும் எதிர்காலத்தில் மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்வதற்கும் இரா வ, கடற்பைடயினரால் ேகாரப்பட்ட 
காணிைய அைடயாளப்ப த் வதற்காக ம் இவர்கள் இந்த 
ெவளிக்களப் பயணத்ைத ெதாடங்கியி ந்தார்கள். 

நகாியி ந்  பயணத்ைத ஆரம்பித்த இவர்கள் காைல 8.30 
மணியளவில்தான் ெபாியதீவின் இறங்கு ைறயிேல 
தைரயிறங்கி அந்தப் பிரேதசத்ைதப் பார்ைவயிட் ந்தார்கள். 
இதன்ேபா  கடற்பைடயினாின் பாவைனயி ந்த சிறிய ரக 
இ  சக்கர உழ  இயந்திரம்,  ேமாட்டார் ைசக்கிள் மற் ம் 
அங்கி ந்த வாகனங்கள் பயன்ப த்தப்பட்ட .  

445 446 

————————— 
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*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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இந்தத் தீவிேல க த்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் ய மிக 
க்கியமான விடயங்கள் உள்ளன. ஒன் , கடற்பைடயால் 

ேகாரப்ப ம் காணிகள் பார்ைவயிடப்பட்  அளக்கப்பட் ,  
தனியார் மற் ம் அரச காணிகள் என உ திப்ப த்தி, 
அவற்ைற அந்த மக்களிடம் வழங்க ேவண் ம். இரண்டாவ , 
இரைணதீவின் கு நீர், நிலவளம், நீர்ப் பயன்பாட் த் திட்டம் 
மற் ம் பா காப்  ேபான்ற விடயங்கள் ெதாடர்பாக 
அவதானிக்கப்பட் ம் ஆராயப்பட் ம் உ திப்ப த்தப்படல் 
ேவண் ம். அ த் , அங்கு பாரம்பாியமாக வாழ்ந்த மக்களின் 

கள், பாடசாைலகள், கு நீர்க் கிண கள், ேதவாலயங்கள் 
மற் ம் நிலக்கீழ் நீர் பயன்பாட் த் திட்டங்கள் என்பன 
அவதானிக்கப்பட் , உ திப்ப த்தப்பட்  மக்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம்; 'திவிெநகும' ெசயற்றிட்டத்தின்கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் கடற்பாசி வளர்ப் த்திட்டம் 
கண்காணிக்கப்பட்  உாிய ைறயில் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். தீவின் கடற்கைரேயாரப் பா காப்  மற் ம் 
மண்ணாிப் ப் பகுதிகள் ெதாடர்பாக ஆராயப்படல் ேபான்றன 
இரைணதீவின் ெப ந்தீ , சி தீ  ஆகிய இ  பகுதிகளி ம் 
அவதானிக்கப்பட் , பிரேதச ெசயலாளாின் வழிகாட் த ல் 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.  

இவ்வா  இந்தப் பகுதியிேல ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
அவர்களின் பயணத்தின்ெபா  மிக க்கியமான விடயங்கள் 
அவதானிக்கப்பட்டன. அதாவ , ைவத்தியசாைல 
அழிவைடந்த நிைலயி ள்ள ; பாடசாைல, ஆசிாியர் வி தி 
மற் ம் ேதவாலயங்கள் பகுதி ேசதமைடந்த நிைலயி ள்ளன. 
வரலாற் த் ெதான்ைமமிக்க ெவளிச்ச  ேசதமைடயாத 
நிைலயி ள்ள . இவ்வா  இ க்கின்ற இந்தப் பிரேதசத்ைத 
இந்த மக்கள் ெசன்றைடந்  வாழ்வதற்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவர்க ைடய நிரந்தரமான 

களில் கடற்பைட அ வலகம் இயங்கிக்ெகாண் க் 
கின்ற . பிரேதச சைபக்குச் ெசாந்தமான கட் டத்ைத ம் 
வாழ்வாதாரங்களில் ஒன்றான கால்நைடகளில் எஞ்சி ள்ளவற் 
ைற ம் அங்ேக அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந் ள்ள .  

1992ஆம் ஆண் க்குப் பின் மக்கள் இரைணதீவி ந்  
ெவளிேயறியி ந்தார்கள். மிக க்கியமாக தமிழீழ வி தைலப் 

க க்கும் அரசாங்கப் பைடக க்குமிைடயில் 
யாழ்ப்பாணத்ைத ம் கிளிெநாச்சிைய ம் அண் ய 
பகுதிகளிேல நைடெபற்ற த்தம் காரணமாக அங்கி க்கின்ற 
மக்கள் பா காப் க் க தி கடற்பைடயினரால் கிளிெநாச்சிைய 
ேநாக்கி நகர்த்தப்பட்டார்கள். இதனால்தான் இவர்கள் அந்த 
இடத்திேல இ ந்  இடம்ெபயர ேவண் ய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டார்கள். 1992இல் நகாி பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் ஏற்பட்ட இந்த அசாதாரண சூழல் காரணமாக இந்த 
மக்கள் ழங்காவில் பிரேதசத்தில், இரைணமாதா கிராமத்திேல 
பா காப் க் க தி கு ேயற்றப்பட்டார்கள். ேம ம் ஒ  
ெதாகுதிக் கு ம்பங்கள் மன்னார் மாவட்டத்தின் 
ஓைலத்ெதா வாய் கிராமத்தில் கு ேயறியதாக ம் தகவல்கள் 
ெதாிவிக்கின்றன. இவ்வா  இந்தக் கிராமத்தி ந் - 
இரைணதீ  மண்ணி ந்   ெவளிேயறிய 190 கு ம்பங்கள், 
கடந்த 25 வ டங்களில் இரைணமாதா நகாில் 325 
கு ம்பங்கள், நாச்சிக்குடாவில் 22 கு ம்பங்கள், 
ெபான்னாெவளியில் 10 கு ம்பங்கள், பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கு ெவளிேய 65 கு ம்பங்கள் என்ற வைகயில் ெமாத்தம் 
422 கு ம்பங்களாகப் ெப க்கமைடந் ள்ளன. 
இவ்வாறானவர்க ைடய அந்தச் ெசாந்த நிலத்ைத 
வி விக்குமா  அவர்கள் பல்ேவ பட்ட காலங்களிேல 
ேகாாிக்ைக வி த்தி க்கிறார்கள்.  

இந்தப் பகுதியிேல வாழ்ந்த மக்க ைடய மிக க்கியமான 
மர  ாீதியான ெதாழில் ஆழ்கடல் மீன்பி யாகும். அதைனவிட 

ட் த்ேதாட்டம், ப வகாலப் பயிர்ச்ெசய்ைக, பல்லாண்  
மற் ம் ற்றாண் ப் பயிர்ச்ெசய்ைககளி ம் மா  வளர்ப் , 
ஆ  வளர்ப் , ேகாழி வளர்ப் , பன்றி வளர்ப் , குதிைர 
வளர்ப்  ேபான்ற பணிகளி ம் அவர்கள் பாரம்பாியமாக 
ஈ பட் ந்தி க்கிறார்கள். அத்ேதா , பனம்ெபா ள் 
உற்பத்தி, க வா  பதனிடல், உண ப்ெபா ள் உற்பத்திகள் 
என்பன அந்த மண்ணிேல ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன. 
கடற்பாசி வளர்ப் , நண்  வளர்ப் , இறால் வளர்ப் , 
கடலட்ைட வளர்ப் , ெகா வா மீன் வளர்ப்  ேபான்றைவ ம் 
இந்தத் தீவிேல மிகமிக அ ைமயான ைறயி ம் மிகத் 
தரமான வைகயி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன.  

இவ்வாறான மிக அழகிய, சுற் லாப் பயணிகைளக் 
கவரக்கூ ய அத்தீவி ந்  அந்த மக்கள் ெவளிேயற்றப்பட்  
25 வ டங்க க்குப் பின்னர்  த்தம் வைடந்த 
நிைலைமயில் அவர்கள் அந்த இடங்க க்குச் ெசன்  
மீள்கு ேய வதற்காகப் பல தடைவகள் ேகாாிக்ைககள் 

ன்ைவக்கப்பட்டன. குறிப்பாக, இந்த நாட் ன் உயர்ந்த 
சைபயான இந்தப் பாரா மன்றத்தில் என்னால் பல 
தடைவகள் ேகாாிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட்டன. கடந்த 
ெபப் வாி மாதம் 8ஆம் திகதிகூட இந்த நாட் ன் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிடம் ேகள்வி லமாக ம் நான் இதைன 

ன்ைவத்தி ந்ேதன். ஆனால், இ வைர அந்த மக்கள் அங்கு 
ெசன்  மீள்கு ேய வதற்கு அ மதிக்கப்படவில்ைல. 
அங்கி ந்த 422 கு ம்பங்க ம் கடந்த 1ஆம் திகதி தல் 
தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத நிர்ணயிக்கின்ற ெசாந்த 
மண் க்குச் ெசல்வதற்காகப் ேபாராட்டத்திேல 
இறங்கியி க்கின்றனர். தங்கைள அந்த மண் க்கு 
வி விக்கும்வைர தாங்கள் அந்த இடத்தி ந்  
அகலப்ேபாவதில்ைலெயன அவர்கள் ழங்காவி ள்ள 
அன் ரம் என்ற இடத்திேல ேபாராடத் ெதாடங்கியி க் 
கிறார்கள். அரசாங்க ம் "இந்த மக்கைள 
மீள்கு ேயற் கின்ேறாம்; அவர்க ைடய வாழ்க்ைகைய 

ன்ேனற் கின்ேறாம்; அவர்க ைடய அரசியல் ைகதிகைள 
வி தைல ெசய்கின்ேறாம்" என்   பல்ேவ பட்ட 
வாக்கு திகைளக் ெகா த் வந்த . அவற்றில் மக்களின் 
மீள்கு ேயற்றமான  பிரதான வாக்கு தியாக 
அைமந்தி ந்த . ஆனால், க்க க்க அந்த மக்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ைமயமாகக் 
ெகாண்ட இரைணதீ  என்ற அந்தத் தனித்தீ  இ வைர 
அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்படவில்ைல.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
சைபயி டாக மாத்திரமல்ல, பல தடைவகள் அந்த மக்கள் 
ஏமாற்றப்பட் க்கிறார்கள். கடற்பைடக்கு ஒ  தீ  
ேதைவப்ப கிறதா? அப்ப யானால் அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்களிேல ெசன்  வாழ யாதா? 
என்  நான் ேகட்கின்ேறன். இந்த மக்க ைடய உண்ைமயான 
உாித் க்கள், அவர்க ைடய உாிைமகள் - அவர்கள் அந்த 
மண்ணிேல வாழ ேவண் ய, தங்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத 
ேமம்ப த்த ேவண் ய அவர்களின் அ ப்பைட உாிைமகள் -  
உடன யாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் , அவர்கள் அந்த 
இடத்திற்குச் ெசன்  மீள்கு ேயறி வாழ 
அ மதிக்கப்படேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய நான் ஓர் 
ஒத்திைவப்  ேவைளப் பிேரரைணயாக  ன்ைவக்கின்ேறன்.  
இ  உடன யாக ம்  மிக விைரவாக ம் ெசய்யப்பட 
ேவண் யதாகும். ஏெனனில், அ  ேபார்த் க்ேகயர், 
ஒல்லாந்தர், ஆங்கிேலயர் ேபான்ேறார் அந்த மண் க்கு 
வ வதற்கு ன்னேர ேதான்றி வளர்ந்த, பரம்பைர ாீதியான 
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ஓர் அலைகக்ெகாண்ட மக்கள் வாழ்ந்த மண் ! அ  
தமிழர்க ைடய பாம்பாிய நிலம்! அங்ேகயி க்கின்ற ெவளிச்ச 

கேளா, ேதவாலயங்கேளா அல்ல  அந்த மண்ணிேல 
இ க்கின்ற ேதாம்  ாீதியான உ திகேளா அந்த மக்க ைடய 
வாழ்வியல் ாீதியான அைடயாளங்கைளக் ெகாண் ள்ளன. 
அ   தமிழர்க ைடய ெசாந்த நிலம். அந்த நிலத்திேல 
அவர்கள் வாழ்வதற்கான உாித் ம் உாிைம ம் அவர்க க் 
கி க்கின்ற . ஆகேவ, தய ெசய்  அந்த மண்ணிேல 
தங்க ைடய மீள்கு ேயற்றத்திற்காகப் ேபாரா கின்ற அந்த 
மக்க ைடய உாித்ைத மதித் , உடன யாகேவ இந்த 
அரசாங்கம் அவர்க ைடய வாழ் க்கான ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் ம் என்பதற்கான ஒ  சிறப்  ஏற்பாட் ைன 
ேவண்  நான் இந்தச் சைபயிேல அவர்க ைடய குரலாக 
இந்தக் ேகாாிக்ைகைய இன்  ன்ைவக்கின்ேறன்.   

அவர்கள் தலாம் திகதி ஆரம்பித் ள்ள ேபாராட்டம் 
இன்  ஐந்  நாட்கைளக் கடந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
ெதாடர்ந் ம் அவர்கள் அவ்வா  ெசய்வதற்கு 
அ மதிக்காமல், இந்த அரசாங்கம் உடன யாக அவர்கைள 
அந்த இடங்களில்  கு ேயறச்ெசய்  அவர்கள  ெதாழிைலச் 
ெசய்வதற்கு அ மதிக்கேவண் ம்.  குறிப்பாக, கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ள்ள இரைணதீவான  பல்ேவ பட்ட சுற் லாப் 
பயணிகைளக் கவரக்கூ ய, மிகுந்த கடல் வள ள்ள 
பிரதானமான இடமாகும். அதனால்தான், அந்த இடத்தின்மீ  
ெவளிமாவட்டங்களில் இ க்கின்ற  கடற்ெறாழிலாளர்களின் 
பார்ைவ வி கிற . ஆகேவ, அவர்கள் அந்த இடத்திைன 
ேநாக்கி நகர்கின்ற ஒ  சூழைல ம் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
எனேவ, ஏைனயவர்களின் ெபா ளாதார நலன் க தித்தான் 
இந்த மக்கள் அந்த இடத்திேல ெசன்  இ க்கவிடாமல் 
த க்கப்பட் ப்பதாக நாங்கள் உணர்கின்ேறாம்.  ஆகேவ, 
இந்த விடயம் கவனத்தில் எ க்கப்பட்  அவர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத்ைதத் ாிதப்ப த்த உடன் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன்  ேகட் , 
நிைற ெசய்கின்ேறன். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி.  பிேரரைணைய ஆேமாதிப்ப  ெகௗரவ ஞான த்  

ஸ்ரீேநசன் அவர்கள். 
 
[பி.ப. 5.04] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெகௗரவ உ ப்பினர் சிறீதரன் அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரரைணைய நான் 
ஆேமாதித் , என  க த் க்கைள ம் இந்தச் சைபயில் 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  இங்கு பல ஆதாரங்க டன், 
பல ள்ளிவிபரங்க டன் இந்த இரைணதீவின் நிைலைம 
பற்றிக் ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
எ த் ைரத்தி க்கின்றார். அதாவ  அங்கு ர் கமாக 
வாழ்ந்த மக்கள் இன்  ேபாக்கிடம் இல்லாத நிைலயில் 
அைலந்  திாிகின்ற ஒ  நிைலைமயிைன இங்கு 
சுட் க்காட் யி க்கின்றார். வடக்கு, கிழக்கில் த்தம் 

வைடந்  தற்ேபாைதய நிைலயில் எட்  ஆண் கள் 
ர்த்தியாக இ க்கின்றன. த்தகாண்டம் ந்தால் அங்கு ஒ  

சுந்தர காண்டம் இ க்கேவண் ம் என் தான் மக்கள் 
எதிர்பார்ப்பார்கள்.  ஆனால், ஒ  மயான காண்டம் ேபான்  

இப்ேபா  எம  மண் காணப்ப கின்ற  என்ற க த்திைன 
இங்கு ேபா க்கு ற்பட்ட காலம், ேபா க்குப் பிற்பட்ட காலம் 
என்ற அ ப்பைடயில் ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் 
விளக்கியி க்கின்றார். அதாவ  அந்தக்காலத்தில் தம  
ெசாந்த மண்ணில் மீன்பி  ாீதியாக ம் விவசாயத் ைற 
ாீதியாக ம் இரைணதீவில் மிக ம் ெசௗகாியமாக வாழ்ந்த 
மக்கள் த்தகாலத்தின்ேபா , அதாவ  1992ஆம் ஆண் க்குப் 
பிற்பட்ட காலத்தில், தங்க ைடய வாழ்விடங்கைள இழந்  
ெவளிேயற ேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட்ட . அவ்வா  
ெவளிேய வதற்கு த்தேம காரணமாக அைமந்த  என்ற 
க த் ப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட . இந்த நிைலயில், த்தம் 

ந்  8 ஆண் களாக அந்த மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த ர் க 
நிலத்தில் வாழ யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
காணப்ப கின்றெதன்றால், இந்த த்தம் ந்தி க்கின்றதா,  
மக்களின் அைமதியான வாழ்க்ைகக்குப் ெபா த்தமான ஒ  
நிைலைம ஏற்பட் க்கின்றதா? என்பைத நாங்கள் ஆராய்ந்  
பார்க்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். ர் கமாகத் 
தமிழர்கள் வாழ்ந்த இரைணதீ  எ ம் பிரேதசத்தில் கால் 
பதிப்பதற்காக, அந்த மண்ணில் வாழ்வதற்காக இன்  
கிட்டத்தட்ட, ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட் 
டதன்ப , 422 கு ம்பத்தினர் ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  
அவர்கள  இந்த ஏக்கம் தீர்க்கப்பட ேவண் ம்.   

ஆரம்ப காலத்தில் தமிழர்களின் ேபாராட்டம் என்ப  
சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டமாக, அறவழிப்ேபாராட்டமாக, 
அஹிம்ைசவழிப் ேபாராட்டமாகத்தான் ஆரம்பித்த . இந்த 
அஹிம்ைசவழியான, அறவழியான ேபாராட்டங்கைள ம த் , 
அவர்கள்மீ  வன்மங்கைளக் ெகாட்  அல்ல  அந்த 
மக்கள்மீ  வன் ைறகைள விைதத் க் கடந்த 
ஆட்சியாளர்கள் அந்த மக்க க்குப் பல ேவதைனகைள 
ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள்.  இதன் காரணமாகத்தான், "அ த்தால் 
அ ப்ேபன், சுட்டால் சு ேவன்" என்ற அ ப்பைடயில் 
அதற்க த்ததாக ஆ த ாீதியான ஒ  ேபாராட்டம் 
ஆரம்பித்த . அந்த ஆ த ாீதியான ேபாராட்டம்கூட, பல 
நா களின் ைணேயா  ெமௗனிக்கச் ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்ன ம் இவ்வாறான நிைல ெதாடர்கின்ற .  மக்கைள 
மீட்பதற்கான ஒ  ேபாராட்டம் என்  அந்தக் காலத்தில் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசு கூறிக்ெகாண்ட .  மக்கைள 
மீட்பதற்கான த்தம், மக்க க்கான த்தம், மக்கைள 
மாட்சிைமயைடயச் ெசய்வதற்கான த்தம் என்ெறல்லாம் 
அந்தக் காலத்தில் சிலாகித் ப் ேபசப்பட்டன. ஆனால், இன்  

த்தம் ந்த நிைலயி ம்கூட, அந்த மக்கள் ெசாந்த 
மண்ணில் கால்கைள ஊன்ற யாதள க்கு இன் ம் ஒ  
வக்கிரமான ேபாக்கு இ க்குமாக இ ந்தால், இந்த 
நல்லாட்சிமீ ம் மக்கள் சந்ேதகம் ெகாள்ளேவண் ய ஒ  
நிைலைம ஏற்ப ம். 

இரைணதீவில் நைடெப கின்ற சாத் கமான ேபாராட்டம் 
5 நாட்களாகத் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இேதேபான்  
பல்ேவ பட்ட நிலமீட் ப் ேபாராட்டங்கள், காணாமற் 
ேபானவர்கைளக் கண் பி ப்பதற்கான ேபாராட்டம், 
ேவைலவாய்ப் ப் ேபாராட்டம் என்  எத்தைனேயா 
சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டங்கள் இப்ேபா  நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. இந்த நல்லாட்சி அரசு இத்தைகய 
ஒவ்ெவா  ேபாராட்டத்ைத ம் நி த்தக்கூ ய விதத்தில் 
ேவகமாக அவற் க்குத் தீர் கைளக் காணேவண் ய ஒ  
நிைலயில் இ க்கின்ற . எனேவ, இன் ம் காலத்ைத 
இ த்த த் க்ெகாண்  ெசல்லக்கூடா .  

கடந்த காலத்தில் ச்சுவிட யாத, ேபச்சுக்கைளப் ேபச 
யாத ஒ  ெகா ய காலம் இ ந்த . இன்  ஓரள க்கு 
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ேபசக்கூ ய, க த் க்கைள பாிமாறக்கூ ய, மக்கள  
சாத் கமான ேபாராட்டங்கைள ன்ென க்கக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கிற . இந்த நிைலயில்தான் அஹிம்ைச 
ாீதியான, சாத் க ாீதியான சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டங்கைள 
எம  மக்கள் ெசய்  ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த அறவழிப் 
ேபாராட்டத்திற்கு, அஹிம்ைசவழிப் ேபாராட்டத்திற்கு 
ெசவிசாய்க்கேவண் ய  ஜனநாயகாீதியான நல்லாட்சி 
அரசின் கடைமயாக இ க்கிற . எந்த ேவைளயி ம் கடந்த 
ஆட்சியாளர்கள் மீண் ம் ஆட்சிக்கு வந் விடக்கூடாெதன்  
நீங்கள் நிைனப்பதில் எந்தத் தவ ம் இல்ைல. அேதேவைள, 
மக்க க்கான ேதைவகைள மறந் விடக்கூடா . தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கு கூ தலான உாிைமகைள, ச ைககைள 
ெகா த் விட்டால் அதைன ைவத் க்ெகாண்  பிரச்சாரம் 
ெசய் , கடந்த ஆட்சியாளர்கள் மீண் ம் எ ந்  
வி வார்கெளன்ற அச்சத்ைத நீங்கள் ேபாக்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த மண்ைணக் 
ேகட்கின்றார்கள். அவர்கள் எந்தெவா  மண்ைண ம் 
ஆக்கிரமிக்கேவா, அபகாிக்கேவா வி ம்பவில்ைல. அந்த 
மக்க க்குைடய நியாயமான ேபாராட்டத்திற்கு நீதியான தீர்  
கிைடக்க ேவண் ம்.  

கிழக்ைக  எ த் க்ெகாண்டால்கூட அங்கும் பிரச்சிைனகள் 
இல்ைலெயன்  ெசால்வதற்கில்ைல. மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் கல்குடா ெதாகுதியில் அைமந்தி க்கின்ற 
ெமாறக்ெகாட்டாஞ்ேசைன என்ற பிரேதசத்தில் 40 தமிழ் 
கு ம்பங்கைளச் ேசாந்்த ஏறத்தாழ 75 ெபா மக்களின் 

க ம், ஒ  பாடசாைல ம் இப்ேபா  இரா வ காமாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற . அந்த மக்கள் க தங்கள் 

லமாக, பல்ேவ  வழி ைறகள் லமாக தங்க ைடய 
காணிகைகள வி விக்க ேவண் ெமன்  ெதாடர்ந் ம்  
ேகட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், அந்தப் 
பாடசாைல ம் அவர்க ைடய காணிக ம் க ம் 
வி விக்கப்படவில்ைல. எனேவ மக்க க்குாிய காணிகைள, 
அவர்களின் உைறவிடங்கைள வி விக்கேவண் ய ேதைவ 
அரசுக்கு இ க்கிற .  

இேதேபான்  மண் ாில், பால ைன என்ற இடத்தில் 32 
ெபா மக்களின் கள், காணிகள் இப்ேபா  ெபா ஸாாின் 
கட் ப்பாட் க்குள் இ ப்ப டன் அங்கு காவல் நிைலய ம் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . அேதேபான்  மயிலம்பாவ  
என்ற இடத்தில் காமாட்சி அம்மன் ேகாவி க்குச் ெசாந்தமான 
காணியில் ஒ  ெபா ஸ் அரண் அைமக்கப்பட் க்கிற . 
அவ்வாேற மாணவர்களின் கற்பித்தைல வளப்ப த்தக்கூ ய 
ெகாக்கட் ச்ேசாைலயில் அைமந்தி க்கின்ற ஆசிாிய மத்திய 
நிைலயம் இன் ம் ெபா ஸ் அரணாக இ ந்  
ெகாண் க்கின்ற . ெவ க ல் இ ந்  ைறநீலாவைண 
வைர உள்ள பகுதிகைள எ த் க்ெகாண்டால், தனிப்பட்ட 
நபர்களின் காணிகள் வி விக்கப்படாத நிைலயி ப்பைதக் 
காணலாம். அங்குள்ள அரச காணிக ம்கூட வி விக்கப்படாத 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவ்வா  கிழக்கு மாகாணத்தில் 
மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, அம்பாைற ஆகிய எல்லா 
இடங்களி ம் காணிகள் வி விக்கப்படாத நிைலயில் மக்கள் 
ேபாரா க் ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்தப் ேபாராட்டங் 
கைளச் சாதாரண விடயமாகக் க திவிடக்கூடா . கடந்த 
காலத்தில் சாத் க ாீதியான ேபாராட்டங்கைளச் சாதாரண 
விடயமாக, அற்பெசாற்ப விடயமாகக் க த்தியதனால்தான் 
அ த்த பாிமாணமாக ஆ தப் ேபாராட்டம் ஏற்பட்டெதன்பைத 
நாங்கள் கற் க்ெகாண் க்கிேறாம். ஆனா ம், 

கற் க்ெகாண்ட பாடங்கைள அ க்க  மறந் ேபாகின்ற 
தன்ைம இந்த நாட் ன் ஆட்சியாளர்களிடம் காணப்ப கிற . 
தமிழ் இைளஞர்கள் ஆ தம் க்கிப் ேபாரா யேபா  
ேபச்சுவார்த்ைதகள் நைடெபற்றன. கனதியான தீர் கைளக் 
ெகா ப்தற்குக்கூட ஆட்சியாளர்கள் ன்வந்தார்கள்; 

ைறயான சமஷ் ைய த வதற்கும் ன்வந்தார்கள். ஆனால், 
ஆ தப் ேபாராட்டம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இப்ேபா  
கிைடக்கேவண் ய தீர்வின் கனதிையக் குைறத் க் 
ெகாள்கின்ற ஒ  ேபாக்கு காணப்ப கின்ற . எனேவ, ெசய்த 
அேத தப் கைள மீண் ம் மீண் ம் ெசய் ெகாண்  
ெசல்லாமல் இரைணதீவில் நடந் ெகாண் க்கின்ற அந்த 
சத்தியாக்கிரகப் ேபாராட்டத்திற்கு மிக விைரவாகத் தீர்  
காண ேவண் ம். நல்லாட்சி அரசு உடன யாக அவர்க க்குப் 
பதிலளிக்க ேவண் ம்.  

இந்த நாடா மன்றத்ைதப் பார்க்கின்றேபா  அதற்குப் 
பதிலளிக்கேவண் ய க்கிய அைமச்சர்க ைடய ஆசனங்கள் 
அேநகமான ெவற்றிடங்களாக இ க்கின்றன. இவ்வா  
ெவற்றிடமாக இ க்கின்ற இந்த ஆசனங்கள் எங்க க்கு 
ெவற்றியான ஒ  தீர்ைவப் ெபற் த்த மா? என்ற ேகள்வி 
இ க்கின்ற . ள்ளிக்குளம் இரா வ காம் 
வி விக்கப்பட்டைதயிட்  நாங்கள் எம  மகிழ்ச்சிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, இேதேபான்  
பல்ேவ பட்ட காம்க ம் வி விக்கப்பட ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். ஆ தங்கள் இல்ைல, சண்ைடகள் 
இல்ைல, குண் கள் ெவ க்கவில்ைல, ஆ தம் க்கியவர்கள் 
இல்ைல. இந்த நிைலயில் மீண் ம் மீண் ம் எம  
மக்க க்குப் பயம் காட் க்ெகாண்  - " ச்சாண்  காட் தல்" 
என்  ெசால் வார்கள் - மக்களின் காணிகைள அபகாிக்கின்ற 
ேபாக்குகைளத் தவிர்த் , கடந்த ஆட்சியாளர்களால் 
அபகாிக்கப்பட்ட காணிகைள மக்க க்குக் 
ெகா க்கேவண் ெமன் ம் இரைணதீவி ம் ஏைனய 
பகுதிகளி ம் அபகாிக்கப்பட்ட காணிகைள வி விக் 
கேவண் ெமன் ம் நான் இந்த இடத்தில் சனநாயக ாீதியாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சார்பாகக் ேகாாிக்ைகவி த் , என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி! 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිලිෙනොච්චිෙය් ඉරණතීවු 

දූපෙත් ජනතාවෙග් ගැටලුව පිළිබඳව ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවට අදාළ ෙමම විවාදෙය් දී  කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි.  ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය රුවන් 
විජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටින්ෙන් ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් පිළිතුර ෙදන්නයි  කියා මම හිතනවා. 
ෙම් කරුණ පිළිබඳව මීට මාස ෙදකකට පමණ කලින් ෙම් ගරු 
සභාෙව් දී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක්  ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ ඍජුවම ධීවර අමාත්යවරයා ඉලක්ක 
කර ෙගනයි. ෙමොකද, ඒ ජනතාව ධීවරෙයෝයි. ඔවුන් ධීවර කටයුතු 
සඳහා ඉල්ලා සිටින යම් පහසුකම් පමාණයක්, ඉඩම් පමාණයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි ඉතිහාසය ගැන යම් 
කරුණු පමාණයක් කියන්න මට පුළුවන්. මීට මාසයකට කලිනුත් 
මම එහි ෙගොස් එම ජනතාව හමුවුණා. ඉරණතීවු දූපෙත් සිටින 
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ජනතාව යම් කාලයක් තිස්ෙසේ එම  දූපෙත් ජීවත් වන  අයයි. නමුත් 
1990 ෙහෝ ඒ ආසන්න වර්ෂවල -යුද වකවානුව තුළ- එහි නාවික 
හමුදා කඳවුරු ස්ථාපිත කරන්න සිද්ධ වූ නිසා එම ජනතාව 
ඇවිල්ලා පධාන ෙගොඩ බිෙම් -කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් 
මුලංකාවිල් පෙද්ශෙය්- දැන් පදිංචි වී සිටිනවා. ඔවුන් අවුරුදු 
20කට වැඩි කාලයක් -අවුරුදු 25කට ආසන්න කාලයක්- තිස්ෙසේ ඒ 
පෙද්ශෙය් පදිංචිව සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිලිෙනොච්චි ඉරණතීවු 
ෙරෝමාණු කෙතෝලික ෙදමළ කනිෂ්ඨ විද්යාලය බලන්න මම ගියා. 
ඒ ජනතාව දැන් මුලංකාවිල් පෙද්ශයට ඇවිත් පදිංචි ෙවලා 
සිටිනවා. පහසුකම් සියල්ල නැතත් ඉරණතීවු දූපතට වඩා යම්කිසි 
පහසුකම් පමාණයක් දැන් ඔවුන්ට තිෙබනවා. ඔවුන් තම 
දරුවන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු, රැකියා කටයුතු, අෙනකුත් කටයුතු 
දැන් එහි පටන් ෙගන තිෙබනවා. මම ඒ පාසෙල් විදුහල්පතිතුමා 
ඇතුළු ෙදමවුපියන් මුණ ගැසුණා. දූපතක ජීවත් වනවාට වඩා,  
දරුවන්ෙග් අධ්යාපනය පැත්ෙතනුත් බලා ඒ ජනතාව කැමැතියි 
අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ ඔවුන් ජීවත් වන  මුලංකාවිල්වල ඉන්න. ඊට 
මාස 4කට පමණ කලින් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාත්, ඒ 
පෙද්ශෙය් ධීවර සමිති නායකෙයෝත් ඒ දූපතට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්  
ඔවුන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. එය දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ කරමින් 
තිෙබන ඉල්ලීමක්.  

මම හිතනවා, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව අපට වඩා 
ෙහොඳින් දන්නවා ඇති කියා. මෙග් දැනීෙම් හැටියට, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ධීවර නිෙයෝජිතයන්ද සමඟ එහි ගිය 
ෙවලාෙව් ඒ නාවික හමුදා නිලධාරින් ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කර 
තිබුණා, ඔවුන්ෙගන් ධීවරයන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්ත්, ඒ දූපෙත් 
නැවත පදිංචියට යෑමට ෙනොවන බව. මා සියයට සියයක් නිවැරදිද 
කියා කියන්න මට බැහැ. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව් දී ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කරුණුත් එක්කයි මා එෙහම 
කියන්ෙන්. ඔවුන් ධීවරෙයෝයි. ධීවරයන් වශෙයන් ඔවුන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இ  அவர்க ைடய 

பாரம்பாிய நிலம்;  அவர்க ைடய ெசாந்த இடம். அவர்கள் 
அங்கு வசிப்பதற்குத்தான் அ மதி ேகட்கின்றார்கள்.  
1992ஆம் ஆண்  அந்த இடத்தி ந்  அவர்கள் பலவந்தமாக 
அகற்றப்பட்டார்கள். மீள ம் அவர்க ைடய ெசாந்த 
மண்ணிேல அவர்கள் கு ேயறி வாழ்ந் , அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த அவர்கள் வி ம் கின்றார்கள்.  
இ  அவர்க ைடய தாயக நிலம். ஆகேவ, அவர்கள் மீள ம் 
அங்கு ெசன்  வசிக்கத்தான் வி ம் கின்றார்கேள தவிர, 
ெசன்  வ கின்ற ஒ  சுற் லா ைமயமாக அதைனக் 
க தவில்ைல. தய ெசய்  அதைனப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! 
நான் அந்த மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
பாரா மன்ற உ ப்பினர், அந்த மண்ணிேல பிறந்  
வளர்ந்தவன், அவர்க டன் வாழ்கின்றவன் என்கின்ற 
வைகயில் மிக ஆணித்தரமாக இதைன ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.    
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා 

පකාශ කරපු ෙදය ඔබතුමාට වැටහුණාද?  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, මම එතුමාෙග් අදහසට ගරු කරනවා. නමුත්, ෙක්පාපිලම් 

පශ්නෙය් දී අපි පැහැදිලිව කියා සිටියා, "එම ඉඩම් ජනතාවට අයිති 
ඒවා නිසා  ඒවා නැවත ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි" කියා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා පකාශ කෙළේ, ඒ ජනතාවෙග් ඉල්ලීම 

වන්ෙන්,  'නැවත එතැන පදිංචි කරවන්න' කියන එක  බවයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් එම ජනතාවම ඉදිරිපත් කරපු කරුණක් තමයි මා 

කිව්ෙව්. විකෘති කිරීමක් කරන්න අපට අවශ්ය නැහැ කියන එකයි 
මා කිව්ෙව්. ජනතාව ඉඩම් ඉල්ලන අවස්ථාවලදී පැහැදිලිවම එහි 
සාධාරණත්වයක් තිෙබන ෙකොට අපි දකිනවා, ඒවා දිය යුතු බව. 
ෙම් කාරණෙය් දී අපට වාර්තා වූ, අප දැනගත් කරුණක් 
තිෙබනවා. මා ළඟ photographs තිෙබනවා. ඒවා ෙපන්වන්න මට 
පුළුවන්. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් නැති කරන්න ෙනොෙවයි මා 
හදන්ෙන්. ඔවුන් දැන් ෙගවල් හදාෙගන ජීවත් වන්ෙන් පධාන 
ෙගොඩ බිම් පෙද්ශෙය් වන නිසා ධීවර කටයුතු සඳහා ෙගන යන 
ඔවුන්ෙග් ආම්පන්න තබාෙගන ධීවර කටයුතු කරන්න ඔවුන්ට 
යම්කිසි ස්ථාවරභාවයක් අවශ්යයි ෙන්. එම නිසා ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම 
ෙවලා තිබුෙණ්, ඔවුන්ට නිවසක් ෙහෝ ෙගොඩනැඟිලි ෙහෝ ඉදි 
කරගන්න එතැන යම් භූමියක් ලබා ෙදන්න කියන එකයි. මා 
දන්ෙන් නැහැ, එය අක්කර 10ක්ද, 15ක්ද, 50ක්ද කියා. ඔවුන් ඒ 
සම්පූර්ණ දූපතම නැවත ඉල්ලා සිටිෙය් නැහැ. එහි පාසෙල්  
විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් අයෙග් පැත්ෙතනුත් එම ඉල්ලීම 
ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙම් ගැන මට වඩා ෙහොඳින්  ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මන්තීතුමා සහ ඒ පෙද්ශෙය් ධීවර නිෙයෝජිතයන් 
දන්නවා. අෙප් අය ෙනොෙවයි, ඒ පෙද්ශෙය් අය.  ඔවුනුත් කියා 
තිබුෙණ් දැන් ඒ අයට ධීවර කටයුතු කරගන්න එම භූමිය අවශ්ය 
බවයි. මෙග් දැනීෙම් හැටියට ඒ සඳහා යම් ඉඩම් පමාණයක් ලබා 
ෙදන්න නාවික හමුදාව එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. එය, ගරු ශීතරන් 
මන්තීතුමා ඉල්ලන සම්පූර්ණ ඉඩම ෙනොවන්න පුළුවන්.   

නාවික හමුදාව ඒ ඉඩකඩ ලබා ෙදන්න එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනතාවෙග් පාරම්පරික ඉඩම් ඔවුන්ට සර්ව 
සම්පූර්ණෙයන් ලැබීම පිළිබඳව කිසිම විවාදයක් නැහැ. නමුත් 
ෙමය ෙදස ආරක්ෂක දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් පමණක් බලන්න පුරුදු 
වුෙණොත් ෙම් පශ්නයට ඒක උත්තරයක් ෙවන්ෙනත් නැහැ. අවුරුදු 
25ක් තිස්ෙසේ ෙම් ජනතාව කුඩා දූපතක ඉන්නවාට වඩා ෙහොඳින් 
ෙගොඩබිමක ජීවත් වනවා. පාෙයෝගිකව බැලුවාම ඒක ඕනෑ 
ෙකෙනකුට ෙත්ෙරන ෙදයක්. කුඩා දූපතක සිටිනවාට වඩා ඔවුන් 
ෙගොඩබිම ජීවත් ෙවනවා; ෙවනම ගාම නිලධාරි වසමක් ඇති 
කරලා තිෙබනවා; එහි පාසලක් ෙගොඩ නගලා තිෙබනවා; එහි යම් 
පහසුකම් පමාණයකුත් තිෙබනවා. නමුත් ෙහොඳටම පහසුකම් 
නැහැ. ෙමොකද, ඇත්තටම විශාල ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන 
ගරු  ශීතරන් මන්තීතුමා දන්නවා ඇති. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්,- 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இலங்ைகயிேல 

யாழ்ப்பாணப் பகுதியிேல பல்ேவ  தீ கள் இ க்கின்றன. 
அதாவ  ெந ந்தீ , அனைலதீ , நயினாதீ , எ ைவதீ , 
பாைலதீ , இரைணதீ  ேபான்ற தீ கள் மக்கள் வாழ்கின்ற 
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இடங்களாகும். இந்தத் தீ களிேல வாழ்கின்ற மக்க க்கு எந்த 
ஒ  காலத்தி ம் எவ்வித இைடஞ்சல்க ம் இல்ைல. தீ களில் 
இ க்கின்ற மக்கள் தீ கைளவிட்  நகரத்ைத ேநாக்கி 
வரேவண் ம் என்ற எண்ணங்கைளக் ெகாண் க்கவில்ைல. 
ஆனால், த்தத்தினால் கடற்பைடயினர் 1992ஆம் ஆண்  
அந்தத் தீவி ந்த மக்கைளக் கிளிெநாச்சைய ேநாக்கி 
நகர்த்தினார்கள். அதி ம் குறிப்பிட்ட ஒ  ெதாகுதியின க்கு 
மட் ேம, கிட்டத்தட்ட அைரவாசிப் ேப க்கு மட் ேம 
தற்கா க கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. அந்தக் 
காலத்தி ந்த தமிழீழ வி தைலப் களின் ஆ ைகக் 
குள்ளி ந்த தமிழர் னர்வாழ் க் கழகத்தி டாக ம் 
அங்கி ந்த பங்குத் தந்ைதயர்க டாக ம்தான் அந்த 

ட் த்திட்டங்கள் ஆரம்பத்தில் அவர்க க்கு வழங்கப்பட்டன. 
மற்றவர்கள் அந்தக் கா கைள ெவட் த் தற்கா கமாகக் 
கு யி க்கின்றார்கள். ஆனால், இப்ேபா  அவர்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த நிலங்க க்குச் ெசல்ல 
வி ம் கின்றார்கள். அந்தத் தீவிேல அவர்கள் வாழ்வைத 
இைடஞ்சலாகேவா அல்ல  ஒ  ஆபத்தான விடயமாகேவா 
அவர்கள் ஒ கால ம் க தவில்ைல. அந்தத் தீவிேல அவர்கள் 
பரம்பைரயாகப் பல ற்றாண் கள் வாழ்ந்த 
பாரம்பாியங்கைள உைடயவர்கள். அவர்க க்கு அங்கு 
வாழ்வ  தடங்கலான விடயம் இல்ைல என்பைதத் 
தய ெசய்  ாிந் ெகாள் ங்கள்!      

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට නැවතත් එතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් මට සහ කලින් 

කථා කරපු මන්තීතුමාට ලැබුණ කරුණු මත ෙම් ෙද්වල් තමයි 
තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් සඳහා යම් එකඟතාවයක් ඇති කර ගත යුතුයි කියලා. 
ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් ෙම් ජනතාවට 
සම්පූර්ණ දූපෙත් පදිංචිය ලැෙබනවා නම්, ඒ ගැන මට විෙශේෂ 
පශ්නයක් නැහැ. ඒකට නාවික හමුදාව කැමැති නම්, ඒ ගැන 
අෙපත් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ආරක්ෂාව පැත්ෙතන් එක 
තර්කයක් සහ සිංහල ජාතිවාදි පැත්ෙතන් තර්කයක් දාෙගන ෙම් 
මිනිසුන්ට එක බිම් අඟලක්වත් ෙනොලැබී තිෙබන තත්ත්වයට වඩා 
නාවික හමුදාව එකඟෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
නාවික හමුදාව ආරම්භයක් වශෙයන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා,  
රැකියා කටයුතු සඳහා  ස්ථිර ෙගොඩනැගිලි, නිවාස හදා ෙගන 
ඔවුන්ට එතැන ඉන්න ඉඩ ෙදන්න. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
පැත්ෙතන් මෙග් ඉල්ලීම තිෙබන්ෙන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය පමුඛ ෙම් ගරු මන්තීතුමාත්, නාවික 
හමුදාවත්, රාජ්ය ආරක්ෂක ඇමතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමාත් 
මැදිහත් ෙවලා ෙම් කාරණය ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙකෝණයකින් ෙහෝ 
ෙමොනම ජාතිවාදයක්වත් ෙපෝෂණය ෙනොවන විධියට විසඳිය යුතුයි 
කියන එකයි.  අඩුම ගණෙන් ආරම්භයක් වශෙයන් ෙම් අයෙග් 
ධීවර කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙහෝ ඒ දූපෙතන් යම් ඉඩම් 
පමාණයක් ලබාදිය යුතුයි. ඒක තමයි අෙප් ඉල්ලීම.  ඔවුන් දිගු 
කාලයක් එම දුපෙත් ජීවත්ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන්ට සම්පූර්ණ දූපතම අවශ්යයි කියා ඉල්ලා සිටිනවා නම්, ගරු 
එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් ඒ විශ්වාසය ෙගොඩ 
නැෙගන පමාණයට අනුව එෙහම කරන්න කියලා අපිත් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් කටයුත්ත මීට මාස තුන හතරකට ෙපර එකඟ ෙවච්ච 
පරිදි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මීට මාස ෙදකකට ෙපර එකඟ ෙවච්ච 
පරිදි ෙහෝ පටන් ගත්තා නම් අද ෙමෙහම උපවාස එන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට මිනිසුන්ට පුංචි හරි විශ්වාසයක් එනවා, සම්පූර්ණ දූපත 
නැතත් ටිකක් හරි අපට දුන්නා කියලා. දැන් ඒකත් නැහැ ෙන්. ඒ 

නිසා මම ඒ අදහස මතු කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 5.22] 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන්ෙන්  දිගින් දිගටම, 

මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා වුණා.  අෙප් 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය්දී පසුගිය මාසෙය්ත් ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ 
රැස්වීමක් පැවැත්වුවා.  මෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති ඒ රැස්වීමට 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා, අෙප් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා 
සහ අෙප් ෙදමළ සන්ධානෙය් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් පැමිණ 
ඉඩම් පශ්න ගැන සාකච්ඡා කළා. ෙමවැනි පශ්න ෙගොඩක් ආවා. 
අපි එහිදී යම් විසඳුම් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ඉරණතිව් දූපෙත් 
පශ්නය ගැනත් සාකච්ඡා වුණා. ඒ සාකච්ඡාවට අෙප් නාවික 
හමුදාපතිතුමාත් හිටියා. මම හිතන හැටියට එතුමාෙග් ස්ථාවරය  
පැහැදිලි කළා. එය රජෙය් ස්ථාවරය බවට අපි එදා  පැහැදිලි 
ෙකරුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් 1990,1991 ෙවනෙකොට පවුල් 190ක්  යුද්ධය නිසා 
අවතැන් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඉන් පසුව පසුගිය ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙහෝ මාර්තු මාසෙය් 
එතුමාෙග් පශ්නයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු අගාමාත්යතුමාට 
පශ්නයක් ෙයොමු කළ විට එතුමා පිළිතුරු ෙදමින් පැහැදිලිව පකාශ 
කළා, දැනට ජනතාව පදිංචි කරලා තිෙබන ඉරණමාතා නගර්, 
නච්චිකුඩා, අම්බපාපුරම් සහ යහප්පා කියන ගම්මානවල ස්ථිරව 
පදිංචි වීමට ඒ අයටත් විකල්ප ඉඩම් ලබා ෙදන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දූපෙත් පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් දූපත ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ඉතාම 
වටිනා ස්ථානයක් නිසායි. මම හිතන හැටියට දැනට ධීවරයන්ට 
කිසිම පශ්නයක් ෙවලා නැහැ ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි. 
ධීවරයින්ට ඕනෑම ෙව්ලාවක ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය් ධීවර 
කටයුතුවල ෙයෙදන්නට පුළුවන් බව කියලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඒ 

ධීවරයින්ට හැමදාම ගිහිල්ලා එන්න ෙවනවා. එම නිසා ඔවුන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒ අයට ධීවර වාඩි වාෙග් ස්ථාවර ෙගොඩනැඟිලි 
හදා ගන්න යම් පෙද්ශයක් ෙවන් කරලා ෙදන්න කියලායි.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමා, තාවකාලික ෙගොඩනැඟිලි හදන්නට ඒ අයට 

ඉඩ දීලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාෙවන් ඒ සඳහා ඉඩ දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට "ෙසබාමාෙල්" ෙද්වස්ථානයට 
ඕනෑම ෙව්ලාවක යන්න එන්න නාවික හමුදාෙවන් පවාහන 
පහසුකම් ලබාදීලාත් තිෙබනවා.  
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் 

குறிப்பி வ ேபால் அந்த இடங்களில் மக்கள் ெசன்  ெதாழில் 
ெசய்வதற்கு இ வைர ம் கடற்பைடயினர் 
அ மதிக்கவில்ைல. ேவண் ெமன்றால், நீங்கள் ஒ  
திகதிையத் தீர்மானி ங்கள்!  ேநர யாக வா ங்கள்! அங்கு 
அந்த மக்கள் ெதாழில் ெசய்கின்றார்களா, கடற்பைடயினர் 
அ மதிக்கின்றார்களா? என்பைத அந்த இடத்திற்கு வந்  
நீங்கள் நி பி ங்கள்! நான் நிைனக்கின்ேறன், உங்க க்குத் 
தவறான க த் க்கள் தரப்ப கின்றன என் .  நான் உங்கைள 
மதிக்கின்ேறன். நீங்கள் நியாய ள்ளவர்.  நான் 
நிைனக்கின்ேறன் ெகௗரவ ேஜ.வி.பீ. உ ப்பினர் அவர்கள் 
குறிப்பிட்ட ேபால், அந்த மக்கள் அங்கு ெசன்  
கு யி ந் தான் ெதாழில் ெசய்ய ம். இன்ைறய 
காலகட்டம் ந ன உலகம்.  அவர்கள் அந்த இடங்களிேல 
இ ந்  பல கடல் ைமல் ரங்க க்குச் ெசன் தான் 
ெதாழி ல் ஈ ப வார்கள்.  தங்க ைடய ெசாந்த 
நிலத்தி ந்  ெதாழில் ெசய்ய, க வா  பதனிட, 
காயப்ேபாட அவர்க க்கு அந்த நிலம் மிக க்கியமான . 
அவர்கள் த்தம் காரணமாக வ க்கட்டாயத்தின்ேபா◌ில் 
இடம்ெபயர்ந்  வந்தார்கள். ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர் 
அவர்கள்கூட இங்கு குறிப்பி ம்ேபா , அவர்க ைடய 
இடங்க க்குச் ெசல்வதற்குத் தைடயில்ைல. தாங்கள் 
அதைனத் த க்கவில்ைல என் தான் அன்  
குறிப்பிட் ந்தார். அந்த மக்கள் ேதசிய பா காப்பிற்குக் 
குந்தகமான ைறயிேல ெசயற்படக்கூ யவர்கள் அல்ல. 
இன்  நாட் ேல அரசிற்ெகதிராக ஆ தங்கள் இல்ைல, த்தம் 
இல்ைல, சண்ைடகள் இல்ைல.  ஆகேவ, அந்த மக்கள் அங்கு 
ெசன் , அந்த இடத்திேல கு ேயறியி ந்  ெதாழில் 
ெசய்வதற்குாிய அ மதிைய வழங்கேவண் ம். கடற்பைட 
இ வைர அந்த அ மதிைய வழங்கவில்ைல. அங்கு மக்கள் 
ெசல்ல யாெதன்  கடற்பைட எ த் லமாகக் ெகா த்த 
க தம் இப்ெபா ம் நகாிப் பிரேதச ெசயலாளாிடம் 
இ க்கின்ற . தய ெசய்  அந்த அ மதிைய 
வழங்குவதற்கான தல் நடவ க்ைகைய எ ங்கள்! நீங்கள் 
ேநர யாக வா ங்கள்! நான் உங்கேளா  ேசா்ந்  
வ கின்ேறன்.  அந்த மக்கள் அந்த இடத்திற்குச் ெசன்  
ெதாழில் ெசய்வதில் அவர்க க்கி க்கின்ற பிரச்சிைன 
என்னெவன்  ஆராயலாம்.   

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් අපි දිනයක් ෙයොදා 

ගනිමු ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමාත් සමඟ ඒ පෙද්ශයට ගිහින් ඒ 
අය සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
දිනයක් ෙයොදාෙගන ඒ පෙද්ශයට යන්නට පුළුවන්. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
வ கின்ற வாரம்கூட நீங்கள் தயாெரன்றால், 

கிளிெநாச்சியி ைடய அரச ெசயலாின் ேநர  உதவிேயா  
உங்களின் தைலைமயில் அந்த மக்களின் பிரதிநிதிகேளா  
நாங்கள் ேநர யாக இரைணதீவிற்ேக ெசன்  நிைலைமைய 
ஆராய்ந்  ஒ  நல்ல ைவ எ க்க ம். ஏெனன்றால், 
அந்த மக்கள் அந்த இடத்திேல தங்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத் க்கான ேபாராட்டத்ைத ஆரம்பித்தி க் 
கின்றார்கள். இ  ஒ  க்குக் ெகாண் வரக்கூ ய 
விடயம். இ  மிக இலகுவான விடயம். எனேவ, உங்களால் 

ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.     

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙම් සුමානෙය් නම් අපහසුතාවක් 

තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙවසක් කලාපෙය් සංවිධාන වැඩ කටයුතුවල 
ෙයෙදන්නට තිෙබන නිසා. ඊළඟ සුමානෙය් දිනයක් ෙයොදාෙගන 
ඔබතුමාත් සමඟ ගිහින් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව සමඟ සාකච්ඡා 
කරන්නට මම එන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් බලන විට ෙම්ක ෙගොඩබිෙම් ඉඳන්  nautical 
miles අටක් විතර ඈතින් තිෙබන දූපතක්. ෙපෝක් සමුද සන්ධියට 
ඉතාමත්ම ළංව පිහිටන නිසා ඒ පෙද්ශෙය් අනවශ්ය විධියට 
මත්දව්ය ජාවාරම ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු 
ඉන්දියාෙවන් අනවසර ධීවර කණ්ඩායම් ෙම් පෙද්ශයට ඇවිල්ලා 
මසුන් අල්ලනවා. ෙම් සියල්ල නතර කරන්නට තමයි නාවික 
හමුදාෙවන් එතැනට Base එකක් දාලා තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා - 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கடற்பைடயினர் 6 ஏக்கர் 

காணிைய மட் ம்தான் ேகாாியி க்கின்றார்கள். 8 square 
kilometres பரப்பளைவக்ெகாண்ட அந்தப் பிரேதசத்தில் 
ெமாத்தமாக 35 கிேலா மீற்றர் நீள ைடய பல பாைதகள் 
காணப்ப கின்றன. ஒ  பிரதான பாைதயின் நீளம் 800 மீற்றர் 
மட் ேம.  அதைனவிட ெமாத்தமாக 35 கிேலா மீற்றர் 
நீள ைடய சிறிய சிறிய பாைதகள் அந்தத் தீ க்குள் 
காணப்ப கின்றன.   

இன்ைறய பத்திாிைகைய நீங்கள் பா ங்கள்! 250 கிேலா 
கிராம் கஞ்சா வில்பத் க் காட் க்குள்ேள 
பி பட் க்கின்ற . வில்பத் க் கா  எங்ேக இ க்கின்ற ? 
இரைணதீ  எங்ேக இ க்கின்ற ? கடல் எந்தப் பக்கம் 
இ க்கின்ற ? அேதேபால், ம தங்ேகணியில் கஞ்சா 
பி ப கின்ற . அம்பாந்ேதாட்ைடயில், கா யில் கஞ்சா 
பி ப கின்ற . ஆகேவ, கஞ்சா என்கின்ற ஒ  காரணத்ைத 
ைமயமாக ைவத் க் கடற்பைடயினர் ேகட்கின்ற 6 ஏக்கர் 
ஒ றமாக இ ந்தால், ஏைனய மிகுதிக் காணிகைள அந்த 
மக்களிடம் வழங்கி அவர்க ைடய வாழ்வாதார 
நடவ க்ைகைய ன்ென க்கச் ெசய்வ  மிக இலகுவாக 
அைம ம். நான் நிைனக்கின்ேறன் நீங்கள் குறிப்பி வ  
ேபால் 3ஆம் வாரத்தில் பாரா மன்ற அமர் கள் 
இ க்கின்றன. பாரா மன்ற அமர் கள் ந்த பின்னர், 
வ கின்ற சனிக்கிழைம ஒ  திகதிைய நீங்கள் அரசாங்க 
அதிப க்கூடாக அறிவித்தால், பிரேதச ெசயலாளர், அரசாங்க 
அதிபர் ஆகிேயாைர ம் அைழத் க்ெகாண்  உங்க ைடய 
தைலைமயில் ேநர யாக நாங்கள் ெசன்  இந்த விடயத்திற்கு 
ஒ  ற் ப் ள்ளிைய இடலாம் என்  நான் க கின்ேறன்.   

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මත් දව්ය ජාවාරම් නම් හැම තැනම වාෙග් 

තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ ෙම් පෙද්ශෙය් දත්ත මට ලබාදී තිෙබනවා. 
මම ඒ විස්තර කියන්නම්. 2011 සිට 2017 දක්වා කාලය තුළ එම 
පෙද්ශෙයන් ෙක්රළ ගංජා කිෙලෝගෑම් 3,221ක් අල්ලා තිෙබනවා. 
ෙහෙරොයින් කිෙලෝගෑම් 123,743ක් අල්ලා තිෙබනවා. තවත් ගංජා 
කිෙලෝගෑම් 7,635ක් අල්ලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාව ෙමවැනි 
වැටලීම් ගණනාවක් කර තිෙබන්ෙන් ඒ දූපෙත් ඉඳෙගනයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊට අමතරව, ෙම් පෙද්ශෙය් ධීවරයන් ආරක්ෂා කරන්නත් 
අෙප් නාවික හමුදාව කියා කරනවා. මා හිතන විධියට ඒ අයට 
ෙලොකුම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් දකුණු ඉන්දියාෙවන් 
අනවසරෙයන් අෙප් මුහුදට ඇවිත් මසුන් අල්ලන ධීවර යාතායි. 
අෙප් නාවික හමුදාව ඒවාට යම්කිසි විධියකට මුහුණ ෙදන්ෙන්ත් 
එතැන  ඉඳෙගන තමයි. ෙම්ක අෙප් ජාතික ආරක්ෂාවට ඉතාම 
අවශ්ය දූපතක් බව නාවික හමුදාව එදා සිටම කියා තිෙබන්ෙන් ඒ 
කාරණා නිසායි. ගරු මන්තීතුමනි, එහි අක්කර ගණනාවක් 
තිෙබනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වා ෙන්. ෙම් ගැන අපට තව ටිකක් 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය 
පිළිබඳවත් මම ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
අනවසරෙයන් එන ධීවර යාතාවලට මුහුණ ෙදන්න, ඒවා 
නැවැත්වීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න අවශ්ය radar 
system එකක් ඉදිරිෙය්දී එතැන සවි කරන්න අෙප් නාවික හමුදාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පෙද්ශෙය් සිටින ජනතාව එතැනට 
ෙගනාෙවොත්, එම radar system එෙකන් එන ධාරා ඒ අයට 
බලපාන්න පුළුවන්. ඒකත් අවදානමක් කියා තමයි නාවික 
හමුදාපතිතුමාත් පැහැදිලිව කිව්ෙව්. ගරු ශීතරන් මන්තීතුමනි, 
ලබන සතිෙය් ෙනොෙවයි, ඊළඟ සතිෙය්  දිනයක  අපි ගිහින් ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාව සමඟ කථා කර බලමු. ෙම් කාරණයට යම්කිසි 
විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියා ඕනෑ නම් අපට ඒ දූපතටත් 
ගිහින් බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சா் அவர்கேள, மிக்க நன்றிகள்! 

நீங்களாகேவ அந்த திகதிைய மாவட்ட அரசாங்க அதிப க்கு 
மிக விைரவாக ெதாியப்ப த்தினால் அதற்ேகற்ற வைகயிேல 
நாங்கள் எங்கைளத் தயார் ப த்திக்ெகாள்ளலாம். எதிர்வ ம் 
வாரம் ெவசாக் பண் ைகேயா  இைணந்ததாக இ ப்பதனால், 
அ த்த பாரா மன்ற அமர்  நா க்கு தல் நாளான 
திங்கட்கிழைமேயா அல்ல  அமர் கள் ந்  
சனிக்கிழைமேயா அதைன ைவத் க்ெகாண்டால் விைரவாக 
ஒ  ைவ எட்ட ம்.  

நீங்கள் குறிப்பி வ ேபா  ஏற்ெகனேவ அங்கு ஒ  
'ராடார்' க வி கடற்பைடயினரால் ெபா த்தப்பட் க்கிற . 
இப்ப யாக 'ராடார்' க விகள் பல இடங்களில் 
ெபா த்தப்பட் க்கின்றன. நாட் க்குள்ேள பல இடங்களில் 
ெதாைலேபசிச் ேசைவக க்காக - Mobile Service - 
ெபா த்தப்பட் க்கின்ற ேகா ரங்கள், மின்சார ேகா ரங்கள் 
என்பன ஆபத்தானைவ என்  குறிப்பிட் ம்கூட மக்கள் 
அவற் க்குக்கீழ் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அ  
விஞ்ஞான ாீதியாக அவர்க க்குப் பாாியளவிேல தாக்கத்ைதக் 
ெகா க்கப்ேபாவதில்ைலெயன்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அந்த மக்கள் 1992ஆம் ஆண் ந்  இடம்ெபயர்ந்  
அன் ரம், ழங்காவில், நாச்சிக்குடா ேபான்ற இடங்களில் 
கு ேயறி வாழ்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்க ைடய ெசாந்த 
வாழ்க்ைக பாதிக்கப்பட் க்கிற . அவர்க க்கு எந்த 
வாழ் ம் இல்ைல; அந்த மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . இரைணதீ  சுற் லாப் 

பயணிகைளக் கவரக்கூ ய இடம். இறால் வளர்ப் , நண்  
வளர்ப் , அட்ைட வளர்ப் , ெகா வா மீன் என்கின்ற 
வித்தியாசமான, மிக சியான மீன் வளர்ப்  ேபான்றவற் க்கு 
மிகப் பிரதானமான இடம். அந்த இடத்திேல இ ப்பதன் 

லமாகத்தான் கைரேயார மீன்பி த் ெதாழி ம், ஆழ்கடல் 
மீன்பி த் ெதாழி ம் அந்த மக்கள் ஈ பட ம்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் மிக நல்லவர். 
உங்க ைடய ெப மனைத நான் பாராட் கின்ேறன். 
அவர்கள் காைலயிேல அ கி ள்ள கட க்குச் ெசன்  
கடற்ெறாழிைல ெசய்தா ம் இரவிேல ஆழ்கட க்குச் 
ெசல்கிறார்கள். வி ந்த டன் அட்ைட பி ப்ப  ேபான்ற 
ஏைனய ெதாழி க்குச் ெசல்கின்றார்கள். இப்ப யாக 
ஒ நாளிேல அவர்கள் பல்ேவ பட்ட ெதாழில்கைளச் ெசய்  
வாழ்ந்தவர்கள். அவ்வாறான இடம்தான் அந்த இரைணதீ . 
மிக க்கியமாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் மிகக் கூ யள  
மீன்வளம் உள்ள இடமான அந்த இடத்ைதப் ெப ம்பாலான 
மக்கள் தங்க ைடய ெபா ளாதாரத் க்காக 
நம்பியி க்கிறார்கள். ஆகேவ, இதற்கு நல்லெதா  ைவ 
எட் வதற்கு எதிர்வ கின்ற ன்றாம் வாரத்தில் நீங்கள் 
எ க்கவி க்கின்ற யற்சிக்காக உங்க க்கு நான் 
நன்றிகைளத் ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, එළෙඹන ෙවසක් සතිෙයන් පසු ෙසනසුරාදා 

දිනයක ඔබතුමාත් මමත් අනිවාර්යෙයන්ම එම පෙද්ශයට ගිහින් ඒ 
ජනතාව සමඟ කථා කරමු. ඒ සඳහා මම අනිවාර්යෙයන්ම 
එන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  එම දිනය ඒ අයට දැනුම් 

දුන්නා නම් ෙහොඳයි. ෙම් මාසෙය් තුන් වැනි සතිෙය් ෙසනසුරාදා 
කියා තමයි ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා කිව්ෙව්.  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
තුන්වැනි සතිෙය් ෙසනසුරාදා ෙන්? ෙහොඳයි මම ඒ අයට දැනුම් 

ෙදන්නම්.  

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

  
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.35ට, 2017 මැයි 23 වන 

අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
 

அதன்ப  பி.ப. 5.35 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ேம 23, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament adjourned accordingly at 5.35 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 23rd May, 2017. 
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[ගරු රුවන් විජයවර්ධන  මහතා] 
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PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නි ලළර්තළල 
அறர அநறக்ஷ 
OFFICIAL REPORT 





 

නිමේදන: 
 බ්රසීලරෙඹි ශ ්රීශ රාහශ තහනහඳ කශ හයාඹහරඹශ වශ ශඇෙභරිහශ

එක්ත්ශ ජනඳදෙඹි , නිව්ෙඹෝක්ශ නුය, එක්ත්ශ
ජහතීන්ෙේශ්රීශරාහශනිතයශනිෙඹෝිතතශහයාඹහරඹශවහශ
හයාඹහරශමිරදීශළනීභශවහශ්රීශරාහශභවශඵළාකුශසින්න්ශ
එක්ශ එක්ශ සථහනඹශ ෙනුෙන්ශ ෙන්ශ ෙන්ශ ලෙඹන්ශ
දයනශරදශසිඹදභශපිළිඵශෙොඹහශඵරහශහයාතහශකිරීභශපිණිශ
වශසිෙලේශහයශබහ: හභහිතඹන්ශනම්ශකිරීභ   

 

 ඡන්දශි මිඹන්ශලිඹහඳදාචිශකිරීෙම්ශ(සිෙලේශසිධිසිධහන)ශඳනත්ශ
ෙටුම්ඳතශ:ශෙරේසධහධියණඹපශෙඳත්ම් 

 

 ථහනහඹතුභහෙේශව කඹ 
 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

රජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළමේ ලළර්තළල 

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුු 

தறரண உள்படக்ம் 

ANNOUNCEMENTS: 
   Select Committee to Look into and Report on Expenses 

Incurred by Central Bank of Sri Lanka for Purchasing 
of Office for Sri Lankan Embassy in Brazil and 

Office for Permanent Representative of Sri Lanka to 
United Nations, New York, USA Separately in 

respect of Each Premises : Nomination of Members 

    Registration of Electors (Special Provisions) Bill: 

Petitions to the Supreme Court 

    Speaker‟s Certificate 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்ணொள் : 

 தறஶெறல் ரட்டில் உள்ப இனங்ஷத் ශணத்றன் அணௗனம் 

ற்ணம் க்ற அவரறக்ர, றணௐஶரர்க்றணௗள்ப க்ற 

ரடுபறன் இனங்ஷக்ரண றந்ப் தறறறறறன் 

அணௗனம் ன்தற்ஷநக் வரள்ணவு வெய்ற்ர 

இனங்ஷ த்ற ங்றக்கு ற்தட்ட வெனவுஷப 

எவ்வரண பரம் வரடர்தறல் ணறத்ணறர ஆரய்ந்ண 

அநறக்ஷ ெர்ப்தறப்தற்ரண வரறகுண  
 

 ஶணர்ஷபப் தறவுவெய்ல் (றஶெட ற்தரடுள்) 

ெட்டண்னம்: உர் லறன்ணக்கு ணேக்ள்  
 

 ெதரரண ெரன்ணஷ 

 

ணஷநெரர் ஶற்தரர்ஷக்குண அநறக்ஷள் 
 
அெரங் றற தற்நற குணறன் அநறக்ஷ 

 

றணரக்ணக்கு ரய்ண்ன றஷடள் 

 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය: 
 ඳශහත්ශඳහරනශඡන්දඹශඳළළත්වීභශප්රභහදශවීභ 
     ෙඳොලිසශභත්ද්රයශනහලශහයාඹහාලෙ ශනිරධහරින්ශපිරිපශ

පිළිඹන්දරශදීශෙඩිශතළබීභ 
 

ධීලර වශ ජජ වේඳත් (වංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත : 
 ඳශමුනශයශකිඹනශරද. 
 

විමද්ගත ශ්රී ළංකයකයන් ශ  ිරි ම මෆවරලරණල දී ්න්දය 
ඳළවිච්ික කයරීම  ඇවර ිඩකඩ වවළ දීමේ වශ ඊ  

ආනුංගික කරුු විමර්නය කර ලළර්තළ කයරීම පිණිව ව 
විමේ කළරක වභළල  

 

විවර්ජන ඳනත :  
 ෙඹෝජනහ 
 

කල්තෆබීමේ මයෝජනළල: 
 අන්තහදීශඵරෙව්ශභළඩශඳළළත්වීභ 

ணற அநறறத்ல்ண்ன றணர: 

 உள்ணரட்ெறத் ஶர்ஷன டத்ணறணௗள்ப ரம் 

     ஶதரஷப்வதரணள் எறப்ணொப் வதரணஸ் தறரறறணர்லண 

 தறணந்ஷனறல் இடம்வதற்ந ணப்தரக்றச்  சூட்டுச் 

 ெம்தம் 
 

டற்வநரறல், லர்ரழ் உறரறண பங்ள் (றணத்ம்) ெட்டண்னம் : 

    ணௌன்ணௌஷந றப்தறடப்தட்டண 
 

வபறரட்டிணௗள்ப இனங்ஷர்ணக்கு றர்ணம் ஶர்ல்பறல் 

ரக்பறப்தற்கு ரய்ப்தபறத்ல் ற்ணம் அற்நறன் 

இஷடஶர்றஷபரண றடங்ஷப ஆரய்ந்ண 

அநறக்ஷறடுற்ரண வரறகுண 
 

எணக்லட்டுச் ெட்டம் : 

 லர்ரணங்ள் 

 

எத்றஷப்ணொப் தறஶஷ : 

     லறரச் ெக்றபறன் வெற்தரடுஷப எடுக்குல் 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Delay in Holding Local Government Elections 
    Shoot-out at Officers of Police Narcotic Bureau at 

Piliyandala 
 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read the First time 
 

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND REPORT 
ON THE POSSIBILITY OF ENABLING SRI 
LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO EXERCISE 
THEIR FRANCHISE IN FUTURE ELECTIONS AND 

MATTERS INCIDENTAL THERETO 
 

APPROPRIATION ACT: 
    Resolutions 
 

ADJOURNMENT MOTION: 

    Suppression of Extremist Elements 





 

ඳළර්ලිමේන්තුල 
தரரணன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසූ මය මශතළ]  මූළවනළරඪ 
විය. 

தரரணன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிண.  

ெதரரர்  அர்ள்  [ரண்ணொறகு ண ஜசூரற] ஷனஷ 

றத்ரர்ள். 

The Parliament met at 1.00  p.m.   
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in 

the Chair. 

 

නිමේදන 
அநறறப்ணொக்ள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

බ්රසීලමයි  ශ්රී ංකළ තළනළඳවර කළර්යළය වශ 
ඇමම මකළ එක්වත් ජනඳදමයි , නිේමයෝක් නුලර, 

එක්වත් ජළතීන්මේ ශ්රී ංකළ නිතය නිමයෝිතත 
කළර්යළය වශළ කළර්යළ මිදී ගෆනීම වශළ ශ්රී 

ංකළ මශ බෆංකුල විසින් එක් එක් වහථළනය 

මලනුමලන් මලන් මලන් ලමයන් දරන ද වියදම 
පිළිබ මවොයළ බළ ලළර්තළ කයරීම පිණිව ව විමේ 

කළරක වභළල: වළමළිතකයන් නේ කයරීම   
தறஶெறல் ரட்டில் உள்ப இனங்ஷத்  ணத்றன் 

அணௗனம் ற்ணம் க்ற அவரறக்ர, 

றணௐஶரர்க்றணௗள்ப க்ற ரடுபறன் 

இனங்ஷக்ரண றந்ப் தறறறறறன் அணௗனம் 

ன்தற்ஷநக் வரள்ணவு வெய்ற்ர இனங்ஷ 

த்ற ங்றக்கு ற்தட்ட வெனவுஷப எவ்வரண 

பரம் வரடர்தறல் ணறத்ணறர ஆரய்ந்ண 

அநறக்ஷ ெர்ப்தறப்தற்ரண வரறகுண : 

உணப்தறணர்ள் றணம் 

      SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND REPORT ON  

EXPENSES INCURRED BY  CENTRAL BANK OF SRI LANKA 

FOR  PURCHASING OF  OFFICE FOR  SRI LANKAN EMBASSY 

IN BRAZIL AND  OFFICE FOR  PERMANENT REPRESENTATIVE 

OF SRI LANKA  TO  UNITED NATIONS, NEW YORK, USA 

SEPARATELY IN RESPECT OF EACH PREMISES: NOMINATION 

OF MEMBERS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

බ්රසීලරෙඹි ශ ්රීශ රාහශ තහනහඳ කශ හයාඹහරඹශ වශ ශඇෙභරිහශ
එක්ත්ශ ජනඳදෙඹි , නිව්ෙඹෝක්ශ නුය, එක්ත්ශ ජහතීන්ෙේශ ්රීශ

රාහශනිතයශනිෙඹෝිතතශහයාඹහරඹශවහශහයාඹහරශමිරදීශළනීභශ
වහශ්රීශරාහශභවශඵළාකුශසින්න්ශඑක්ශඑක්ශසථහනඹශෙනුෙන්ශ
ෙන්ශෙන්ශලෙඹන්ශදයනශරදශසිඹදභශපිළිඵශෙොඹහශඵරහශහයාතහශ
කිරීභශ පිණිශ වශ ඳහයාලිෙම්න්තුශ සිෙලේශ හයශ බහෙව්ශ ෙේඹශ
පිණි, රුශ ෙේ.ශ එම්.ශ ආනන්දශ කුභහයන්රිශ භවතහෙේශ
බහඳ කත්ෙඹන්ශ යුතුශ භතුශ වන්ශ භන්ත්රීරුන්ශ භ’සින්න්ශ ඳත්ශ
යශඇ කශඵශදන්නුශළභළත්ෙතමි. 

 

රුශරක්සභන්ශෙෙනසියත්නශභවතහ 

රුශඳසිත්රහෙීවීශන්නිආයචිචිශභවත්මිඹ 

රුශඩේරසශෙීහනන්දශභවතහ 

රුශඵන්දුරශගුණයාධනශභවතහ 

රුශභි න්දහනන්දශඅලුත්භශෙේශභවතහ 

රුශසුනිල්ශවඳුන්ෙනත් කශභවතහ 

රුශබිභල්ශයත්නහඹශභවතහ 

රුශඅනුයශන්ඩ්නිශජඹයත්නශභවතහ 

රුශරක්සභන්ශආනන්දශසිෙේභහන්නශභවතහ 

රුශසිදුයශසික්රභනහඹශභවතහශ 

රුශඊ.ශයනඳන්ශභවතහ 

රුශනලින්ශඵණ්ඩහයශජඹභවශභවතහ 

රුශෙවක්පයාශඅප්පුවහමිශභවතහ 

රුශඒ. අයසින් ශීකුභහයාශභවතහ 

රුශආනන්දශඅලුත්භෙේශභවතහ 

රුශ(භවහචහයාඹ)ශආශුශභහයන්ාවශභවතහශ 

රුශ(වදය)ශතුන්තහශසිෙේභහන්නශභවත්මිඹ 

රුශඥහනමුත්තුශ්රීෙන්න්ශභවතහ 

රුශන්දත්ශභයන්ාවශභවතහ 

රුශ(වදය)ශඑස.ශන්ෙභෝවන්ශභවතහ 
 

II 

්න්ද ි මියන් ලියළඳරිංික කයරීමේ (විමේ විධිවිධළන) 
ඳනත් මකටුේඳත : මරේහධළධිකරණය  මඳත්වේ 

ஶணர்ஷபப் தறவுவெய்ல் (றஶெட ற்தரடுள்) 

ெட்டண்னம்: உர் லறன்ணக்கு ணேக்ள்  
REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 

PETITIONS TO THE SUPREME COURT 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
්රී රාහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජෙ  ආණ්ඩුක්රභශ

යසථහෙව් 121(1) යසථහශ ප්රහය, “ඡන්දශ ි මිඹන්ශ
ලිඹහඳදාචිශකිරීෙම්ශ (සිෙලේශසිධිසිධහන)”ශනභළ කශඳනත්ශෙටුම්ඳතශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශ ෙරේසධහධියණඹශ ෙතශ ඉදරිඳත්ශ යනශ රදශ
ෙඳත්ම්ශෙදශපිපඳත්ශභහශෙතශරළබීශඇ කශඵශඳහයාලිෙම්න්තුපශ
දළන්වීභපශළභළත්ෙතමි.ශ 
 

III 

කථළනළයකතුමළමේ වශවරකය 
ெதரரண ெரன்ணஷ 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රීශ රාහශ ප්රජහතහන්්රිශ භහජහදීශ ජනයජෙ ශ ආණ්ඩුක්රභශ
යසථහෙව්ශ 79 යසථහෙව්ශ සිධිසිධහනශ ප්රහය, 2017 භළයිශ 17 
දනශභ’සින්න්ශ“ආයාථිශෙේහශහසතුශ(ාෙලෝධන)” නභළ කශඳනත්ශ

ෙටුම්ඳශෙති ශ ව කඹශ පවන්ශ යනශ රදශ ඵශ දළන්වීභපශ
ළභළත්ෙතමි. 

461 462 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

IV 
 

ඳළර්ලිමේන්තු ක යුතු පිළිබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரணன்ந அணௗல்ள் தற்நற குணக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහයාලිෙම්න්තුශපයුතුශපිළිඵශහයශබහෙව්ශරැසවීභක්ශ2017ශ
භළයිශ භශ 23ශ ළනිශ අඟවරුහදහශ එනම්, අදශ දනශ ඳසශ රුශ 2.00පශ
භහෙේශනිරශ හභයෙ දීශ ඳළළත්වීභපශ නිඹමිතශඵළසින්ශ ඊපශ ඳළමිණශ

වබහගිශ නශ ෙරශ රුශ භිශ භන්ත්රීශ න්ඹලුශ ෙදනහෙන්භශ
හරුණිශ ඉල්රහශ න්ටිනශ ඵශ ෙභභශ බහපශ ශ ශ දළනුම්ශ දීභපශ
ළභළත්ෙතමි. 

  
  

 ලිපි මල්ඛනළරිය පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட தத்றங்ள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ (ිඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රවරවංවහකරණ අමළතය වශ ආණ්ු  ඳක්මේ ප්රධළන 
වංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக் - ரற ற்ணம் 

தரரணன்ந ணெலஷப்ணொ அஷச்ெணம் அெரங்க் ட்ெறறன் 

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

රුශ ථහනහඹතුභනි,  කයයශ ායාධනශ වහශ නජීවීශ

අභහතයතුභහශ ෙනුෙන්ශ භභශ 2015ශ යාඹශ වහශ ජහ කශ
ත්ෙෝදයහනශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශහයාක ශහයාඹශහධනශහයාතහශ

ඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශහයාතහශ  කයයශ ායාධනඹශවහශඳරියඹශ වශ සහබහසිශ
ම්ඳත්ශපිළිඵශආාශිශඅධීක්ණශහයශබහශෙතශෙඹොමුශශශ

යුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශ 
 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි, ආඳදහශ ශභනහයණශ අභහතයතුභහශ

ෙනුෙන්ශ භභශ 2016ශ යාඹශ වහශ ආඳදහශ ශභනහයණශ

ශඅභහතයහාලෙ ශහයාක ශහයාඹශහධනශහයාතහශඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශ හයාතහශ  කයයශ ායාධනඹශ වහශ ඳරියඹශ වශ සබහසිශ
ම්ඳත්ශපිළිඵශආාශිශඅධීක්ණශහයශබහශෙතශෙඹොමුශශශ

යුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශ 
 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශථහනහඹතුභනි, ෙෞය, ෙඳෝණශවහශෙීශීඹශවදයශ

අභහතයතුභහශ ෙනුෙන්ශ භභශ 2015ශ අාශ 5ශ දයනශ ජහ කශඖධශ

නිඹහභනශඅධිහරිඹශඳනෙත්ශ118ශශන් කඹශභඟශකිඹසිඹශයුතුශ142ශශ

න් කඹශ ඹපෙත්ශ වදයශ උඳයණශ මිරශ නිඹභශ කිරීභශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශ ෙෞය, ෙඳෝණශ වහශ ෙීශීඹශ වදයශ
අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදු, 2017ශෙඳඵයහරිශ17ශදනළ කශඅාශ
2006/45ශදයනශඅ කශසිෙලේශළට්ශඳත්රෙ ශඳශශයනශරදශනිෙඹෝශ

ඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශ නිෙඹෝශ ෙෞයශ වහශ භහනශ සුඵහධනඹ, භහජශ
සිඵරළන්වීභශ පිළිඵශ ආාශිශ අධීක්ණශ හයශ බහශ ෙතශ
ෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශ 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශථහනහඹතුභනි, යහජයශයහඹශායාධනශඅභහතයතුභහශ

ෙනුෙන්ශභභශ2013ශයාඹශවහශරාහපුත්රශායාධනශඵළාකුෙව්ශ

හයාක ශහයාතහශඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශ හයාතහශ ආයාථිශ ායාධනශ පිළිඵශ ආාශිශ අධීක්ණශ
හයශබහශෙතශෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශ 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි, අධියණශ අභහතයශ වශ බුීධලහනශ

අභහතයතුභහශ ෙනුෙන්ශ 1978ශ අාශ 2ශ දයනශ අධියණශාසිධහනශ

ඳනෙත්ශ60ශන් කඹශභඟශකිඹසිඹශයුතුශඑභශඳනෙත්ශ61ශන් කඹශ
ඹපෙත්ශඅධියණශඅභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදු, 2017ශ භහයාතුශ
27ශදනළ කශඅාශ2012/5ශදයනශඅ කශසිෙලේශළට්ශඳත්රෙ ශඳශශයනශ
රදශනිෙඹෝඹ; වශ 

2016 යාඹශවහශනී කශෙොමින්ශබහශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශ
හයාඹශහධනශහයාතහශභභශඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශ නිෙඹෝඹශ වශ හයාතහශ වන කශ පයුතුශ (දණශ

සිෙයෝධි)ශවහශභහධයශපිළිඵශආාශිශඅධීක්ණශහයශබහශෙතශ
ෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශශශ 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි, 2016ශ යාඹශ වහශ ඉඩම්ශ ඳරිවයණශ

ප්ර කඳත් කශළරසුම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශහයාඹශහධනශහයාතහශභභශ

ඉදරිඳත්ශයමි.ශ 

එභශහයාතහශෘක යාභඹශවහශඉඩම්ශපිළිඵශආාශිශඅධීක්ණශ
හයශබහශෙතශෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශ 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
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ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි, තළඳළල්, තළඳළල්ශ ෙේහශ වහශ මුසලිම්ශ

ආමිශපයුතුශඅභහතයතුභහශෙනුෙන්ශභභශ2016ශයාඹශවහශ
තළඳළල්, තළඳළල්ශෙේහශවහශමුසලිම්ශආමිශපයුතුශඅභහතයහාලෙ ශ

හයාඹශහධනශහයාතහශඉදරිඳත්ශයමි. 

එභශ හයාතහශ අබයන්තයශ ඳරිඳහරනඹශ වහශ යහජයශ
ශභනහයණඹශ පිළිඵශ ආාශිශ අධීක්ණශ හයශ බහශ ෙතශ
ෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශශශ 

 
 
 

ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
 

 
ගරු මලික් වමරවික්රම මශතළ  (වංලර්ධන පඳළය මළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂ අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ணக் ெறக் - அதறறணத்ற உதர ணௌஷநள் 

ற்ணம் ெர்ஶெ ர்த் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

රුශථහනහඹතුභනි, 1979ශඅාශ40ශදයනශ්රීශරාහශඅඳනඹනශ
ායාධනශඳනෙත්ශ14ශන් කඹශඹපෙත්ශෙසශඵදුශම්ඵන්ධෙඹන්ශ
ායාධනශඋඳහඹශභහයාශවහශජහතයන්තයශෙශශඅභහතයයඹහශසින්න්ශ
හදනශරදු, 2017ශභහයාතුශ21ශදනළ කශඅාශ2011/9ශදයනශඅ කසිෙලේශ

ළට්ශඳත්රෙ ශඳශශයනශරදශනිෙඹෝඹශභභශඉදරිඳත්ශයමි. 

එභශනිෙඹෝඹශආයාථිශ ායාධනශ පිළිඵශආාශිශ අධීක්ණශ
හයශබහශෙතශෙඹොමුශශශයුතුශඹළයිශභභශෙඹෝජනහශයමි.ශශශ 

 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
 

 
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 

ணஷநெரர் ஶற்தரர்ஷக் குண அநறக்ஷள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ட்ட் குஶெ) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, ආයාථිශ ායාධනශ පිළිඵශ ආාශිශ
අධීක්ණශ හයශ බහෙව්ශ බහඳ කතුභහශ ෙනුෙන්ශභභශආයාථිශ
ායාධනශ පිළිඵශ ආාශිශ අධීක්ණශ හයශ බහශ ෙතශ ෙඹොමුශ
යනශරද, "සිෙීලශසිනිභඹශඳනත්ශෙටුම්ඳත", "ඵරවත්හයෙඹන්ශ
අතුරුදවන්ශකිරීම්ලින්ශන්ඹලුශතළනළත්තන්ශආයක්හශකිරීභශවහශවශ
ජහතයන්තයශම්මු කඹශඳනත්ශෙටුම්ඳත", "2011 යාඹශවහශ්රීශ
රාහශ යහජයශළසිලිශාසථහෙව්ශහයාක ශහයාතහ", "2014ශ යාඹශ
වහශසීලභහි තශකුරුණෆරශළසිලිශ භහෙම්ශහයාක ශහයාතහ"ශශ
ව "2011, 2012 වහශ2013ශයාශවහශ්රීශරාහශ සශාසථහෙව්ශ
හයාක ශහයාතහශවහශගිණුම්"ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ වශ එකීශ හයශ
බහෙව්ශහයාතහශඉදරිඳත්ශයමි.ශ  

 
 

 

වභළමේවය මත වරබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரணடத்றல் இணக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Ordered to lie upon the Table. 

II 
 

ගරු අිතත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு அஜறத் ரன்ணப்வதண) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුශථහනහඹතුභනි, වන කශපයුතුශ(දණශසිෙයෝධී)ශවහශ

භහධයශපිළිඵශආාශිශඅධීක්ණශහයශබහශෙතශෙඹොමුශයනශ
රද, "න්සිල්ශනඩුශසිධහනශාග්රවඹශ(ාෙලෝධන)ශඳනත්ශෙටුම්ඳත"ශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශ වශ එකීශ හයශ බහෙව්ශ හයාතහශ භභශ ඉදරිඳත්ශ

යමි.  
 

වභළමේවය මත වරබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரணடத்றல் இணக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 
යජෙ ශ මුදල්ශ පිළිඵශ හයශ බහෙව්ශ හයාතහශ එභශ හයශ

බහෙව්ශ බහඳ කශ රුශඑම්.ඒ.ශ සුභන් කයන්ශභවතහශ සින්න්ශ ඉදරිඳත්ශ
කිරීභ.ශශ 

 

රජමේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළමේ ලළර්තළල  
அெரங் றற தற்நற குணறன் அநறக்ஷ 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්වරරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “Revision of Salaries and 

Allowances of the Director General of the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption”, 
“Resolutions under the Appropriation Act” and “Note on 

the Supplementary Allocations given from the Budgetary 

Support Services and Contingent Liabilities provision 

made under the Department of National Budget as per the 
Introduction Note of the Annual Estimates” which were 

referred to the said Committee.  

With your permission, Sir, I want to highlight one 

matter. The Committee after consideration agreed to the 

said Resolutions. In respect of the Note, the Committee 

requested that the Director General of National Budget to 
provide the details of vehicles purchased to Ministers 

from January 2015 and the present condition of previous 

vehicles used by the Ministers, and decided to withhold 

its approval until the receipt of the requested details.  

Thank you.   
 

වභළමේවය මත වරබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரணடத்றல் இணக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

මඳත්වේ 
ணேக்ள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශඒ.ඩී.ශසුන්ල්ශෙප්රේභජඹන්තශභවතහශ-ශඳළමිණශනළත. 

රුශඒ.එචි.එම්. ෂවුන්ශභවතහශ-ශඳළමිණශනළත. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගරු රිලිප් මලදආරච්ික මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වේඳත් 
වංලර්ධන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு றணப் வஆச்ெற - டற்வநரறல் ற்ணம் ல 

பண்ன அதறறணத்ற  இரஜரங் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,  ෙන්ල්ර, භල්ඳහන, 11 ණු, 

අාශ 34/3ශ දයනශ සථහනෙඹි ශ ඳදාචිශ එල්.එචි.ශ ආරිඹයත්නශ
භවතහෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භක්ශභභශපිළින්මි. 

 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ (කෘෂිකර්ම රළජය 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயரஶ - த்வரறல் இரஜரங்  

அஷச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,  භහතෙල්, ෙොෙවොඹිලිෙර, අාශ
50/35ශ දයනශ සථහනෙඹි ශ ඳදාචිශ ඒ.ඩබ්ලිව්.ජී.ඩී.ශ රුණහ කරශ
භවතහෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භක්ශභභශශපිළින්මි. 

 

ගරු අරුන්රික ප්රනළන්ු  මශතළ (වංාළරක වංලර්ධන ශළ 
ක්රිවහවරයළනි ආගමික ක යුතු නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு அணந்றக் தர்ணரந்ண - சுற்ணனரத்ணஷந 

அதறறணத்ற ற்ணம் றநறஸ்  அணௗல்ள் தறற 

அஷச்ெர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - Deputy Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,  භහයසිර, ෙවොයෙොල්ර, භයාලීන්ශ
භහතශ ඹනශ ලිපිනෙඹි ශ ඳදාචිශ ෙක්.ෙක්.ය.ෙේ.එන්.ශ ෙඳෙයායහශ
භවතහෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භක්ශභභශපිළින්මි. 

 

ගරු එච්.ආර්. වළරතී ු හමන්ත මශතළ (අධිකරණ නිමයෝජය 
අමළතයතුමළ ශළ බුද්ධ ළවන නිමයෝජය අමළතයතුමළ)  
(ரண்ணொறகு ச்.ஆர். ெரல ணஷ்ந் - லற தறற அஷச்ெணம் 

ணொத்ெரெண தறற அஷச்ெணம்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

රුශථහනහඹතුභනි,  ඹටිඹන්ෙතොප, භවසිර, පිල්රෆත්තශ
ඹනශ ලිපිනෙඹි ශ ඳදාචිශ පී.වී.ශ ඉන්දශ ප්රහීශ ාජීශ භවතහෙන්ශ
රළබුණුශෙඳත්භක්ශභභශපිළින්මි. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්වර  මශතළ 
(ரண்ணொறகு றயரல் னப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රුශථහනහඹතුභනි,  ඉවශශෙොබ්ඵෆඩු, අාශ62/ඒශදයනශ
සථහනෙඹි ශ ඳදාචිශ ටී.එම්.ශ යත්නහඹශ භවතහෙන්ශ රළබුණුශ
ෙඳත්භක්ශභභශපිළින්මි. 

 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு ட்ட் குஶெ) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,  පිළිඹන්දර, ෆර, යිභන්ශ ෙඩ්ල්ශ
නිහ, අාශ සීල/1/3/2ශ දයනශ සථහනෙඹි ශ ඳදාචිශ ය.පී.ශ රඵඩශ
භවතහෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භක්ශභභශපිළින්මි. 

 

ගරු මේ. සීල. අලතුල මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஶஜ.ெல. அனத்ணன)  

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, භභශ ඳවතශ වන්ශ ෙඳත්ම්ශ ෙදශ

පිළින්මි. 

(1) භහතභ, ෙොටිහෙඳොර, ාෙොඩත්තශඹනශලිපිනෙඹි ශ
ඳදාචිශබී.එචි.ශකුභහරිවහමිශභවත්මිඹෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භ; 
ව 

(2) අමෙොෙට්, දළදුරුනදීභ, අාශ 127ශ දයනශ සථහනෙඹි ශ
ඳදාචිශඊ.ඩී.ශපුණයතීශභවත්මිඹෙන්ශරළබුණුශෙඳත්භ. 

ගරු ක. තුමරයිමරත්නසිංශේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு  . ணஷவட்ெறங்ம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
வப ெதரரர் அர்ஶப, ண்ணர் 02, ஆணம் ரறல் 

றணம் றண. ம்.ச். ெறத்லக் ன்தரறடறணந்ண 

றஷடக்ப்வதற்ந ணேஷணம்;  

றணஶரஷன, ெலணன்குடர, ரல.ரல.. வீறறல் றணம் றண. 

ண.தற. ஜறனக் ன்தரறடறணந்ண றஷடக்ப்வதற்ந 

ணேஷணம்;  

றணஶரஷன, ல்ணரற வீற, இனக்ம் 132/12 இல் 

றணம் றண. ஆர். ெண்ணௌணங்ம் ன்தரறடறணந்ண 

றஷடக்ப்வதற்ந ணேஷணம்  

ரன் ெர்ப்தறக்றன்ஶநன். ன்நற.  
 

ගරු අිතත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு அஜறத் ரன்ணப்வதண) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුශථහනහඹතුභනි, යීෙදොළුභ, කුසරශඹනශලිපිනෙඹි ශ

ඳදාචිශ බී.ශ ෙේම්සශ අප්පුවහමිශ භවතහෙන්ශ රළබුණුශ ෙඳත්භක්ශභභශ
පිළින්මි.ශ 

 

ගරු මයිල්ලළගනේ වරකරළජළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு றல்ரணம் றனரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Mr. Speaker, I present a petition from Mr. R. 
Jayaseelan of No. 09, Liddesdale Estate, Halgranoya.  

 

ගරු බන්ු  ළල් බණ්ඩළ මමගොඩ මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன னரல் தண்டரரறவரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, යත්භරහන, අත් කඩිඹශ ඳහය, ්රීශ ජනශ
භහත, ෙදළනිශ ඳටුභ, අාශ 105/9ශ දයනශ සථහනෙඹි ශ ඳදාචිශ

එචි.ෙක්.ඒ.එල්.ඵණ්ඩහයශ භවතහෙන්ශ රළබුණුශ ෙඳත්භක්ශ භභශ
පිළින්මි.ශ 

 

ිරි මඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ පිළිබ කළරක 
වභළල  ඳෆල මය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

ெர்ப்தறக்ப்தட்ட ணேக்ஷபப் வதரணணேக் குணவுக்குச் ெரட்டக் 

ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රහනල  ලළිකක පිළිතුරු 
றணரக்ணக்கு ரய்ண்ன றஷடள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ජළ-ඇෂ, ිශෂගම, මඳොල්ගශ ලෆල නීවර විමරෝධී 

මව මගොඩ කයරීම :  පියලර  
ஜரன, இயன, வதரல்ய குபத்ஷச் 

ெட்டறஶரர றப்ணொல் :டடிக்ஷ 
ILLEGAL FILLING OF JA-ELA, IHALAGAMA POLGAHAWEWA 

TANK: STEPS TAKEN 
 

    855/’16 

1. ගරු බුද්ධික ඳවරරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணொத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෘක යාභශඅභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹ-ශ(2): 

(අ) (i) ජහඇරශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ ෙොට්ධහෙ , 181F 
ළපෙත්තශ ග්රහභශ නිරධහරිශ ෙභි , ඉවශභශ
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ග්රහභෙඹි ශ පිි පහශ  කෙඵනශ ෙඳොල්වශ ළශ
(ඉවශභ)ශ නින්ශ ෙරශ නඩත්තුශ ෙනොකිරීභශ
ෙවේතුෙන්ශසිනහලශවීෙම්ශඅදහනභක්ශඇ කශඵත්; 

 (ii)  ඇතළම්ශාසිධහනහත්භශපිරිසශළශෙොඩශකිරීභපශ
වහශ ශළපශ අඹත්ශ යක්ක තශ ඉඩම්ශ අත්යශ ළනීභපශ
පයුතුශයනශඵත්; 

 එතුභහශදන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ඉවශභශ ළශ ප්ර කාසයණඹශ කිරීභපශ පයුතුශ
යන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙේශනම්, එභශදනඹශෙයාද; 

 (iii) ළශ ප්ර කාසයණඹශ කිරීභශ වහශ 2016ශ අඹශ
ළෙඹන්ශමුදල්ශෙන්යශ කබුෙණ්ද; 

 (iv)  එෙේශනම්, එභශප්රභහණඹශෙොඳභණද;  

 ඹන්නශඑතුභහශවන්ශයන්ෙනි ද? 

(ඇ) (i) නී කසිෙයෝධීශ ෙරශ ළශ ෙොඩශ කිරීභශ වහශ ළපශ
අඹත්ශ ඉඩම්ශ අත්යශ ළනීම්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශක්රිඹහශ
භහයාශෙනශ කෙබ්ද; 

 (ii)  එෙේශ නම්, එභශ නී කසිෙයෝධීශ ක්රිඹහන්පශ දහඹවශ
පිරිෙේශනම්ශෙයාද; 

 (iii) ඔවුන්පශඑෙයි ශත්ශක්රිඹහශභහයාශෙයාද;  

 (iv) ළෙව්ශඇතළම්ශසථහනශෙොඩයශෙොි රශහශයශ
ඇ කශ ප්රෙීලශ නළතශ අත්යශ ළනීභපශ පයුතුශ
යන්ෙන්ද; 

 (v)  එෙරශෙොි රශහශශශඅඹපශසිරුීධශන්නහශ
ක්රිඹහශභහයාශෙයාද;  

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනොශඑෙේශනම්, ඒශභන්ද? 

 
த்வரறல் அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i) ஜரன தறஶெ வெனரபர் தறரறறல் 181F 

வட்டவத் றர உத்றஶரத்ர் தறரறறன், 

இயன றரத்றல் அஷந்ணள்ப வதரல்ய 

குபம் (இயன) உரற ணௌஷநறல் 

தரரறக்ப்தடர ரத்றணரல் அறவுணம் 

ஆதத்ஷ றர்வரண்டுள்பஷணம்; 

 (ii) ெறன எணங்ஷப்வதற்ந குணக்ள் குபத்ஷ 

ண்றட்டு றப்ணொற்கும் குபத்ணக்குரற 

எணக்குக் ரறஷப ஷப்தற்ணற்கும் 

டடிக்ஷ டுத்ண ணஷணம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இயன குபத்ஷப் ணொணஷப்தற்கு 

டடிக்ஷ டுப்தரர ன்தஷணம்; 

 (ii) ஆவணறல், அத்றற ரவன்தஷணம்; 

 (iii) குபத்ஷப் ணொணஷப்தற்கு 2 0 1 6ஆம் 

ஆண்டின் வு வெனவுத் றட்டத்றல் றற 

எணக்ப்தட்டுள்பர ன்தஷணம்; 

 (iv) ஆவணறல், அத்வரஷ வ்பவன்தஷணம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ெட்ட றஶரரண ணௌஷநறல் குபத்ஷ 

ண்றட்டு றப்ணொல் ற்ணம் குபத்ணக்குரற 

ரறஷபச் சுவீரறத்ல் வரடர்தர 

டடிக்ஷ டுக்ப்தட்டுள்பர ன்தஷணம்; 

 (ii) ஆவணறல், ஶற்தடி ெட்டறஶர 

வெற்தரட்டில் ஈடுதட்டுள்ப ஆட்பறன் 

வதர்ள் ரஷ ன்தஷணம்; 

 (iii) இர்ணக்கு றர ஶற்வரள்பப்தட்டுள்ப 

டடிக்ஷள் ரஷ ன்தஷணம்; 

 (iv) குபத்றன் ெறன தகுறஷப ண்றட்டு றப்தற 

வரறஷன தறரறட்டுள்ப தறஶெங்ஷப லபச் 

சுவீரறப்தற்கு டடிக்ஷ டுப்தரர 

ன்தஷணம்; 

 (v) அவ்ரண வரறஷனச் வெய்ஷஷ 

ஶற்வரண்டுள்ப ஆட்ணக்கு றர 

ஶற்வரள்பப்தடும் டடிக்ஷள் ரஷ 

ன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Is he aware that-  

 (i) the Polgahawewa tank (Ihalagama) in 

Ihalagama village in the 181F Ketagewatta 

Grama Niladhari Division in the Ja-Ela 

Divisional Secretary's Division is faced 
with the risk of deterioration owing to lack 

of proper maintenance; and 

 (ii) some organised groups are planning to fill 

the tank and take possession of the lands in 
the reservation of the tank? 

(b) Will he state-  

 (i) whether steps will be taken to renovate the 

Ihalagama tank;  

 (ii) if so, the date it will be done; 

 (iii) whether funds had been allocated by the 

2016ශbudget to renovate the tank; and  

 (iv) If so, the amount of money so allocated? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) whether steps have been taken against the 

illegal filling of the tank and acquiring 

lands belonging to the tank; 

 (ii) if so, the names of persons involved in 
those illegal activities; 

 (iii) the steps taken against them; 

 (iv) whether arrangements will be made to 

acquire back the lands of the tank which 
have been filled and cultivated with Kohila; 

and 

 (v) the steps to be taken against those persons 

who have cultivated Kohila? 

(d) If not, why?  
 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயரஶ) 

The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රුශථහනහඹතුභනි, ෘක යාභශඅභහතයතුභහශෙනුෙන්ශභහශ

එභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශෙදනහ. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

(අ) (i) ළෙව්ශ යශශ ඳණහශ ෙඹොදහශ ළව්ශ ඵළම්භශ පිළියශ
කිරීභ, ෙයොන්ශභඩශ ඉත්ශයශජරශ ධහරිතහශඉවශශ
නළාවීභ, ළපශ එනශ වශ ඵළශ ඹනශ ඇශශ භහයාශ
ප්ර කාසයණඹශළනිශනඩත්තුශපයුතුශන්දුශකිරීභපශ
අලයශක්රිඹහශභහයාශෙනශඇත. 

 (ii) ළපශඅඹත්ශඉඩම්ශඅනෙයන්ශඅත්ඳත්ශයශළනීභශ
ළශළක්වීභශ වහශ භළනුම්ශපයුතුශන්දුශයශභහයිම්ශ
රකුණුශකිරීභපශපිඹයශෙනශඇත.ශ 

(ආ) (i) ඳශමුශ අදඹයශ ඹපෙත්ශ ළෙව්ශ ෙයොන්ශ භඩශ ඉත්ශ
කිරීෙම්ශපයුතුශන්දුශයශඅන්ශයශඇත. 

 (ii) 2016.10.20ශදනශ්රීශරාහශඉඩම්ශෙොඩශකිරීෙම්ශවහශ
ායාධනඹශ කිරීෙම්ශ ාසථහශ භඟශ ගිසිසුම්තශ
2016.12.28ශදනශනශසිපශළඩශඅන්ශයශඇත. 

 (iii) ෘක යාභශ අභහතයහාලෙ ශ 2016ශ සිෙලේශ යහඳෘ කශ
ඹපෙත්ශසුළුශහරිභහයාශප්ර කාසයණශළඩපවනශ
ඹපෙත්ශ ෙොසිජනශ ායාධනශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ
ෙතශෙන්ශශශප්ර කඳහදනශභතශමුදල්ශෙන්ශයනශ
රදී.ශ 

 (iv) රුපිඹල්ශමිලිඹනශ2යි. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

  ළෙව්ශ භළනුම්ශ පයුතුශ මිනින්ෙදෝරුශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ භඟින්ශ අදඹයශ ෙදක්ශ ඹපෙත්ශ
න්දුශයශභහයිම්ශල්ශදභහශරකුණුශයශඇත.ශඅදහශශ
භහයිම්ශ සිෘතශ යශ භහයිම්ශ පිළින්නහශ ඵපශ
සිෙයෝධතහශඳරීක්ණඹක්ශදශන්දුශයශඇත. 

 (ii) පී.ශ ජඹ කස, පී.ශ අරුණශ ලහන්ත, ආයා.ශ අමිරහශ
උදඹානී, ආයා.ශඅචිනිශඋභඹානී, බී.ශෙවේෙේ, සීල.ශ
භහලීශ දීඳහනිශ ෙභොයහඹස, ටී.ශ පිඹෙේනශ ප්රනහන්දු, 
එචි.ඩී.ශචම්ඳහශප්රිඹහනි. 

 (iii) අනයෙඹන්ශ ඉඩම්ශ අත්ඳත්ශ යෙනශ ඳදාචිශ වීශ
සිෙයෝධතහශදළක්වන්පශඑෙයි ශඉදරිෙ දීශනී කභඹශ
පිඹයශළනීභපශනිඹමිතයි. 

 (iv) ළෙව්ශභළනුම්ශන්දුශශශභහයිම්ශසීලභහශතුශපශෙොි රශ
හශ අඹත්ශ ප්රෙීලශඇතුශත්ශ ෙනොනශ අතයශ එභශ
ප්රෙීලඹශ ළෙව්ශ යක්ක තශ සීලභහශ තුශපශ අඹත්ශ ෙව්.ශ
නළතශභළනීම්ශකිරීභක්ශභඟින්ශඑභශප්රෙීලශඇතුශත්ශ
යශළනීභපශඅෙප්ක්හශශෙෙයා.  

 (v) නළතශ භළනුම්ශ පයුතුශ න්දුශ කිරීෙභන්ශ ඳසුශ එභශ
ෙොපශතුශශහශශශඅඹශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශඉදරිශ
පිඹයක්ශළනීභපශවළකිඹහක්ශඇත. 

(ඈ) අදහශශෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික ඳවරරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணொத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුශථහනහඹතුභනි, භෙේශඳශමුළනිශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි. 

රුශ යහජයශ ඇභ කතුභනි, ඔඵතුභහශ අහනෙ ශ වන්ශ ශශ
පිළිතුරුරශවන්ශවුණහ, "නළතශභළනුම්ශපයුතුශන්දුශයනහ"ශ
කිඹරහ.ශ දළන්ශ ෙම්ශ තෙන්ෙන්ශ 2017ශ අවුරුීෙීශ 5නශ භහෙ ශ

අහනශ දනශ කීඳඹයි.ශ ඒෙන්ශ අදවසශ යන්ෙන්, ෙම්ශ අවුරුීදශ
අහනශ ෙන්නශ තශ  කෙඵන්ෙන්ශ භහශ වතශ හෙේශ හරඹක්ශ
කිඹරහයි.ශඑභශනිහශනළතශභළනුම්ශපයුතුශෙොඳභණශහරඹකින්ශ
න්දුශ යන්නශඵරහෙඳොෙයොත්තුශ නහදශකිඹරහ, ශකීභක්ශ ඇ කශ

ඹම්ශහරශහනුක්ශඑක්ශෙම්ශරුශබහපශකිඹන්නශඔඵතුභහපශ
පුළුන්ද? 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රුශභන්ත්රීතුභනි, ෙම්ශපිළිතුයශතභයිශභපශරඵහශදීරහශ කෙඵන්ෙන්.ශ
ෙම්ශ ම්ඵන්ධශ අදහශශ නිරධහරින්ශ භඟශ හචිඡහශ යරහ, භපශ

පුළුන්ශඔඵතුභහපශඒශදනඹශකිඹන්න. 

 

ගරු බුද්ධික ඳවරරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணொத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුශථහනහඹතුභනි, භෙේශෙදළනිශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි. 

රුශ යහජයශ ඇභ කතුභනි, දළන්ශ ඔඵතුභහෙේශ පිළිතුෙයාශ වන්ශ
වුණහ, ජහ-ඇරශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ ෙොට්ධහෙ ශ 181එෂසශ
ළපෙත්තශ ග්රහභශ නිරධහරිශ ෙම්ශ නළත්නම්, යහභශ ප්රෙීලෙ ශ
ෙඳොල්වශ ළශ ෙවත්, ඉවශභශ ළශ ප්ර කාසයණඹශ කිරීභශ

වහශ ඳසුශ ගිඹශ අවුරුීෙීශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 2ක්ශ ඔඵතුභන්රහශ
ෙඹෙදව්හඹශකිඹරහ.ශවළඵළයි, ඒශරුපිඹල්ශමිලිඹනශෙදෙන්ශඉතහභශ
සුළුශළඩශෙොපයිශයන්නශපුළුන්ශවුෙණ්.ශඑභශළෙව්ශෙොඩවීභශ

තදුයපත්ශඒශආහයෙඹන්භශ කෙඵනහ.ශඑභශප්රෙීලෙ ශඉන්නශහශ
යනශෙොවීන්ශකිඹන්ෙන්, "ළශවදරහශදුන්ෙනොත්ශහශයන්නම්"ශ
කිඹරහ.ශවළඵළයි, ඔඵතුභන්රහෙේශම්ඳව, ෙොසිජනශෙේහශවහයශ

ෙොභහරිසශවන්ශයන්ෙන්, "හශයන්නශෙොසිෙඹෝශනළවළ"ශ
කිඹරහ.ශ ෙම්ශ වරිඹප, "ෙරෝෙ ශ ඉසෙල්රහභශ ඇ කශ වුෙණ්ශ
කිකිළිශ ද, බිත්තයඹශ ද"ශ හෙේශථහක්.ශඇත්තපභශ තුයශ ෙදනහශ

නම්, ෙොවීන්ශ හශයයි.ශ "හශයනහශනම්, තුයශ ෙදන්නම්"ශ
කිඹනශඑශහධහයණශනළවළ.ශයජඹක්ශසිධිඹපශඅෙප්ශයුතුභශතභයි, 
ජරශප්රෙව්ලඹශසිධිභත්ශරඵහශදීභ.ශඑභශප්රෙීලෙඹන්ශෙම්ශයාෙ දීශඒශ
පිළිඵශඉල්ලීම්ශඳහශන්දුශයශ කෙඵනහ.ශසිෙලේෙඹන්භශඉවශභශ

සිවහයසථහනෙ ශ නහඹශ සහමින්ශ වන්ෙේශ ඳහශ ඉල්ලීම්ශ යශ
 කෙඵනහ; තුරුසිරශ සිභරධයාභශ නහඹශ සහමින්ශ වන්ෙේශ එපුශ
ලිපිඹකුත්ශභහශශඟශ කෙඵනහ.ශ 

ෙම්ශ අවුරුීෙීශ ළව්ශ පිළියශකිරීභශ වශ ඒශ අදහශශපයුත්තශ
ෙනුෙන්ශඹම්ශමුදරක්ශෙන්ශයන්නශඵරහෙඳොෙයොත්තුශ නහදශ
කිඹහශභහශඔඵතුභහෙන්ශඅවන්නශළභළ කයි. 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, භභශ ෙම්ශ හයණඹශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ
වහයශෙොභහරිසතුමිඹශඑක්ත්ශහචිඡහශශහ.ශඒශඅසථහෙව්දීශ

එතුමිඹශ ප්රහලශෙශේ, ෙොසිශ ාසිධහනෙඹන්ශ ඉල්ලීභක්ශෙශොත්ශ
ෙම්ශයාෙ ශන්පශමුදල්ශෙන්ශකිරීභපශපුළුන්ශඵයි.ශනමුත්ශතභශ
එෙවභශඉල්ලීභක්ශයරහශනළ කශඵයිශප්රහලශවුෙණ්.ශ 

 
ගරු බුද්ධික ඳවරරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணொத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුශඇභ කතුභනි, ළෙව්ශජරඹශමුදහශවළරීෙම්ශඹතුරුශ කෙඵන්ෙන්ශ
සිවහයසථහනඹශ තුයි.ශ ෙොසිශ ාසිධහනෙඹන්ශ ඒශ ඉල්ලීභශ

රළබුෙණොත්ශ යන්නම්ශ කිඹනශ එශ ෙනොෙයිශ අෙප්ශ යුතුභශ
න්ෙන්.ශ 

අනික්ශහයණඹශ ෙභඹයි.ශ ජරඹශ යහශ ළනීෙම්ශ ධහරිතහශ ළඩිශ
ෙශොත්ශ යහභශ නයඹශ ජරෙඹන්ශ ඹපශ නශ එශ නත්න්නශ

පුළුන්, ළඩිශ ජරශ ප්රභහණඹක්ශ යහශ  කඹරහ.ශ ඒශ ඳළත්ෙතන්ශ
ඵරනෙොපත්ශ ෙභි ශ ශ හන්ඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ නිහශ ෙොසිශ
ජනතහපශ හන්ඹක්ශන්දුශ නහශ හෙේභශ යහභශනයඹශ වදන්ශ ජරශ

ළලීම්ලින්ශශක්හශන්නත්ශපුළුන්ශනහ.ශ 
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[රුශන්තශඅලුසිවහෙයාශභවතහ] 



2017 භළයිශ23ශ 

ෙත්ත්තශ ඳල්ලිෙ ශ හයාක ශ ඳත්නශ උත්ඹපශ සිලහරශ

පිරික්ශ එනහ.ශ ඒශ අඹපශ ජරශ ඳවසුම්ශ රඵහශ ෙදන්ෙනත්ශ ෙම්ශ
ළෙන්.ශඒශඋත්ඹපශවබහගීශනශෙතෝලිශප්රජහපත්ශඑයින්ශ
වනඹක්ශන්දුශනහ.ශඒශනිහශෙම්ශන්ඹලුශහයණහශරහශඵරහශෙභඹශ
2017ශ ායාධනශ ළරළසභපශ ඇතුශත්ශ යශ ළනීභපශ ඔඵතුභහපශ

සිෙලේශභළදවත්ශවීභක්ශයන්නශපුළුන්දශකිඹහශභභශතුන්ළනිශඅතුරුශ
ප්රලසනඹශවළටිඹපශඔඵතුභහෙන්ශදළනන්නශළභළ කයි.ශ 

 
ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயர) 

(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

රුශභන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහශ ෙවපශඅෙප්ශඅභහතයහාලඹපශ එනශඵශ
ප්රහලශශහ.ශෘක යාභශඅධයක්ශජනයහල්තුභහත්ශඑක්ශහචිඡහශ
යරහශඅඳපශමුදල්ශෙන්ශකිරීභපශපුළුන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙවොයි.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 
බවහනළි ර ඳෂළත් ප්රධළන අමළතයලරයළමේ විමද් 

වංාළර :විවහතර  
ஶல் ரர ணௌனஷச்ெரறன் வபறரட்டு 

றஜங்ள் : றதம் 
 FOREIGN TRIPS MADE BY CHIEF MINISTER OF 

WESTERN PROVINCE:  DETAILS  

1128/’16 

4. ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඳශහත්ශ ශ බහශ ශ වහශ ශ ඳශහත්ශ ශ ඳහරනශ ශ අභහතයතුභහෙන්ශ ශ ඇූ ශ

ප්රලසනඹශ-ශ(2): 

(අ) (i) ඵසනහි යශ ඳශහත්ශ බහෙව්ශ යාතභහනශ ප්රධහනශ
අභහතයයඹහශ එභශ තනතුයපශ ඳත්වීෙභන්ශ ඳසුශ න්දුශ
යශඇ කශසිෙීලශාචහයශායහශෙොඳභණද; 

 (ii) ාචහයඹශශශයපල්ශවශඑභශාචහයශවහශළඹශවශ
මුදරශෙන්ශෙන්ශලෙඹන්ශෙොඳභණද; 

 (iii) එභශඑක්ශඑක්ශයපරශාචහයඹශශශඅයමුණුශෙන්ශ
ෙන්ශලෙඹන්ශෙයාද;  

 (iv) එකීශ සිෙීලශ ාචහයලින්ශ අෙප්ක්ක තශ අයමුණුශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශරඵහත්ශප්ර කඹශෙයාද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙනි ද? 

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්, ඒශභන්ද? 
 

ரெஷதள் ற்ணம் உள்ணரட்ெற அஷச்ெஷக் 

ஶட்ட றணர:  

(அ) (i) ஶல் ரரத்றன் ற்ஶதரஷ ணௌனஷச்ெர் 

அப்தறக்கு றறக்ப்தட்டன் தறன்ணர் 

ஶற்வரண்டுள்ப வபறரட்டு றஜங்பறன் 

ண்றக்ஷ த்ஷணவன்தஷணம்; 

 (ii) றஜம் வெய் ரடுணம் அவ்றஜங்ணக்ர 

வெனறடப்தட்ட தத்வரஷணம் வவ்ஶநர 

வ்பவன்தஷணம்; 

 (iii) ஶற்தடி எவ்வரண ரடுபறல் 

ஶற்வரள்பப்தட்ட றஜங்பறன் ஶரக்ங்ள் 

வவ்ஶநர ரஷவன்தஷணம்; 

 (iv) குநறப்தறட்ட வபறரட்டு றஜங்பறன் ண்னம் 

றர்தரர்க்ப்தட்ட ஶரக்ங்ள் வரடர்தர 

அஷடப் வதற்ணள்ப ணௌன்ஶணற்நம் 

ரவன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of overseas trips made by the 

present Chief Minister of the Western 
Provincial Council, after his appointment to 

the said post; 

 (ii) the countries visited and the amount spent 

on those trips separately; 

 (iii) the objects of each of those visits 

separately; and 

 (iv) the progress achieved in relation to the 

expected objects of the said overseas trips? 

(b) If not, why? 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர - ரர ெஷதள் ற்ணம் 

உள்ணரட்ெற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, ඵසනහි යශ ඳශහත්ශ බහෙව්ශ ප්රධහනශ
ෙල්ම්ශරඵහශදුන්ශහයාතහශඅනුශඳවතශවන්ශපිළිතුරුශරඵහශෙදමි. 

(අ) (i) සිෙීලශාචහයශ3යි.ශ 

 (ii) චීනඹශ-රුපිඹල්ශ546,774.75 (ඳන්රක්ශවතළිසවඹශ
දවසශවත්න්ඹශවළත්තෆවතයයිශලතශවළත්තෆඳවයි) 

  දකුණුශඅප්රිහශ-ශරුපිඹල්ශ573,905.80 (ඳන්රක්ශ
වළත්තෆතුන්දවසශනන්ඹශඳවයිශලතශඅූ යි) 

  එක්ත්ශ යහජධහනිඹශ -ශ රුපිඹල්ශ 853,213.99 
(අපරක්ශ ඳනසතුන්දවසශ ෙදන්ඹශ දවතුනයිශ ලතශ
අනනඹයි) 

 (iii) චීනඹශ -ශ සීල/ශ ෙොශමශ දස්රික්ශ මුඳහයශ ඵළාකුශ
ාභෙ ශ භවහශ බහශ නිෙඹෝිතතඹන්ශ වහශ වශ
මුඳහයශ යහඳහයශ වහශ ඵළාකුශ පයුතුශ පිළිඵශ
ළඩපවනපශ වබහගීශ වීභශ වහශ ඒශ අතයතුයශ ්රීශ
රාහෙව්ශඵරහහයශඉදකිරීභශපිළිඵශහචිඡහපශ
වබහගීශවීභශවහ. 

  දකුණුශඅප්රිහශ-ශ කයයශායාධනශඉරක්ශයහශ
එශශඹීෙම්දීශ ඳශහත්ශ ඳහරනශ ආඹතනශ
ශභනහයණඹශ පිළිඵශ අධයඹනශ ළඩපවනශ
වබහගීශවීභශවහ. 

  එක්ත්ශ යහජධහනිඹශ -ශ එක්ත්ශ යහජධහනිෙ ශ
භළන්ෙචසපයාි ශ ඳළ කශ ්රීශ රාහෙව්ශ හරගුණිශ
තත්ත්ඹන්ශ ෙවේතුෙන්ශ න්දුනශ යනශ
ශභනහයණෙ දීශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ ශශ යුතුශ
ප්ර කඳත් කභඹශ රුණුශ පිළිඵශ ළඩපවනපශ
වබහගීවීභශවහ. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

 (iv) චීනඹශ-ශශඵසනහි යශඳශහෙත්ශමුඳහයශයහඳහයශවහශ
ඵළාකුශපයුතුශළඩිදයුණුශකිරීභශවහශරළබුණුශඅත්ශ
දළකීභශ වහශ සිෙලේෙඹන්ශ කුඩහශ යහඳහයශ ඇයඹීභශ
වහශමුඳහයශාම්රපශඇ කශලයතහඹශවශ
සුළුශ මරයශ ඵළාකුශ පයුතුශ -microfinance- 
ඳරිඳහරනඹශම්ඵන්ධෙඹන්ශරදශඅත්ශ දළකීභශ අදහශශ
ක්ෙේත්රඹන්ි ශ සිධිභත්ශ ෙඹදවීභශ වහශ පයුතුශ
ම්ඳහදනශයමින්ශඳතී.ශඅඳද්රයශභඟින්ශසිදුලිඹශවහශ
ෙොම්ෙඳෝසට්ශ නිඳදවීභපශ සිදුලිශ ඵරහහයඹක්ශ
ආයම්බශකිරීභපශපයුතුශෙඹොදහශඇත. 

  දකුණුශඅප්රිහශ-ශඵරඹශෙඵදුණුශඒරශනහරිශ
වශප්රහෙීශීඹශළරසුම්යණෙ දීශරඵහත්ශදකුණුශ
අප්රිහනුශ අත්ශ දළකීභශ වහශ දකුණුශ අප්රිහෙව්ශ කනශ
අඳද්රයශශභනහයණඹශම්ඵන්ධෙඹන්ශරඵහත්ශ
අත්ශදළකීභශඅදහශශක්ෙේත්රඹන්ි ශසිධිභත්ශෙඹදවීභශ
වහශපයුතුශම්ඳහදනශයමින්ශඳතී. 

  එක්ත්ශ යහජධහනිඹශ -ශ රඵහත්ශ අත්ශ දළකීභශ සුදුසුශ
ක්ෙේත්රඹන්ි ශ සිධිභත්ශ ෙඹදවීභශ වහශ පයුතුශ
ම්ඳහදනඹශයමින්ශඳතී. 

(ආ) අදහශශෙනොෙව්. 

 
ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුශථහනහඹතුභනි, භෙේශඳශමුනශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි. 

රුශඇභ කතුභනි, එක්ත්ශජහ කශඳක්ෙ ශඅපිශඉදරිඳත්ශෙරහශ
2015ශ ජනහරිශ භහෙ ශ 8ළනිදහශ වභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ භළ කතුභහශ

ජනහධිඳ කශ ශශ ි න්දහශ තභයි, යාතභහනශ භවශ ඇභ කතුභහපශ භවශ
ඇභ කභශවම්ඵශවුෙණ්.ශඒත්ශභතක්ශයනහ.ශ 

ඔඵතුභහශෙම්ශප්රලසනඹපශරඵහශ දුන්ශපිළිතුයශඅනුශයපල්ශවතයයිශ

නම්ශෙශේ.ශනමුත්, එතුභහශභවශඇභ කශවුණහපශඳසෙේශඳශහත්ශබහශ
වයවහශ ඕසෙේලිඹහ, ජඳහනඹ, චීනඹ, භළෙල්න්ඹහ, ජයාභනිඹ, 
ඉන්දඹහ, තහයිරන්තඹ, දකුණුශ ෙොරිඹහශ හෙේශ යපලුත්ශ
ඇතුශත්ශ දවඅපතහක්ශ යපශ ගිි ල්රහශ  කෙඵනහ.ශ ඔඵතුභහශ

ආයක්හහරීශකිව්හ, ''ඳශහෙත්ශප්රධහනශෙල්ම්ශරඵහශදුන්ශඋත්තයශ
අනුශකිඹනහ.'' කිඹරහ.ශ යෙට්ශ මරයශ ම්ඵන්ධශකීභශ කෙඵනශ
ඳහයාලිෙම්න්තුශෙවෝශඳශහත්ශබහශඑළනිශප්රලසනඹපශවරිශඋත්තයශ

ෙදන්ෙන්ශ නළත්නම්, ඵසනහි යශ ඳශහත්ශ බහශ ෙනභශ යහජයඹක්දශ
කිඹරහශභභශඅවන්නශළභළ කයි. 

 
ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Speaker, I have to act upon the reports submitted 

by the Provincial Councils and that is the mandate I have. 
I have no power to carry out an investigation with regard 

to that. The Hon. Member informed that the Chief 

Minister has visited several countries, but that could have 

been in his personal capacity. What the Hon. Member 
officially asked was, “what are the countries he has 

visited?” If the Hon. Member has a problem, he could 

meet him and ask as to what the countries he has 

personally visited.  As regards to every visit, this 
Parliament does not have the mandate to answer. Only 

with regard to official visits, which are brought to my 

notice, this Parliament has the mandate to answer. 

Hon. Speaker, prior to this also, I have informed that 

Provincial Councils are a devolved subject. Based on the 
reports submitted to me, I inform Parliament. There is no 

other mechanism.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon.Minister, you can check on the accuracy of what 

he said.  
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, I can check on the accuracy by asking 

the Chief Secretary, but beyond that I have no mandate. 
 

ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුශථහනහඹතුභනි, ඳශහත්ශ බහක්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශෙවෝශ
ඳශහත්ශ ඳහරනශ ආඹතනඹක්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ භභශ ෙවෝශ තත්ශ
භන්ත්රීයෙඹක්ශ ප්රලසනඹක්ශ ඇුවහභ, ෙභතුභහශ වළභශ දහභශ ෙම්ශ

උත්තයඹශතභයිශෙදන්ෙන්. 

ෙොටිහත්තශ -ශ මුල්ෙල්රිඹහශ ප්රහෙීශීඹශ බහෙව්ශ ෙල්ම්ශ
භහරුශයපුශෙරහෙත්ශෙම්ශහෙේභශඋත්තයඹක්ශදීරහශඊපශඳසෙේශ
ෙභතුභහශකිව්හ, "ෙවොඹහශ ඵරහශකිඹන්නම්."ශකිඹරහ.ශ අදශනශතුරුශ
ෙවොඹහශඵරහශකිව්ෙව්ශනළවළ.ශ ශරුශථහනහඹතුභනි, භහශඅවන්ෙන්ශ
ෙම්ශ හයණඹයි.ශ ශ ඳශහත්ශ බහෙව්ශ ප්රධහනශ ෙල්ම්ශ ෙවෝශ ඳශහත්ශ
බහක්, අභහතයහාලඹක්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ අතයශ ෙතොයතුරුශ
ෙදනහශ නම්, ඳහයාලිෙම්න්තුපශ ළයදශ ෙතොයතුරුශ ෙදනහශ නම්ශ ඒශ
වහශ investigation එක්ශ යන්නශ ෙභතුභහපශ ඵරඹක්ශ නළීද, 
ෙභතුභහපශඵරඹශ කෙඵන්ෙන්ශඡන්දශල්ශදළමීභශවහශඳභණක්ද?  

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, රුශ භන්ත්රීතුභහපශ භවශ ඇභ කතුභහශ

එක්ශෙනත්ශප්රලසනඹක්ශඇ ක.ශභපශශකීභශ කෙඵන්ෙන්ශරළෙඵනශ
හයාතහශ අනුශ ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ පිළිතුරුශෙදන්නයි.ශ [ඵහධහශ කිරීම්]ශශ
රුශ ථහනහඹතුභනි, ෙනත්ශවන කශ ප්ර කඳහදනශ නළවළ, ෙම්ශ

ම්ඵන්ධෙඹන්ශ භපශ උත්තයශ ෙදන්න.ශ ඳශහත්ශ බහෙන්ශ ෙදනශ
හයාතහශ භතශ ඳභණයිශභපශඋත්තයශ දඹශ වළක්ෙක්.ශ ශHon. Speaker, I 

have no mandate to carry out an inquiry as regards to what is 

submitted to me. If the Hon. Member says that he has lied to 

Parliament, then he can take appropriate steps. As regards to 

the report given to me, I am satisfied.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශ එස.එම්.ශ භරික්හයාශ භන්ත්රීතුභහෙේශ ප්රලසනඹපශ රුශ

ඇභ කතුභහශ පිළිතුයක්ශ දුන්නහ.ශ ඔඵතුභහශ ඹම්-ශ [ඵහධහශ කිරීම්]ශ ඒශ
තභයි.ශඑතුභහශෙවොඹහශඵරහ-ශ[ඵහධහශකිරීම්] 

 

ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුශථහනහඹතුභනි, එතුභහශ ෙම්ශහයණඹශඳපරහශ ත්තහ.ශශ

භවශඇභ කතුභහශඑක්ශභපශශනම්ශෙඳෞීලිශප්රලසනඹක්ශනළවළ.ශභභශ
භවශ ඇභ කරුන්පශ නී කශ උඳෙදසශ ෙදන්ෙනත්ශ නළවළ.ශ භහශ
ෙභතුභහෙන්ශ ඇුවෙව්ශ ශ ඳරීක්ණඹක්ශකිරීෙම්ශ ඵරඹශ  කෙඵනහද, 

නළීදශකිඹනශඑශසිතයයි.ශඳපරහශන්නශඕනෆශනළවළ.ශ 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, why do you not check the accuracy of 

the accusation?  That is all.  
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, firstly, if I have the mandate to check 

on the accuracy, then I will have to check the accuracy of 

every statement given by the Provincial Councils to me. 
My mandate is to act on what the Chief Secretary brings 

to my notice. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can check with him. You are answerable to 

Parliament.  
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, this is the report given by the Chief 

Secretary. I have no mandate to act beyond that.  
 

ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, තුන්නශ අතුරුශ ප්රලසනඹශ අවන්නශ භභශ
රුශ චමින්දශ සිෙේන්රිශ භන්ත්රීතුභහපශ අසථහශ ෙදනහ.ශ ඊපශලින්ශ

භභශෙම්ශහයණඹත්ශකිඹන්නශළභළ කයි.ශඒහඵීධශසිඳක්ඹශඳශහත්ශ
බහරශකුෙරන්ශඅදනෙොපශෙභතුභන්රහපශෙත්ෙයයි.ශඑතෙොපශ
ආෙඹත්ශ "යඑන්පීශ යණාශ චිඡහමි" ෙන්නශ ෙනහ, භවශ
ඇභ කභශෙබ්යහශන්න.ශ 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Speaker, I think the Hon. Member does not have 

to bring that to the notice of the House as to who helped 
President Maithripala Sirisena to come to power. I mean, 

he is trying to colour the issue. If he has a question with 

regard to my Ministry, he can ask that, but he is trying to 

create a drama for his political benefit. I think he wants to 
be a drama queen. I ask you to do a teledrama. I think the 

Hon. Member wants to participate in a teledrama.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. We should not get into an argument on this 

issue. - [interruption] 
 

ගරු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஷதெர் ணௌஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

නහපයඹශ යඟඳහන්න.ශ [ඵහධහශ කිරීභක්]ශ ඔඵතුභහශ නහපයඹශ

යඟඳහන්න.ශ [ඵහධහශ කිරීභක්]ශ ඔඵතුභහශ ගිි ල්රහශ නහපයඹශ
යඟඳහන්න.ශ 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, please sit down.  

ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔඵතුභහශඋත්තයශෙදන්න.ශඔඵතුභහශවළභදහභශභඟශවරිනශඑශෙන්ශ
යන්ෙන්.ශරුශථහනහඹතුභනි, ඇත්තපභශඳශහත්ශඳහරන- 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළවරක 

ප්රවරඳත්වර ශළ ආර්ිකක ක යුතු අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங் - தற அஷச்ெணம் ஶெற 

வரள்ஷள் ற்ணம் வதரணபரர அணௗல்ள் அஷச்ெணம்) 

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

 

නෆඟී සිටිමේය. 
ணந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Prime Minister. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රුශථහනහඹතුභනි, භභශි තනශසිධිඹපශඔඵතුභහශවරිඹපශඒශ

තත්ත්ඹශ ප්රහලශ ශහ.ශ ඳහයාලිෙම්න්තුපශ අයි කඹක්ශ  කෙඵනහ, 
රුණුශරඵහශන්න.ශඒශහෙේභශදවතුන්නශආණ්ඩුක්රභශයසථහශ
ාෙලෝධනඹශ අනුශ ඳශහත්ශ බහරපත්ශ ඵරඹශ ෙඵදහශ දීරහශ

 කෙඵනහ, ඹම්ශ ඹම්ශ හයණහශ පිළිඵ.ශ රාහෙව්ශ සිතයක්ශ
ෙනොෙයි, අෙනක්ශ යපරත්ශ ඵරඹශ ෙඵදහශ දුන්නහභශ ඒශ ඳශහත්ශ
බහරශ ඵරතරත්, ඳහයාලිෙම්න්තුශ ඵරතරත්ශ පිළිඵශ සිසිධශ

ම්ප්රදහඹන්ශ ඇ කශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඉ කන්, අඳපශ  කෙඵන්ෙන්ශ
හයණහශ ෙදයි.ශ එක්ශ තභයිශ ඳක්ශ නහඹඹන්ශ ළරහශ අපිශ
තීයණඹක්ශ නිමු, අපිශ ෙොෙවොභදශ ඳශහත්ශ බහලින්ශ රුණුශ
ෙොඹහශ න්ෙන්ශ කිඹරහ.ශ භවශ ඇභ කයඹහෙන්ශ වශ

ඇභ කයඹහෙන්ශ අඳපශ ඒහශ න්නශ පුළුන්ද, නළත්නම්ශ
එතුභන්රහපශ  කෙඵනශ දළනුභපශ අනුදශ ඒහශ ඇභ කරුශ ඉදරිඳත්ශ
යන්නශ  කෙඵන්ෙන්ශකිඹරහ.ශ භභශ ි තන්ෙන්, ඒශ හයණඹශ තභයිශ

 කෙඵන්ෙන්.ශ 

ඊශඟප, රුශභන්ත්රීතුභනි, අපිශෙොඹහශ ඵරමු,ශඔඵතුභහශකිඹපුශ
වළටිඹපශ සිෙීලතශ වීභශ ළනශ රුණුශ ෙොඹරහශ ඒශ ළනශ රුශ
බහපශ දළනුම්ශ ෙදන්නශ ඇභ කතුභහපශ ඹම්ශ කින්ශ භහයාඹක්ශශශ
 කෙඵනහශදශකිඹරහ.ශශශ 

රුශ ථහනහඹතුභනි, භහශ ි තනශ සිධිඹපශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශ
සින්නශනම්, අෙප්ශ ඳක්ශනහඹරුන්ශ න්ඹලුශ ෙදනහශ හචිඡහශ
යරහශ ඔඵතුභහපශ තීයණඹක්ශ ෙදන්නශ ෙව්සි, ඳහයාලිෙම්න්තුපශ
ඇභ කයඹහෙේශ ශකීභශකුභක්ද, ඳශහත්ශ බහෙන්ශරඵහශ න්නශ
ඵළරිශ ඒහශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ ඇභ කයඹහපශ ඹම්කින්ශ ප්රලසනඹක්ශ
 කෙඵනහශනම්ශඒහශෙභොනහදශආදඹශළන.ශඒහශෙභොනහදශකිඹහශ
අඳශ තීයණඹශ ශහපශ ඳසුශ අඳපශ පුළුන්, ෙම්ශ යහමුශ තුශශ හදශ
යන්න.ශශදළනපශඅපිශඑෙවභශතීයණඹක්ශෙනශනළවළ.ශසිටින්ශසිපශෙම්ශ
ප්රලසනඹශ -ඳශහත්ශ බහෙන්ශ අඳශ ෙම්ශ බහපශ දඹශ යුතුශ හයණහශ
ෙභොනහදශකිඹනශප්රලසනඹ-ශඑනහ.ශ 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

රුශ චමින්දශ සිෙේන්රිශ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහෙේශ අතුරුශ ප්රලසනඹශ
අවන්ෙන්, ෙම්ශප්රලසනඹපශඅදහශද; එෙවභශනළත්නම්ශෙම්ශප්රලසනඹපශ
පිපසතයද?  
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුශ ථහනහඹතුභනි, රුශ අග්රහභහතයතුභහශ ඒශ හයණඹශ
ඳළවළදලිශශහ.ශ 

 

ත්රවහතලළරි ප්රශළර නිවළ මිය ගිය මඳොලිවහ නිධළ මන්: 
ත්රිකුණළමය රිවහත්රික්කය 

தங்ரறபறன் ரக்குணணரல் ஷடந் 

வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்ள்: றணஶரஷன 

ரட்டம்  
POLICE OFFICERS KILLED IN TERRORIST ATTACKS: 

TRINCOMALEE DISTRICT 

1255/’16 
 

7. ගරු ආර්.එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නී කඹශවහශහභඹශවශදක්ක ණශායාධනශඅභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශ

ප්රලසනඹශ- (1): 

(අ) (i) 1983 යාඹශ නශ සිපශ ්රිකුණහභරඹශ දස්රික්ඹශ
තුශශ පිි පහශ  කබශ ෙඳොලිසශ සථහනශ ායහශ
ෙොඳභණද; 

 (ii) එභශ ෙඳොලිසශ සථහනඹන්ි ශ ෙේඹශ යනශ රදශ
ෙඳොලිසශනිරධහරින්ශායහශෙොඳභණද; 

 (iii) එල්ටීටීඊශ ත්රසතහදන්ශ සින්න්ශ යාශ 1983න්ශ ඳසු, 
2009ශයාෙ ශයුීධඹශඅන්ශනශෙතක්ශවශහරඹශ
තුශශ සිනහලශ යනශ රදශ ෙඳොලිසශ සථහනශ ායහශ
ෙොඳභණද; 

 (iv) ත්රසතහදශ ප්රවහයශ ෙවේතුෙන්ශ මිඹශ ගිඹශ ෙඳොලිසශ
නිරධහරින්ශායහශෙොඳභණද; 

 (v) ඉවතශ (iii)ශ ි ශ වන්ශ සිනහලශ වශ ෙීඳශශ පිළිඵශ
තක්ෙේරුක්ශයශ කෙබ්ද;  

 (vi) ඉවතශ න්ඹල්ෙරි භශ පයාණශ හයාතහක්ශ ඉදරිඳත්ශ
යන්ෙන්ද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහශපශදන්න්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්, ඒශභන්ද? 
 

ெட்டணௌம் எணங்கும் ற்ணம் வற்கு அதறறணத்ற  

அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர :  

(அ) (i )  1 9 8 3ஆம் ஆண்டபறல் றணஶரஷன 

ரட்டத்றல் அஷந்றணந் வதரணஸ் 

றஷனங்பறன் ண்றக்ஷ ரண; 

 (ii) ஶற்தடி வதரணஸ் றஷனங்பறல் தறணொரறந் 

வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்பறன் ண்றக்ஷ 

ரண; 

 (iii )  ல்.ரல.ரல.ஈ. தங்ரறபறணரல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் தறன்ணர் 2009ஆம் ஆண்டில் ணத்ம் 

ணௌடிஷடணம் ஷறனரண ரனப்தகுறறல் 

அறவுக்குள்பரக்ப்தட்ட வதரணஸ் 

றஷனங்பறன் ண்றக்ஷ ரண; 

 (iv )  தங்ரறபறன் ரக்குணணரல் 

ஷடந்  வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்பறன்  

ண்றக்ஷ ரண; 

 (v )  ஶஶனශ (iii)ශ இல் குநறப்தறடப்தட்ட அறவுற்ந 

வெரத்ணக்ள் வரடர்தர றப்ணடு 

வெய்ப்தட்டுள்பர; 

 (vi )  ஶணௗள்ப அஷணத்ண றடங்ணம் வரடர்தரண 

ணௌணஷரண அநறக்ஷஷ  ெர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தஷ அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many Police Stations had been 

established within the Trincomalee District 

as at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

 (iii) how many Police Stations were destroyed 

by the LTTE terrorists after the year 1983ශ

until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many Police officers were killed due to 

terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been taken with 

regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

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

above? 

(b) If not, why? 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ (නීවරය ශළ වළමය වශ 

දක්ෂිණ වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக் - ெட்டணௌம் எணங்கும் ற்ணம் 

வற்கு அதறறணத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රුශථහනහඹතුභනි, එභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශෙභෙේයි.ශ 

(අ) (i) ෙඳොලිසශසථහනශ-ශ10 

 (ii) 1983 යාෙ ශ හන්ඇශශ ෙඳොලිසශ සථහනෙ ශ

නිරධහරින්ශ 77ශ ෙදෙනකුශෙේඹශයශඇත.ශ 1983ශ

යාෙ ශන්පශ2004ශයාඹශදක්හශහරශසීලභහශතුශශ

අෙනකුත්ශෙඳොලිසශ සථහනශතුශශ වශ අදහශශ ෙල්නශ

සිනහලශ වීභශ වහශ 2004ශ යාෙ ශ සුනහමිශ යනඹශ

ෙවේතුෙන්ශෙඳොලිසශසථහනශකිි ඳඹශලිපිශෙල්නශ

සිනහලශවීභශන්දුශඇ කශඵළසින්, භසතශනිරධහරින්ශ

ායහශඉදරිඳත්ශශශෙනොවළ.ශ 

 (iii) ෙඳොලිසශසථහනශ-ශ01 

 (iv) ෙඳොලිසශනිරධහරින්ශ81ශෙදෙනකුශමිඹශෙොසශඇත. 

 (v) 1983 යාෙ ශ න්පශ 2004ශ හරඹශ තුශශ ෙඳොලිසශ

සථහනශ කිි ඳඹශ ත්රසතශ ප්රවහයශ ෙවේතුෙන්ශ වහශ

සුනහමිශයනෙඹන්ශලිපිශෙල්නශසිනහලශවීභශභතශ

නිලසචිතශහයාතහක්ශඉදරිඳත්ශශශෙනොවළ. 

 (vi) නළත. 

(ආ) සිභහශඇ කශහරශසීලභහන්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශඑනම්ශ1983ශන්පශ
2009ශදක්හශෙඳොලිසශසථහනශතුශ කබීශඇ කශෙල්නශසිනහලශ
වීභශවහශෙඳොලිසශසථහනශකිි ඳඹක්ශසුනහමිශයනඹපශරක්ශ
වීභශෙවේතුෙන්ශලිපිශෙල්නශසිනහලශවීභශඹනශෙවේතුන්ශභතශ
පයාණශහයාතහක්ශඉදරිඳත්ශකිරීභපශෙනොවළ.ශ 
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ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භෙේශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුරුශ රඵහශ දීභශ

පිළිඵශඑතුභහපශභහශප්රථභෙඹන්භශසතු කන්තශනහ.ශ 

රුශ ඇභ කතුභනි,ශ භපශ ඔඵතුභහෙන්ශ අතුරුශ ප්රලසනඹක්ශ
අන්නපශ  කෙඵනහ.ශ ෙභොද,ශ ඔඵතුභහශ සිඹශ බහයශ අභහතයයඹහශ
නිහ.ශ ඳසුශ ගිඹශ දහශ මුවභහෙරයි,ශ ඳල්ෙරයිශ ෙඳොලිසශ සථහනඹපශ
ඳවයදීභක්ශ න්දුශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒ,ශ ෙඩිශ තළබීභක්.ශ භභශ
ඔඵතුභහෙන්ශ අනශ ප්රලසනඹශ තභයිශ ෙම්ශ ම්ඵන්ධශ වඳුනහෙනශ
 කෙඵනශ කින්ඹම්ශ ත්රසතහදීශ ණ්ඩහඹභක්ශ ෙවෝශ ආයුධශ න්නීධශ
ණ්ඩහඹභක්ශ ෙවෝශ ෙනත්ශ ඵහි යශ ණ්ඩහඹභක්ශ පිළිඵශ ෙවෝශ
හයාතහශවීශ කෙඵනහශද?ශඒශම්ඵන්ධෙඹන්ශයජඹශෙනශඇ කශපිඹයශ
කුභක්ද?ශ 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශෙඳොලිසශසථහනඹපශඳවයදීභක්ශන්දුවීශ

නළත.ශෙඳොලිසශජාභශයථඹක්ශ කබශසථහනඹපශෙඩිශතළබීභක්ශන්දුශ
ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ එි දීශ එකීශ යථඹපශ ෙඩිශ ළදීශ නළත.ශ ෙඳොලිසශ
ණ්ඩහඹම්ශ ඳවක්ශ වශ යුදශ වමුදහශ ෙම්ශ පිළිඵශ සිභයාලනශපයුතුශ
යශ ෙනශ ඹනහ.ශ එකීශ සිභයාලනශපයුතුශ අන්වීෙභන්ශ ඳසුශ ඒශ
පිළිඵශභභශදළනුම්ශෙදන්නම්. 

 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒශ ෙචිචශ න්ීධිඹපශ අදහශශ හයාතහශ කුභනශ දශ ෙම්ශ

ඳහයාලිෙම්න්තුපශඔඵතුභහපශඉදරිඳත්ශශශවළකිද?ශ 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ සිභයාලනඹශ අන්ශ වශ ඳසුශ භභශ ඉදරිඳත්ශ

යන්නම්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

ඊශඟප,ශ ප්රලසනශ අාශ 8ශ -1300/'16ශ -ශ (1),ශ රුශ ඩරසශ
අරවප්ෙඳරුභශභවතහ. 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு டனஸ் அயப்வதண) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභහශඑභශප්රලසනඹශඅවනහ. 
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ (මුදල් ශළ ජනමළධය  
අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ - நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக 

அஷச்ெர் ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera -Minister of Finance and 
Mass Media ) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ මුදල්ශ ඇභ කයඹහශ වළටිඹපශ භහශ ෙතශ
ෙඹොමුශ ෙනශමුල්භශප්රලසනඹශෙඹොමුශ ෙන්ෙන්ශභහතයශ දස්රික්ෙ ශ

භන්ත්රීයෙඹකුෙන්;ශඒශහෙේභශඑඹශභහතයශදස්රික්ඹපශම්ඵන්ධශ
ප්රලසනඹක්වීභශළනශභහශතුටුශනහ.ශවළඵළයි,ශරුශභන්ත්රීතුභහශඑභශ
ප්රලසනඹපශපිළිතුරුශදීභශවහශභපශ කශෙදශහරඹක්ශෙදන්න. 

 

ප්රහනය මතු රිනකදී ි රි මඳත් කයරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரண றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශ මුදල්ශ අභහතයතුභහපත්,ශ අලුත්ශ අභහතයරුන්පත්ශ සුබශ
ඳතනහ.ශ 

 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு டனஸ் அயப்வதண) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

භහතයශ ෙවෝදයශ ෙීලඳහරනඥෙඹකුශ සිධිඹපශ හෙේභශ
පුයළන්ෙඹක්ශසිධිඹපශඑතුභහපශවෘදඹහාභශසුබශඳළතීභක්ශයන්නපශ
භශපශෙම්ශඅසථහශරඵහශෙදන්නශකිඹහශභහශඉල්ලීභක්ශයනහ.ශභභශ
රුශ ඇභ කතුභහපශ කිඹන්නපශ ළභළ කයි,ශ අ කරුශ ජනහධිඳ කතුභහශ

ශශප්රන්ීධශප්රහලෙ ශ කබුෙණ්,ශ"යපක්ශෙරශඉදරිඹපශඹහභපශෙම්ශ
ළබිනට්ශ ාෙලෝධනඹශශහ"ශකිඹරහයි.ශ රුශ ඇභ කතුභනි,ශ යපක්ශ
ෙරශඉදරිඹපශඹහභපශසිෙීලශපයුතුශඅභහතයශරුශභාරශභයවීයශ

ඇභ කතුභහශ ඵහශධහක්දශ කිඹනශ ප්රලසනඹශ ඒෙන්ශ සහබහසිශ
භතුෙන්නපශපුළුන්.ශඒශම්ඵන්ධත්ශභහශඔඵතුභහෙේශඅධහනඹශ
ෙඹොමුශයනහ.ශභහශඅහශ කෙඵනශප්රලසනඹපශ කශෙදපශඳසුශ

උත්තයඹශරඵහශෙදන්න,ශරුශඇභ කතුභනි. 
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵතුභහශවළභදහභශෙදන්ෙන්ශෙදඳළත්තශළෙඳනශප්රලාහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනශඅාශ9ශ-ශ1375/'16-(2),ශරුශඵන්දුරශගුණයාධනශභවතහ. 
 

ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභහශඑභශප්රලසනඹශඅවනහ. 
 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந் அணௗறயரஶ ) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare)  

රුශථහනහඹතුභනි,ශෘක යාභශඅභහතයතුභහශෙනුෙන්ශභහශ
එභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශරඵහදීභශවහශ කශෙදශහරඹක්ශඉල්රහශ
න්ටිනහ. 

 

ප්රහනය මතු රිනකදී ි රි මඳත් කයරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரண றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 

 
ඌල ඳෂළත් වභළල ය මත් ඳළනය ලන ඳළවල් : 

ගුරු ඳත්වීේ 
ஊர ரர ெஷதறன் லணள்ப 

தரடெரஷனள் :ஆெறரறர் றணங்ள் 
SCHOOLS UNDER UVA PROVINCIAL COUNCIL: TEACHING 

APPOINTMENTS  

     1538/’17 

10. ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අධයහඳනශඅභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹශ-ශ(1): 

(අ) (i) ඌශඳශහත්ශ බහශ ඹපෙත්ශ ඳහරනඹශනශ ඳහල්ශ
වහශ ත්භන්ශ ප්රධහනශ අභහතයයඹහශ එභශ ධයඹපශ
ඳත්වීෙභන්ශඅනතුරු,ශෙම්ශදක්හශරඵහදීශඇ කශගුරුශ
ඳත්වීම්ශායහශෙොඳභණද; 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

 (ii) එෙේශඳත්වීම්ශරඵහශදුන්ශඅඹෙේශනම්,ශලිපිනඹන්ශවහශ
ඔවුන්ශඅනුයුක්තශශශඳහල්රශනම්ශෙයාද; 

 (iii) එභශ ගුරුශ ඳත්වීම්ශ රඵහදීභපශ අනුභනඹශ ශශ
ක්රභෙව්දඹශෙයාද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 

ல்ற அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i) ஊர ரர ெஷதறன்லழ் றணறக்ப்தட்டு 

ணறன்ந தரடெரஷனணக்கு ற்ஶதரஷ 

ணௌனஷச்ெர் அப்தறக்கு றணம் வதற்ந 

தறன்ணர்,  இற்ஷநஷ ங்ப்தட்டுள்ப 

ஆெறரறர் றணங்பறன் ண்றக்ஷ ரண 

ன்தஷணம்; 

 (ii) அவ்ரண றணங்ள் ங்ப்தட்டுள்ப 

ர்பறன் வதர்ள், ணௌரறள் ற்ணம் 

அர்ள் இஷக்ப்தட்டுள்ப தரடெரஷன 

பறன் வதர்ள் ரஷ ன்தஷணம்; 

 (iii) ஶற்தடி ஆெறரறர் றணங்ஷப ங்கு 

ற்ரப் தறன்தற்நப்தட்ட ணௌஷநஷ ரண 

ன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education :  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of teaching appointments that 

have been made to the schools under the 
Uva Provincial Council to-date since the 

present Chief Minister assumed office; 

 (ii) the names and addresses of aforesaid 

appointees and the names of the schools 

that they were assigned to; and 

 (iii) the methodology adopted in making 

aforesaid appointments? 

(b) If not, why?  
 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம் - கல்ெி அமமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශඑභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශෙභෙේයි.ශ 

(අ)ශශ (i)   2015.10.01ශන්පශ2015.12.31ශදක්හශ-ශශ355 

    2016 යාඹ   - 1,138 

  2017.01.01 න්පශ2017ශභළයිශභශදක්හශ-ශශශ478 

  එතු   - 1,971 

 (ii)    ඇමුණුභශ01ි ශදක්හශඇත.ශ 

 (iii)   ඔව්. 

   ඇමුණුභශ02ි ශදක්හශඇත. 

(ආ)ශ අදහශශෙනොෙව්.ශ 

ඇමුණුම්ශවභළගත*ශයමි.ශ 
 

ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුශඇභ කතුභනි,ශ"ඳශහත්ශඅධයහඳනශඅභහතයරුශෙභභශගුරුරුශ
ඵහශ න්නහශ ක්රභෙව්දඹශ ෙයාද?"ශ කිඹහශ ප්රලසනෙ ශ (iii) ළනිශ
ෙොපන්න්ශභහශඅහශ කෙඵනහ.ශඒශපිළිඵශසිසතයශඔඵතුභහශඇමුණුභශ

02ශ ඹපෙත්ශ තභයිශ වන්ශ යන්ෙන්.ශ ඔඵතුභහපශ ඒශ ළනශ ෙටිශ
ඳළවළදලිශකිරීභක්ශයන්නශපුළුන්ද?ශ ෙභොද,ශ භපශ අතුරුශප්රලසනඹශ
අවන්නශඅසථහශරහශන්නශපුළුන්ශන්ෙන්ශඒශවයවහයි.ශ 

 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඇත්තශ ලෙඹන්භශ ඳශහත්ශ බහරපශ
ගුරුරුන්ශ ෙරශ ඵහශ ළනීභපශ වළකිඹහශ  කෙඵන්ෙන්ශ
උඳහධිධහරින්ශ වහශ ඩිප්ෙරෝභහධහරින්ශ ඳභණයි.ශ නමුත්,ශ ඹම්ශ
අසථහරදීශඅඳශඑයින්ශඵහි යශඹම්ශඳශහත්ශබහපශයහජයශෙේහශ

ෙොමින්ශබහෙනුත්ශ -ශPSC එෙනුත්-ශ ශ ඒශ අඹශ ඵහශ න්නශ
අයඹශ දීරහ,ශ අෙප්ශ භළදවත්වීභශ භතශ නළතත්ශ එඹශනත්හශ නුශ
රළබුහ.ශ 

රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ෙම්ශ උඳහධිධහරින්ශ ඵහශ ළනීෙම්දීශ ඒශ
සිඹඹන්රපශ අදහශශ ෙනොන, ෙනත්ශ සිඹඹන්රශ
උඳහධිධහරිනුත්ශ ඵහශ න්නහ.ශ භභශ උදහවයණඹක්ශ කිඹන්නම්.ශ

ආයාථිශ සිදයහශ කිඹනශ සිඹඹශ උන්න්නශ ඵහශ තශ යුත්ෙත්ශ
ආයාථිශ සිදයහශ උඳහධිධහරින්ශ ෙන්.ශ ශ නමුත්,ශ ෙනත්ශ සිඹඹන්රශ
උඳහධිධහරිනුත්ශ ඵහශ ළනීභක්ශ ෙභි දීශ අඳපශ දක්නපශ රළෙඵනහ.ශ

ෙම්ශම්ඵන්ධශඅඳශඒශඅඹශදළනුත්ශයශ කෙඵනහ.ශෙම්ශළනශඅෙප්ශ
ෙයාඛීඹශ අභහතයහාලෙ ශ සිෙයෝධඹශ ඳශශයශ  කෙඵනහ.ශ ඒශ හෙේභශ
ඵහශළනීෙම්ශඳටිඳහටිෙ ශඹම්ශඹම්ශෙීල්ශම්ඵන්ධෙඹනුත්ශඅඳශ
දළනුම්ශදීරහශ කෙඵනහ.ශඒශනිහශශඅෙප්ශභට්පමින්ශෙම්ශපිළිතුයශතභයිශ

රඵහශෙදන්නශපුළුන්.ශ 

 
ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශභභශඅන්නපශන්ටිශප්රලසනඹපත්ශරුශ

අභහතයතුභහශශපිළිතුරුශදුන්නහ.ශඌශඳශහත්ශයහජයශෙේහශෙොමිභශශ
වයවහශශළට්ශකිරීභකින්ශෙවෝශපුත්ශඳත්ශනිෙව්දනඹක්ශභඟින්ශතභයිශ
ෙම්ශඵහශළනීම්ශයන්ෙන්.ශවළඵළයි,ශඒශඕනෆභශතනතුයපශඵහශ

ළනීෙම්දීශ ශශභනහයණශ ෙේහශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශ අනුභළ කඹශ
 කබිඹශයුතුයි.ශඑෙේශනළ කශමුදල්ශෙවීම්ශයන්නශඵළවළ.ශෙම්ශජහ කශ
ආණ්ඩුශඹපෙත්ශඳශහත්ශබහරශඒශළඩශපිළිෙශශෙනශඹහශයුතුයි.ශශ

නමුත්ශ භවයශ ෙරහපශ අපිශ දකිනහශ ශ ඒශ කිඹනශ හයණඹශ ඉටුශ
න්ෙන්ශනළවළශකිඹරහ.ශභහශකිඹනශප්රලසනඹශඇ කශවුෙණ්ත්ශඒශනිහයි.ශ
රුශඇභ කතුභනි,ශෙම්ශ1971ෙදනහභශඌශඳශහත්ශබහෙව්ශඅධයහඳනශ
ඇභ කතුභහශ සින්න්ශ ඵහශ ත්තහඹශ කිඹනශ හයණඹශ තභයිශ භතුශ

න්ෙන්.ශ එෙවභශ නම්,ශ ශභනහයණශ ෙේහශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙන්ශ අනුභතශ ෙනොවුණුශ නිහ,ශ භවහශ
බහණ්ඩහහයෙඹන්ශ මුදල්ශ ෙන්ෙන්ශ නළ කශ නිහශ ශ ඳශහත්ශ බහශ

අයමුදලින්දශ ෙම්ශ 1971ශ ෙදනහපශ ඳඩිශ ෙන්ෙන්?ශ ෙභොද,ශ එතුභහශ

483 484 

[රුශචමින්ද සිෙේන්රිශභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறஷனத்றல் ஷக்ப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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වන්ශයන්ෙන්ශඑතුභහෙේශභළදවත්වීභශතුශ,ශඑතුභහෙේශතනිශළඳශ

කිරීභශ අනුශ ඵහශ ත්තහශ කිඹරහයි.ශ ශ ඒෙන්ශ වළෙඟන්ෙන්ශ ෙම්ශ
අඹපශ ඳඩිශ ෙවීභපශ ශභනහයණශ ෙේහශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශ
අනුභළ කඹක්ශ නළවළ,ශ අධයහඳනශ අභහතයහාලෙ ශ අනුභළ කඹක්ශ නළවළශ
කිඹනශඑයි.ශඒශඅදවශතභයිශඒශඳශහතශතුශශඳළ කෙයන්ෙන්.ශඒශනිහශ

ඒශනිළයදශසිඹශයුතුයි.ශඒශළනශඳළවළදලිශයන්නශපුළුන්ද? 

 
ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශරුශචමින්දශසිෙේන්රිශභන්ත්රීතුභහශඅවරහශ
 කෙඵනශ ප්රලසනරපශ භභශ පිළිතුරුශ දුන්නහ.ශ අලයශ නම්ශ ෙම්හශ
පිළිඵශතදුයපත්ශෙතොයතුරුශෙොඹරහශදළනුත්ශයන්නශපුළුන්.ශ 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශඅතුරුශප්රලසනශඉයයිද? 

 
ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තශ කෙඵනහ,ශරුශථහනහඹතුභනි.ශ 

රුශ ඇභ කතුභහශ ඉදරිෙ දීශ තශ ෙතොයතුරුශ ෙොඹරහශ ෙදයි.ශ
ඹවඳහරනශආණ්ඩුෙව්ශඅධයහඳනශඇභ කතුභහශවළටිඹපශඔඵතුභහශසිලහරශ

ෙේහක්,ශ ළඳශ කිරීභක්ශ යරහශ අධයහඳනශ ක්ෙේත්රඹශ ෙවොශ
තළනපශෙනශඹන්නශපයුතුශකිරීභශළනශඅපිශතුටුශෙනහ.ශ 

රුශඅභහතයතුභනි,ශශඌශඳශහත්ශයහජයශෙේහශෙොමින්ශබහශ

ඔඵතුභහශ කිව්ශ සිධිඹපශ නිලසචිතශ ක්රභෙව්දඹපශ ඒශ ඵහශ ළනීම්ශ
යනහ.ශවළඵළයි,ශෙභතළනශඹම්කින්ශභහෆිඹහක්ශන්ීධශෙනහ.ශභහශ
ෙම්හශ ඔඵතුභහපශ අනහයණශ යන්ෙන්,ශ ඉදරිෙ දීශ ෙම්ශ ළනත්ශ

ෙතොයතුරුශරඵහශෙදන්නශකිඹරහයි.ශෙම්ශඳත්වීම්ශවහශෙතෝයහශත්ශ
අඹෙේශ ෙල්නඹශ එළිඹපශ දභන්නශ ඉසයෙරහශ ඒශ අධයහඳනශ
ඇභ කයඹහශ ෙභොනශ ක්රභඹකින්ශ ෙවෝශ ශ ඒශ ෙොමින්ශ බහෙව්ශ

බහඳ කයඹහශෙන්ශඑඹහෙේශඅතපශන්නහ.ශශඒශෙල්නඹශතුළින්ශඒශශ
ෙතෝයහශ ඳත්ශ වුණුශ උඳහධිධහරින්පශ ඳත්වීම්ශ ෙදන්නශ ඹම්ශ ඹම්ශ
ක්රෙභෝඳහඹන්ශ ඳහසිචිචිශ යනහ.ශ ඒශ ශ ෙභොක්දශ කිඹනශ එශ භභශ
ෙභතළනශකිඹන්නශඋත්හවශදයන්ෙන්ශනළවළ.ශඋදහවයණඹක්ශවළටිඹපශ

කිව්ෙොත්,ශ ඒශ තනතුයක්ශ වහශ භහශ ෙත්රීශ ඳත්ශ වීශ  කෙඵනහශනම්,ශ
භෙේශෙදයපශඹම්ශකින්ශනිෙඹෝිතතෙඹක්ශ එනහ.ශ ඔඵශ ෙතෝයහශඳත්ශ
යශ ළනීභපශ සුදුසෙක්ශඵපශ ඳත්ශයන්නශනම්ශ ඒශ ඇභ කයඹහශ

ෙවෝශඒශ ශඑනශනිෙඹෝිතතඹහශෙනුෙන්ශඔඵශඹම්ශකින්ශෙදඹක්ශශශ
යුතුයිශකිඹනහ.ශඒශඳශහතශතුශශ ෙම්ශහෙේශ ෙීල්ශන්ීධශෙනහ.ශ
වළඵළයි,ශ ඒශ පුීරඹහශ ඒශ ඳත්වීභක්ශ වහශ ෙත්රිරහයිශ ඉන්ෙන්.ශශශ

එළනිශ ෙදඹක්ශ න්ීධශ ෙනහශ නම්ශ ඒහශ ශක්හශ ළනීභශ ශ වහශ
න්නහශ ක්රිඹහශ භහයාඹශ ෙභොක්දශ කිඹරහශ භභශ ෙම්ශ අසථහෙව්ශ
ඔඵතුභහෙන්ශඅවනහ.ශ 

 
ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ෙයාඛීඹශ අභහතයහාලඹශ සිධිඹපශ අපිශ

භවයශ අසථහරදීශ ෙම්ශ ළනශ ඔඵතුභහශ ඳහශ දළනුත්ශ යරහශ
 කෙඵනහ.ශඇත්තශලෙඹන්භශෙම්ශඳත්වීම්ශඵරධහරිඹහශයහජයශෙේහශ
ෙොමින්ශ බහයි.ශ රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ යහජයශ ෙේහශ

ෙොමින්ශ බහශ සින්න්ශ ෙම්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශපයුතුශශශයුතුශ
 කෙඵනහ.ශ 

ගරු ාමින්ද වි මේසි ම මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறந் றஶஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභෙේශතුන්ළනිශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි.ශ 

යහජයශ ෙේහශ ෙොමින්ශ බහෙව්ශ බහඳ කයෙඹක්ශ වශ
ෙල්ම්යෙඹක්ශ ඉන්නහශ ෙන්.ශ ඒශ බහඳ කයඹහශ ඳත්ශ යනශ

ක්රභෙව්දඹක්ශ කෙඵනහ.ශශරුශඅභහතයතුභනි,ශෙෙේශෙවෝශෙභොනභශ
ෙවෝශක්රභඹකින්ශෙම්ශඳත්වීම්ශෙල්නඹශඑළිඹපශඹනහ.ශඒශෙත්රීශ
ඳත්ශ වුණශ පුීරඹන්පශ නශ සිලහරශ අහධහයණඹක්.ශ භවයශ සිපශ

ඔවුන්ශෙත්රීශඳත්ශෙරහශකිඹරහශදන්ෙනත්ශනළවළ.ශඒශනිහශඅයශකිඹනශ
අතයභළදඹහපශඔුවශඅුවෙනහ.ශෙම්ශඵයඳතශශප්රලසනඹක්.ශ 

රුශ අභහතයතුභනි,ශ ඒශ හෙේභශ ඳශහත්ශ අභහතයරුත්ශ එක්ශ
අඳපශප්රලසනශ කෙඵනහ.ශඒහශෙඳෞීලිශප්රලසනශෙනොෙයි.ශෙභන්නශ

ෙම්ශ ක්රභෙව්දශ වදහළනීභශ ෙනුෙන්ශ තභයිශ අඳපශ ප්රලසනශ
 කෙඵන්ෙන්.ශ ශරුශථහනහඹතුභනි,ශඔඵතුභහශපුනශපුනහශ ශඳශහත්ශ
බහශවහශඳශහත්ශඳහරනශඅභහතයයඹහපශකිඹනහ,ශ "ෙම්ශ ශභන්ත්රීරුශ

ඉල්රනශ ෙතොයතුරුශ ෙවොඹරහශ ෙදන්න"ශ කිඹරහ.ශ අපිශ "ළඩශ ඵළරිශ
පහන්"ශකිඹනශෆිල්ම්ශඑශඵළලුහ.ශරුශථහනහඹතුභනි,ශනමුත්ශ
අපිශළඩශඵළරිශඇභ කරුශදළරහශනළවළ.ශෙම්ශහෙේශචනශකිඹන්නශ

වීභශළනශභහෙන්න.ශවළභශදහභශකිඹන්ෙන්,ශ"භපශඵරඹශනළවළ,ශභපශ
යන්නශ සිධිඹක්ශ නළවළ."ශ කිඹරහයි.ශ රුශ ඇභ කතුභනි,ශ ෙම්ශ
ඳශහත්රපශ  කෙඵනශ ඵරඹශ අඳපශ න්නශ ෙනොෙයිශ අපිශ ථහශ

යන්ෙන්.ශඒශඵරඹශසිධිභත්ශපරදහයීශඳශහතශවයවහශෙඵෙදන්නශ
පුළුන්ශළඩශපිළිෙශක්ශවදන්නශඉදරිෙ දීශඅධයහඳනශඅභහතයහාලඹශ
සිධිඹපශපයුතුශක්රිඹහත්භශයන්නශඔඵතුභහශූ දහනමින්ශඉන්නහශ

ද? 

 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ෙභඹශ ආණ්ඩුක්ශ සිධිඹපශ තශ යුතුශ

තීයණඹක්.ශ ශ ශ ඹමශඳශහෙත්ත්ශ ෙම්ශහෙේශ ප්රලසනශඇසිල්රහශ අපිශ ඒශ
ළනශ ආණ්ඩුහයරිඹත්ශ දළනුත්ශශහ.ශ PSC එශ අනුභතශයපුශ

ඳශහත්ශඅධයක්යඹහශඳත්ශකිරීෙම්දීත්ශඒශතීයණඹශන්නශළබිනට්ශ
භණ්ඩරඹපශ ඳහශ ෙෙනන්නශ න්ීධශ වුණහ.ශ අපිශ ඵරහෙඳොෙයොත්තුශ
ෙනහ,ශ ඉදරිෙ දීශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශ සිශෙයිශ කිඹරහ.ශ දවතුන්නශ

ආණ්ඩුක්රභශ යසථහශ ාෙලෝධනඹශ ඹපෙත්ශ  කෙඵනශ ඵරතරශ
ෙඵදීභත්ශඑක්ශඒශයහමුශතුශශි ඳිමින්ශෙම්පශඋත්තයශෙදන්නශඅපිශ
ඵරහෙඳොෙයොත්තුශෙනහ. 

 

වබරගමුල ශඳෂළමත් ජළවරක ඳළවල් ගුරුලරුන්: 

ආඳදළ ණය  
ெப்ணௌ ரரத் ஶெற தரடெரஷன 

ஆெறரறர்ள் : இடர் டன் 
GOVERNMENT SCHOOL TEACHERS IN SABARAGAMUWA 

PROVINCE: DISTRESS LOAN  
   1558/’17 

11.ගරු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ண ஶயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
අධයහඳනශඅභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹශ-ශ(1): 

(අ) (i) 2016 යාඹශ තුශදීශ ඵයමුශ ඳශහෙත්,ශ ජහ කශ
ඳහල්ශ ගුරුරුන්පශ ආඳදහශ ණඹශ ෙවීභශ වහශ
ෙන්ශයනශරදශමුළුශප්ර කඳහදනශෙොඳභණද; 

 (ii) එභශ ම්පයාණශ මුදරභශ අදහශශ යාෙ දීශ ඳශහත්ශ
බහපශරඵහශදීශ කෙබ්ද; 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

 (iii) ෆල්රශ දස්රික්ඹපශ ෙන්ශ ශශ ප්ර කඳහදනශ
ෆල්ර,ශ භහනළල්ර,ශ වශ ෙදි ඕසිපශ අධයහඳනශ
රහඳරපශරඵහදුන්ෙන්ද; 

 (iv)  එෙේශ නම්,ශ එක්ශ එක්ශ රහඳඹපශ රඵහශ දුන්ශ මුදරශ
ෙන්ශෙන්ශලෙඹන්ශෙයාද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද?  

(ආ) ෆල්ර,ශභහනළල්රශවශෙදි ඕසිපශරහඳර,ශ 

 (i) ආඳදහශ ණඹශ ඉල්ලුම්ශ යශ ඇ කශ ජහ කශ ඳහල්ශ
ගුරුරුන්ශායහ; 

 (ii) ආඳදහශණඹශෙහශඇ කශගුරුරුන්ශායහ; 

 (iii) ෙහශඇ කශණඹශමුදල්රශටිනහභ; 

 එක්ශඑක්ශඅධයහඳනශරහඳඹශඅනුශෙන්ශෙන්ශලෙඹන්ශ
ෙයාදශඹන්නත්ශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) ඉල්ලුම්ශ යනුශ රළබුදශ ආඳදහශ ණඹශ ෙනොරළබුණුශ
ගුරුරුන්පශ එභශ ණඹශ මුදරශ ෙවීභපශ ශපයුතුශ
යන්ෙන්ද; 

 (ii)  ඒශවහශහයාඹහරරපශඅග්රිභශනිදවසශයන්ෙන්ද;ශ 

 (iii) එෙේශනම්ශ,ශඑභශදනඹශෙයාද;  

 ඹන්නශඑතුභහශවන්ශයන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 

ல்ற அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டில் ெப்ணௌ ரரத்றன், 

ஶெற தரடெரஷன ஆெறரறர்ணக்கு இடர் டன் 

வெணௗத்ணற்ர எணக்ப்தட்ட வரத் றற 

ற்தரடுள் ரஷ ன்தஷணம்; 

 (ii) ஶற்தடி தத்வரஷ ணௌணணம் குநறத் 

ஆண்டில் ரர ெஷதக்கு 

ங்ப்தட்டுள்பர  ன்தஷணம்; 

 (iii) ஶரஷன ரட்டத்றற்கு எணக்ப்தட்ட வரத் 

றற ற்தரடுள் ஶரஷன, ரணல்ஷன ற்ணம் 

வயறஶரறட்ட ல்ற னங்ணக்கு 

ங்ப்தட்டர ன்தஷணம்; 

 (iv) ஆவணறல், எவ்வரண னத்றற்கும் 

ங்ப்தட்ட தத்வரஷ ணறத்ணறஶ ரண 

ன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) ஶரஷன, ரணல்ஷன ற்ணம் வயறஶரறட்ட 

னங்பறல், 

 (i) டணேக்ர றண்ப்தறத்ணள்ப ஶெற 

தரடெரஷன ஆெறரறர்பறன் ண்றக்ஷ; 

 (ii) இடர் டன் வெணௗத்ப்தட்டுள்ப ஆெறரறர்பறன் 

ண்றக்ஷ; 

 (iii) வெணௗத்ப்தட்டுள்ப டன் வரஷபறன் 

வதணற; 

 எவ்வரண ல்ற னத்றன் அடிப்தஷடறல் 

ணறத்ணறஶ ரண ன்தஷ அர் இச்ெஷதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(இ) (i) றண்ப்தறத்ணள்ப ஶதரறணௗம் இடர் டன் 

றஷடக்ர ஆெறரறர்ணக்கு ஶற்தடி டன் 

வரஷஷச் வெணௗத் டடிக்ஷ 

ஶற்வரள்ரர ன்தஷணம்; 

 (ii) அற்ர அணௗனங்ணக்கு ட்டுறறஷ 

றடுறப்தரர ன்தஷணம்; 

 (iii) ஆவணறல்,  அத்றற ரண ன்தஷணம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total amount allocated in 2016 for the 
payment of distress loans to the teachers of  
the National Schools in Sabaragamuwa 
Province; 

 (ii) whether that total amount has been 

provided to the Provincial Council within 

the relevant year; 

 (iii) whether allocations made to Kegalle 

District were distributed to Kegalle, 
Mawanella, and Dehiowita educational 

zones; and  

 (iv) if so, the amount provided to each zone? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of teachers of national schools 

who have applied for loans; 

 (ii) the number of teachers who have been paid 

distress loans; 

 (iii) the value of the loans provided;  

 separately with relevance to Kegalle, Mawanella 
and Dehiowita education zones? 

(c) Will he state- 

 (i) whether action would be taken to provide 

the distress loan to teachers who were not 
provided that loan despite applying for it; 

 (ii) whether imprest would be released to the 

offices for that purpose; and 

 (iii) if so, the date on which it would be done? 

(d) If not, why?  
 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශඑභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශෙභෙේයි. 

(අ) (i) රු.ශ169,000,000.00ශ(රු.ශමිලිඹනශ169) 

 (ii) නළත.ශරළබුණුශමුළුශඅග්රිභශරු.ශ12,000,000.00ශශශ(රු.ශ
මිලිඹනශ12) 

 (iii) ඔව්.ශශ 

     ෆල්ර රු.ශ13,076,550.00 (රු.ශ මිලිඹනශ
13.08) 
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2017 භළයිශ23ශ 

   භහනළල්ර රු.ශ14,725,000.00 (රු.ශ මිලිඹනශ
14.72) 

   ෙදි ඕසිප රු.ශශශ5,500,000.00 (රු.ශ මිලිඹනශශශ
5.5) 

 (iv) ෆල්ර රුපිඹල්ශ 1,619,999.00ශ (රු.ශ මිලිඹනශ
1.62) 

  භහනළල්ර රුපිඹල්ශ 3,729,070.00ශ (රු.ශ මිලිඹනශ
3.73) 

   ෙදි ඕසිප රුපිඹල්ශ 4,424,720.00ශ (රු.ශ මිලිඹනශ
4.42) 

(ආ) (i) ෆල්ර 95 

  භහනළල්ර 91 

   ෙදි ඕසිප 38 

 (ii) ෆල්ර 09 

  භහනළල්ර 19 

  ෙදි ඕසිප 22 

 (iii) ෆල්ර රුපිඹල්ශ 1,619,999.00ශ (රු.මිලිඹනශ
1.62) 

  භහනළල්ර රුපිඹල්ශ 3,729,070.00ශ (රු.මිලිඹනශ
3.73) 

  ෙදි ඕසිප රුපිඹල්ශ 4,424,720.00ශ (රු.මිලිඹනශ
4.42) 

(ඇ) (i) ආඳදහශණඹශඉල්ලුම්ශය,ශ ශෙනොරළබශනිරධහරින්පශ
ණඹශ මුදල්ශ ඉදරිෙ දීශ ෙවීභපශ පයුතුශ යනුශ
රළෙබ්. 

 (ii) බහණ්ඩහහයෙඹන්ශඅක්ශමුදල්ශරළෙඵනශඳරිදශනිදවසශ
කිරීභපශපයුතුශශයනුශරළෙබ්. 

 (iii) නිඹමිතශ දනශ වන්ශ ශශ ෙනොවළකිශ අතයශශ
බහණ්ඩහහයෙඹන්ශ අක්ශ මුදල්ශ නිදවසශ කිරීෙම්ශ
පිළිෙශශ අනුශ ෙම්ශ වහශ ශ මුදල්ශනිදවසශකිරීභපශ
පයුතුශයනුශරළෙබ්. 

(ඈ) අදහශශෙනොෙව්. 
 

ගරු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ண ஶயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභෙේශඳශමුළනිශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි.ශ 

රුශඇභ කතුභනි,ශ2016ශවශ2017ශකිඹනශයාශෙදපභශෙභභශ

ණඹශමුදල්ශරඵහශදීරහශ කෙඵන්ෙන්,ශභවයශඒහශන්ඹඹපශදවඹක්ශවශ
භවයශ ඒහශ න්ඹඹපශ සින්ඳවක්ශ ඳභණශ තභයි.ශ අෙනක්ශ ෙොපත්ශ
ඩිනමින්ශරඵහශෙදන්න.ශ සිෙලේෙඹන්භශ 2016ශ යශතුශශඉල්ලුම්ශ

යරහශ කෙඵනශණඹශමුදල්ශෙම්ශයාෙ දීශෙටිශහරඹක්ශතුශශරඵහශ
ෙදන්නශ වළකිඹහක්ශ නළීද?ශ ඒශ හෙේභශ දළන්ශ 2017ශ යාඹපත්ශ
ඉල්ලීම්ශයරහශ කෙඵනහ.ශනමුත්ශරළබිරහශනළවළ.ශභවයශෙව්රහපශ

cheque එශ ලිඹරහශ  කඹහශ ෙනශ ඉන්නහ,ශ මුදල්ශ රඵහශ ෙදන්ෙන්ශ
නළතු.ශ ඵුවතයඹක්ශ -න්ඹඹපශ වළත්තෆඳවක්ශ ඳභණ-ශ ගුරුරුන්ශ
ඉන්නහ,ශණඹශමුදරශරඵහශදුන්ෙන්ශනළ ක.ශශශඒශඅඹපශඉතහශඩිනමින්ශ
ණඹශමුදල්ශරඵහශෙදනශළඩශපිළිෙශක්ශනළීද? 

 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඒශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ අෙප්ශ අධහනඹශ

ෙඹොමුශ ෙරහශ සිටින්ශ සිපශ මුදල්ශ මුදහශ වළයරහශ  කෙඵනහ,ශ

රහඳරපත්.ශ ෙභතළනශ ෙඳොඩිශ ප්රභහදඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ
බහණ්ඩහහයෙඹන්ශරළෙඵනශපිළිෙශශඅනුශඅපිශඉතහශඉක්භනින්ශෙම්ශ
මුදල්ශරඵහශෙදන්නශඵරහෙඳොෙයොත්තුශෙනහ.ශ 

ගරු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ண ஶயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභෙේශෙදළනිශඅතුරුශප්රලසනඹශෙභඹයි.ශ 

ෙභභශ අතුරුශප්රලසනඹශභහශඅහශ  කෙඵනශප්රලසනඹපශ අදහශශනළවළ.ශ

ඳසුශ ගිඹශ දසරශ භහධයශ තුළින්ශ යහජයශ ඇභ කතුභහශ ප්රහලශ ශහ,ශ
තුයෙ ශ ඳහල්රපශ ඉන්දඹහෙන්ශ ගුරුරුන්ශ 100ශ ෙදෙනකුශ
ෙෙනනහශකිඹරහ.ශඅපිශඅවන්නශළභළ කයි,ශඇයිශෙම්ශආහයෙඹන්ශ

ගුරුරුන්ශ න්ඹඹක්ශ ෙෙනන්ෙන්ශ කිඹරහ.ශ ෙභොද,ශ ඒශ ෙනුපශ
අෙප්ශ යෙට්ශ තුයශ ප්රෙීලෙ ශ න්ටිනශ දමිශශ දරුන්පශඅසථහක්ශ
රඵහශ ෙදන්නශ වළකිඹහක්ශ  කෙඵනහ.ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ උඳහධිඹශ
නළ කශ දමිශශ භහධයශ දරුන්ශ -ශ උසශ ෙඳශශභත්ශවුණුශඅඹ-ශසිදයහශ

පීධරපශෙඹොමුශයන්නශෙවෝශශඔවුන්ශශගුරුශවහඹශවළටිඹපශළඩශ
යන්නශ අසථහශ රඵහශ ෙනොෙදන්ෙන්ශ ඇයිශ කිඹරහශ අවන්නශ
ළභළ කයි. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශ ඇභ කතුභනි,ශ ෙභභශ අතුරුශ ප්රලසනඹශ මලිශ ප්රලසනඹපශ
පිපසතයශප්රලසනඹක්.ශඔඵතුභහපශඑඹපශපිළිතුරුශෙදන්නශපුළුන්ශනම්ශ
රඵහශෙදන්න. 

 
ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භක්ශනළවළ,ශරුශථහනහඹතුභනි. 

රුශථහනහඹතුභනි,ශතුයඹශවහශඇත්තශලෙඹන්භශඅපිශ
ඳසුශ ගිඹශ හරෙ ශ ගුරුරුන්ශ සිලහරශ ප්රභහණඹක්ශ ඵහශ ත්තහ.ශ
නමුත්ශතුයෙ ශතභත්ශඒශගුරුශි ඟඹශ කෙඵනහ.ශඅපිශඒශි ඟඹශ

පිඹවීභශ වහශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ යශ කෙඵනහ.ශ ඒශ හෙේභශ රුශ
ථහනහඹතුභනි,ශ අපිශ ළට්ශයරහශ තුයඹශ වහශ ගුරුරුන්ශ
ඵහශ ත්තත්,ශ පිපශ ඳශහත්ලින්ශ ගිි ල්රහශ ඒශ ප්රෙීලරශ

න කන්ෙන්ශනළවළ,ශයසහශඅතශවළයරහශඹනහ. 

ෙම්ශදගින්ශදපභශන්දුවුණුශප්රලසනඹක්.ශපුළුන්ශතයම්ශඵරරහ,ශ
අලයශ ගුරුරුශප්රභහණඹශඵහශළනීභපශඵළරිශ වුෙණොත්ශඒශවහශ
අධහනඹශෙඹොමුශයමුශකිඹනශඑශතභයිශයහජයශඇභ කතුභහශකිඹරහශ

 කබුෙණ්.ශඒශහෙේභශරුශථහනහඹතුභනි,ශතුයශශප්රෙීලලින්ශ
සිදයහශපීධරපශඵහශන්නශගුරුරුන්ශඅඩුශනියාණහඹශභතශෙවෝශ
ඵහශ ෙනශ ෙවොශ පුුවණුක්ශරඵහශ දීභපශඅපිශෙම්ශ නශසිපශතීන්දුශ

යරහශ කෙඵනහ,ශශෙම්ශප්රලසනඹපශදීයාකශහලීනශසිඳුම්ශලෙඹන්.ශ 

රුශථහනහඹතුභනි,ශඅෙප්ශයෙට්ශමුදල්ශෙඹොදරහශෙනොෙයිශ
ඉන්දඹහෙව්ශ ගුරුරුශන්ෙන්.ශ ශ ඒශ යෙපන්ශරඵහශ ෙදනශආධහයඹක්ශ

ලෙඹන්ශවශනිලසචිතශහරශසීලභහපශශඇසිත්ශඉළන්වීම්ශපයුතුශ
යරහශආඳසුශඹනශසිධිඹපශතභයිශඅපිශඒශශගුරුරුන්ශන්නහශනම්ශ
න්නශඵරහෙඳොෙයොත්තුශන්ෙන්. 

 
ගරු කනක මශේරත් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ண ஶயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඒශ ම්ඵන්ධශ තුන්ළනිශ අතුරුශ
ප්රලසනඹත්ශඅවනහ.ශ 

ETCA ගිසිසුශ තභශ අත්න්ශ යරහත්ශ නළවළ.ශ අපිශ

සිෙලේෙඹන්භශ ඵරන්නශ ඕනෆ,ශ අෙප්ශ ප්රෙීලරශ න්ටිනශ දමිශශ
භහධයෙඹන්ශඉෙනශත්තශ දරුන්පශඅසථහක්ශරඵහශ ෙදනශඑශ

489 490 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

ළන.ශ ඔඵතුභහශ කිඹපුශ ආහයඹපශ ඳශහතකින්ශ ෙනත්ශ ඳශහතපශ
ගිි න්ශ ශ ළඩශ යන්නශ ඵහශ න්නහශ අඹශ ළභළ කශ ශ නළ කශ ෙයි.ශශ
නමුත්ශ ඒශ ඳශහෙතන්භ,ශ ඒශ දස්රික්ෙඹන්භශ ෙම්ශ ගුරුරුශ ඵහශ

න්නහශනම්ශඒශප්රලසනඹශසිශෙනහ.ශඒශහෙේභ,ශදමිශශභහධයෙඹන්ශ
උත්ශ අඹ,ශ දමිශශ භහධයෙඹන්ශ උසශ ෙඳශශ සිබහඹශ භත්ශ අඹශ
නයෙ ශ ඉන්නහ.ශ ඒශ ෙොල්රන්පශ අසථහක්ශ රඵහශ ෙදන්ෙන්ශ

නළත්ෙත්ශ ෙභොද?ශ එෙවභශ නළ කශ ශ ඉන්දශඹහෙන්භශ ගුරුරුශ
ෙනහෙොත්ශ තශ ෙරොකුශ ප්රලසනශ ඇ කශ ෙන්නශ පුළුන්.ශ ඒශ
ශෙොල්රන්පශඉන්නශතළන්ශවදන්නශෙයි.ශශඒශඅඹපශආවහයශෙදන්ෙන්ශ

ෙොෙවොභද?ශ ඒශ හෙේභශ තුයෙ ශ ඵුවතයඹක්ශ ශ ඳහල්රපශ
අලයශෙොඩනළඟිලිරශඅඩුශඳහඩුකුත්ශ කෙඵනහ.ශ ශගුරුශනිහත්ශ
නළ කශ එෙක්ශ ඒශ ගුරුරුත්ශ ෙනළත්ශ ශ ෙොෙවේදශ ශ නත්න්ෙන්?ශශ

ඒපශෙනභශමුදල්ශප්රභහණඹක්ශඅලයශෙයි.ශශඑභශනිහශෙභඹශඅෙප්ශ
යෙට්භශසිහශන්නශ කෙඵනශප්රලසනඹක්.ශ ශETCA ගිසිසුභශඅත්න්ශ
යන්නත්ශ ඉසෙල්රහශ ඉන්දඹහෙන්ශ ගුරුරුශ ෙෙනන්නශ
වදන්ෙන්ශ ඒශ ගිසිසුෙම්ශ ෙඳයුවරුක්ශ වළටිඹපදශ කිඹරහශ භපශ

ි ෙතනහ.ශ ශඒශනිහශඅපිශඉල්ලීභක්ශයනහ,ශෙම්ශයන්නශඑඳහශ
කිඹරහ.ශශෙම්ශප්රෙීලරශසුදුසුම්ශ කෙඵනශඅඹශඕනෆශතයම්ශඉන්නහ.ශ
ඒශනිහශඋසශෙඳශශභත්,ශඋඳහධිඹක්ශනළ කශඅඹපශඒශඅසථහශරඵහශ

ෙදන්නශකිඹනශඉල්ලීභශයනහ. 

 
ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ එතුභහශ ඒශ කිඹපුශ ළපලුශ රළයිසතුපශ

එතුභන්රහෙේශහරඹශතුශශඅධහනඹශෙඹොමුශවුණහශනම්ශෙම්ශප්රලසනශ

එන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ගුරුශ ි ඟඹශ 60,000ක්ශ ෙනහ.ශ ශ ඒශ
හෙේභශ ගුරුශ තුරනඹශ හෙේශ තත්ශ ෙොඩක්ශ ප්රලසනශ  කෙඵනහ.ශශ
"ශඟභශ ඳහරශ ෙවොභශ ඳහර"ශ යහඳෘ කඹශ ඹපෙත්ශ ළඩශ සිඹඹන්ශ

18,500ක්ශ ක්රිඹහත්භශ ෙනහ.ශ ශ ඳහනීඹශ ජරඹ,ශ සිදුලිඹ,ශ
නීඳහයක්ශඳවසුම්ශඹනශෙම්ශන්ඹල්රශදළන්ශක්රිඹහත්භශෙමින්ශ
ඹනහ.ශශ 

රුශථහනහඹතුභනි,ශෙම්ශයෙට්ශගුරුශප්රලසනඹප,ශගුරුශි ඟඹපශ
අපිශ සථියහයශ සිඳුම්ශ ෙදන්නශ ඕනෆ.ශ ඒශ වහශ අපිශ ඵහශ ළනීම්ශ
යනහ.ශරාහෙව්ශඕනෆභශප්රෙීලඹශඅඹපශෙදභශශභහධයශගුරුරුශ
වළටිඹපශශ ඉල්ලුම්ශ යන්නශ පුළුන්ශ සිධිඹපශ අපිශ ළට්ශ යරහශ
 කෙඵනහ.ශප්රලසනඹශ කෙඵන්ෙන්,ශඒශඉල්ලුම්ශයනශප්රභහණඹශඅඩුශවීභශ
වශ ඉල්ලුම්ශ යරහශ ඳත්ශ වුණහපශ ඳසුශ ඒශ ප්රෙීලරශ රැී ශ න්ටිනශ
ප්රභහණඹශ අභශ වීභශ නිහශනළතශ නළතශ ඳත්ශයන්නශන්දුශ වීභයි.ශ
ෙම්හපශ සිඳුභක්ශ ලෙඹන්ශ තභයිශ ෙම්ශ ක්රභඹශ ඹම්ශ හරඹක්ශ
ක්රිඹහත්භශයන්නශඵරහෙඳොෙයොත්තුශන්ෙන්.ශ 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ රුශ අග්රහභහතයතුභහශ අධයහඳනශ
ඇභළ කයඹහශ වළටිඹපශ ි පපුශ හරෙ ශ ඇෙභරිහෙන්ශ ගුරුරුශ
ෙනළත්ශ එශ එශසථහනරශDELIC පුුවණුශ රඵහශ දීරහශ ඔවුන්ශ
ඉාග්රීන්ශ සිඹශ උන්න්නශ මුදහශ වළරිඹහ.ශ අඳපශ ම්ඳත්ශ ශ නළත්නම්,ශශ
අඳපශපුළුන්ශභක්ශ කෙඵනහශනම්ශසිෙීලශයපලින්ශවරිශඒශසිධිඹපශ
ගුරුරුශ ෙනළත්ශ ශ පුුවණුශ යරහ,ශ ඒශ ගුරුරුන්ෙන්ශ ඹම්ශ හරශ
සීලභහක්ශෙේඹශඅයෙනශඹළව්හඹශකිඹරහශඅෙප්ශයෙට්ශඔඹශකිඹනශ
ප්රලසනශෙභොනත්ශඇ කශන්ෙන්ශනළවළ,ශභභශි තනශවළටිඹප.ශ ශඉඳුම්ශ
ි ටුම්ශ ප්රලසනශ ඇතුළුශ ඔඹශ ඔක්ෙොභශ ශ ප්රලසනශ ෙඵොෙවොභශ ප්රහථමිශ
හයණහශකිඹරහයිශභභශි තන්ෙන්,ශරුශථහනහඹතුභනි.ශ 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

ප්රලසනශඅාශ12ශ-ශ856/'16ශ-ශ(2),ශරුශබුීධිශඳ කයණශභවතහ. 

ගරු බුද්ධික ඳවරරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணொத்ற தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රුශථහනහඹතුභනි,ශභහශඑභශප්රලසනඹශඅවනහ. 
 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ එභශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුයශ දීභශ වහශ

 කශෙදශහරඹක්ශඉල්රහශන්ටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු රිනකදී ි රි මඳත් කයරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரண றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ත්රවහතලළරි ප්රශළර නිවළ මිය ගිය මඳොලිවහ නිධළ මන්:  

පුත්තම රිවහත්රික්කය 
தங்ரறபறன் ரக்குணணரல் ஷடந் 

வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்ள்: ணொத்பம் ரட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED IN TERRORIST ATTACKS: 

PUTTALAM DISTRICT 

1256/’16 

13.ගරු ආර්.එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නී කඹශ වහශ හභඹශ වශ දක්ක ණශ ායාධනශ අභහතයතුභහෙන්ශ

ඇූ ශප්රලසනඹශ-ශ(1)ශ: 

(අ) (i) 1983 යාඹශනශසිපශ පුත්තරභශදස්රික්ඹශතුශශ
පිි පහශ කබශෙඳොලිසශසථහනශායහශෙොඳභණද; 

 (ii) එභශ ෙඳොලිසශ සථහනඹන්ි ශ ෙේඹශ යනශ රදශ
ෙඳොලිසශනිරධහරින්ශායහශෙොඳභණද; 

 (iii) එල්ටීටීඊශ ත්රසතහදන්ශ සින්න්ශ යාශ 1983න්ශ ඳසුශ
2009ශයාෙ ශයුීධඹශඅන්ශනශෙතක්ශවශහරඹශ
තුශදීශසිනහලශයනශරදශෙඳොලිසශසථහනශායහශ
ෙොඳභණද; 

 (iv) ත්රසතහදීශ ප්රවහයශ ෙවේතුෙන්ශ මිඹශ ගිඹශ ෙඳොලිසශ
නිරධහරින්ශායහශෙොඳභණද; 

 (v) ඉවතශ (iii)ි ශ වන්ශ සිනහලශ වශ ෙීඳශශ පිළිඵශ
තක්ෙේරුක්ශයශ කෙබ්ද;ශ 

 (vi) ඉවතශ න්ඹල්ෙරි භශ පයාණශ හයාතහක්ශ ඉදරිඳත්ශ
යන්ෙන්ද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහශපශදන්න්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 

ெட்டணௌம் எணங்கும் ற்ணம் வற்கு அதறறணத்ற  

அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i )  1983ஆம் ஆண்டபறல் ணொத்பம் ரட்டத்றல் 

அஷந்றணந் வதரணஸ் றஷனங்பறன் 

ண்றக்ஷ ரண; 

 (ii) ஶற்தடி வதரணஸ் றஷனங்பறல் தறணொரறந் 

வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்பறன் ண்றக்ஷ 

ரண; 

 (iii )  ல்.ரல.ரல.ஈ. தங்ரறபறணரல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் தறன்ணர் 2009ஆம் ஆண்டில் ணத்ம் 

ணௌடிஷடணம் ஷறனரண ரனப்தகுறறல் 

அறவுக்குள்பரக்ப்தட்ட வதரணஸ் 

றஷனங்பறன் ண்றக்ஷ ரண; 
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 (iv )  தங்ரறபறன் ரக்குணணரல் 

ஷடந் வதரணஸ் உத்றஶரத்ர்பறன்  

ண்றக்ஷ ரண; 

 (v )  ஶஶனශ (iii)ශ இல் குநறப்தறடப்தட்ட அறவுற்ந 

வெரத்ணக்ள் வரடர்தர றப்ணடு 

வெய்ப்தட்டுள்பர; 

 (vi )  ஶணௗள்ப அஷணத்ண றடங்ள் வரடர்தரண 

ணௌணஷரண அநறக்ஷஷ  ெர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தஷ அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Puttalam District as 

at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

 (iii) how many Police Stations were destroyed 

by the LTTE terrorists after the year 1983ශ
up until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many Police officers were killed due to 

terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been taken with 

regard to the destruction of properties 

referred to in (iii) above; and  

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

(b) If not, why?  
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ එභශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුයශ වභළගත*ශ
යනහ. 

 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரணடத்றல் ஷக்ப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ)ශ (i)  ෙඳොලිසශසථහනශ-ශ02ශ 

 (ii)   ෙම්ශනශසිපශඑපශඳළ කශෙල්නශසිනහලශවීශඇ කශඵළසින්ශ
ෙේඹශශශනිරධහරින්ශෙොඳභණදශඹන්නශම්ඵන්ධෙඹන්ශ
ෙතොයතුරුශෙොඹහශතශෙනොවළ. 

 (iii)  කින්දුශෙඳොලිසශසථහනඹක්ශසිනහලශයශෙනොභළත. 

 (iv)  ෙඳොලිසශනිරධහරින්ශ10ෙදෙනකුශමිඹශෙොසශඇත. 

 (v)  ඳළනශෙනොනඟී. 

 (vi)  නළත. 

(ආ)ශ අදහශශ හරශසීලභහශතුශශ  කබශ ෙල්නශසිනහලශවීශඇ කශෙවයින්,ශ පයාණශ
හයාතහක්ශඉදරිඳත්ශකිරීභපශවළකිඹහක්ශෙනොභළත. 

 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ෙභඹශ අතුරුශ ප්රලසනඹක්ශ ෙනොෙයි.ශ

නමුත්,ශ ෙභභශ රුණශ පිළිඵශ රුශ ඇභ කතුභහෙේශ අධහනඹපශ

ෙඹොමුශ යන්නශ ඕනෆශ නිහශ ෙභඹශ අතුරුශ ප්රලසනඹක්ශ ෙරශ භහශ
අවනහ.ශරුශඇභ කතුභනි,ශශභභශදපභශඔඵතුභහෙන්ශෙම්ශප්රලසනඹශ

වහශ භහනශ ප්රලසනශ අහශ  කෙඵනහ.ශ ශ අවුරුදුශ 30ක්ශ  කසෙේශ ඳළළ කශශ

එල්ටීටීඊශ ශ යුදශ ඉ කවහඹශ ඇතුෙශේශ ෙම්ශ යපප,ශ ජහ කඹප,ශ
ෙීෙඳොශරප,ශෙම්ශයෙට්ශජනතහපශන්දුශයපුශසිනහලඹන්ශම්ඵන්ධශ
ප්රලසනහලිඹක්ශතභයිශභහශතමුන්නහන්ෙේෙන්ශඅවන්ෙන්.ශඑභශනිහශ
ෙම්ශ කින්ඹම්ශ ඳහරෙඹකුපශ ෙවෝශ ඳහරනශ ඳක්ඹපශ ෙවෝශ

ආණ්ඩුපශඵළයශ ෙනොයනශෙරශභහශ ඔඵතුභහෙන්ශ ඉල්රනහ.ශ
ෙභොද,ශ ඔඵතුභහශ කිඹනශ ආහයඹපශ ෙම්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ භවයශ
ෙතොයතුරුශඉ කවහඹශතුශශහයාතහශෙරහශනළ කශඇ ක.ශඔඵතුභහශමීපශ

ලින්ශභහශඅනශරදශප්රලසනෙ දීත්ශකිව්හ,ශසුනහමිශයනඹශවමුෙව්ශ
භවයශෙඳොලිසශසථහනශපිළිඵශහයාතහශෙරහශනළවළයිශකිඹරහ.ශරුශ
ථහනහඹතුභනි,ශඳහයාලිෙම්න්තුපශ ෙම්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශඹම්ශශ

කීභක්ශ  කෙඵනහ.ශ ශ අවුරුදුශ 30ක්ශ  කසෙේශ ෙරෝශ ඉ කවහෙ ශ
 කෙඵනශදරුණුභශත්රසතහදීශයහඳහයඹකින්ශඵළපශහපුශයපක්ශවළටිඹප,ශශ
ෙම්ශ යෙට්ශ ඉ කවහෙ ශ කින්ඹම්ශ ඳහරෙඹකුපශ ෙවෝශ ඳහරශ

ඳන් කඹපශ ෙවෝශආණ්ඩුපශෙවෝශඳක්ඹපශෙම්ශ ෙීල්ශඵළයශ
ෙනොය,ශ ශ ශ ඒශ භසතශ යුදශ ඉ කවහඹශ ඇතුෙශේශ න්දුශ වශ සිනහලඹශ
පිළිඵ,ශ ශඅඩුභශතයෙම්ශඒශන්දුශවශ ශෙීෙඳොශශසිනහලඹශම්ඵන්ධශ
තක්ෙේරුශ කිරීභශ වහශ ඹම්ශ කින්ශ ළඩශ පිළිෙශක්ශ සශ කිරීභශ

ම්ඵන්ධෙඹන්ශ අධහනඹශෙඹොමුශකිරීභපශ යාතභහනශ යජඹශ සිධිඹපශ
ඔඵතුභහපශශකීභක්ශ කෙඵනහ.ශ ශඒශවහශ දළන්ශහරඹශඇසිල්රහශ
 කෙඵනහඹශකිඹනශඑයිශභෙේශසිලසහඹ.ශභහශඑෙවභශකිඹන්ෙන්,ශශ

ඔඵතුභහශ ශ සින්න්ශ භවයශ ෙතොයතුරුශ නළවළ,ශ භවයශ ඒහශ පිළිඵශ
හයාතහශ න්ෙන්ශ නළවළයිශ කිඹනශ හයණහශ දගින්ශ දපභශ ෙම්ශ
ඳහයාලිෙම්න්තුපශඉදරිඳත්ශයපුශනිහයිශරුශඇභ කතුභනි.ශඑභශනිහශශ

ෙම්ශ රුණශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ ඔඵතුභහෙේශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ
යන්නඹශ ශ කිඹහශ ෙම්ශ ෙරහෙව්ශ භහශ ඉතහශ ශ කීෙභන්ශ ඉල්රහශ
න්ටිනහ.ශ 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙවොයි,ශරුශඇභ කතුභහශඒශපිළිඵශඅධහනඹශෙඹොමුශයන්න. 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ යනහ.ශ ඒශ

හෙේභශ කෙඵනශෙතොයතුරුශඅපිශවාන්ෙන්ශනළවළ.ශඋත්තයශෙදන්නශ
පුළුන්ශ වළභශ ෙීපභශ භහශ උත්තයශ දීරහත්ශ  කෙඵනහ.ශ රුශ
භන්ත්රීතුභහශකිඹනශහයණහශභහශපවන්ශයශන්නම්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙවොයි,ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

ප්රලසනශ අාශ 14ශ -1301/'16ශ -ශ (1),ශ රුශ ඩරසශ අරවප්ෙඳරුභශ
භවතහ. 

 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு டனஸ் அயப்வதண) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභහශඑභශප්රලසනඹශඅවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශයහජයශයහඹශායාධනශඅභහතයතුභහශ

ෙනුෙන්ශභහශඑභශප්රලසනඹපශපිළිතුයශදීභශවහශභහඹශහරඹක්ශ

ඉල්රහශන්ටිනහ. 
 

ප්රහනය මතු රිනකදී ි රි මඳත් කයරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரண றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ග්රළමීය ය ආර්ිකකය නඟළ සිටුවීමේ ලෆඩව ශන :  නිම 
කෂ ලයළඳෘවර  

றரறப் வதரணபரரத்ஷக் ட்டிவணப்ணொம் 

றழ்ச்ெறத்றட்டம் : ணோர்த்றரண ணத்றட்டங்ள் 
PROGRAMME ON RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT: 

COMPLETED PROJECTS 
    1399/’16 

15.ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අග්රහභහතයතුභහශ වශ ජහ කශ ප්ර කඳත් කශ වහශ ආයාථිශ පයුතුශ
අභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹශ-ශ(2)ශ: 

(අ) (i) 2016ශ අඹශ ළෙඹි ශ අාශ 171ශ ෙඹෝජනහපශ අනු,ශ
ග්රහමීඹශආයාථිඹශනඟහශන්ටුවීෙම්ශළඩපවනශවහ,ශ
එක්ශභපශරුපිඹල්ශමිලිඹනශ1.5ශදක්හශෙන්ශයශ
දුන්ශරුපිඹල්ශමිලිඹනශ 21,000ශ ප්ර කඳහදනඹශ 2016ශ
යාඹශතුශදීශෙඵදහශදුන්ශම්භහනශවශඑභශඑක්ශඑක්ශ
ම්භහනෙඹි ශ නිභශ ශශ යහඳෘ කශ පිළිඵශ
සිසතයහත්භශරළයිසතුක්ශඉදරිඳත්ශයන්ෙන්ද; 

 (ii) එකීශග්රහභශනිරධහරිශම්ශ14,022ි ශඋක්තශඅඹශළඹශ
ෙඹෝජනහශක්රිඹහත්භශශශඵරධහරිශආඹතනශවශ
එභශ ඵරධහරින්ශ ෙභභශ යහඳෘ කශ ක්රිඹහත්භශ කිරීභශ
ෙනුෙන්ශ2016ශයශතුශදීශරඵහෙනශඇ කශමුදල්ශ
ප්රභහණඹන්ශ දළක්ෙනශ රළයිසතුක්ශ ඉදරිඳත්ශ
යන්ෙන්ද; 

 (iii) උක්තශ අඹශළඹශ ෙඹෝජනහපශ අනු,ශඑක්ශ භපශ
රුපිඹල්ශමිලිඹනශ1.5ශඵළගින්ශවශමරයශප්ර කඳහදනශරඵහශ
ෙනොත්ශෙවෝශඉන්ශෙොපක්ශඳභණක්ශරඵහශත්ශ
ග්රහභශ නිරධහරිශ ෙොට්ධහශ රළයිසතුක්ශ ඉදරිඳත්ශ
යන්ෙන්ද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 

தற அஷச்ெணம் ஶெற வரள்ஷள் ற்ணம் 

வதரணபரர அணௗல்ள் அஷச்ெணரணஷக் 

அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i )  2016ஆம் ஆண்டு வு வெனவுத் றட்டத்றன் 

171ஆம் ணௌன்வரறறன் தறரம், றரறப் 

வதரணபரரத்ஷ ட்டிவணப்ணொம் 

றழ்ச்ெறத்றட்டத்ணக்ர, எண றரத்ணக்கு ணதர 

1.5 றல்ணன் ஷறல், எணக்றக் 

வரடுக்ப்தட்ட, ணதர 21,000 றல்ணன் றற 

ற்தரடு 2016ஆம் ஆண்டில் தறர்ந்பறக்ப்தட்ட 

றரங்ள் ற்ணம் குநறப்தறட்ட எவ்வரண 

றரத்றணௗம் ணோர்த்ற வெய்ப்தட்ட 

ணத்றட்டங்ள் தற்நற றதரண 

தட்டிவனரன்ஷந ெர்ப்தறப்தரர; 

 ( i i )  ஶற்தடி 14022 றர அணௗனர் தறரறவுபறணௗம் 

ஶற்குநறப்தறடப்தட்ட வு வெனவுத்றட்ட 

ணௌன்வரறஷ ஷடணௌஷநப்தடுத்ற 

அறரம்வதற்ந றணணங்ள் ற்ணம் 

குநறப்தறட்ட அறரரறள் இக்ணத்றட்டங்ஷப  

அணௌல்தடுத்ணற்ர 2016ஆம் ஆண்டிணேள் 

வதற்ணக்வரண்டுள்ப றறத்வரஷஷக் 

ரட்டும் தட்டிவனரன்ஷந ெர்ப்தறப்தரர; 

 ( i ii )  ஶற்தடி வு வெனவுத்றட்ட ணௌன்வரறறன் 

தறரம், எண றரத்ணக்கு ணதர 1.5 றல்ணன் 

வீரண றற ற்தரட்ஷட வதற்ணக்வரள்பர 

அல்னண அறல் எண தகுறஷ ரத்றம் 

வதற்ணக்வரண்ட றர அணௗனர் தறரறவுபறன் 

தட்டிஷன ெர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தஷ அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he would table a detailed list that 
contains the names of the villages among 

which the provision of Rs.21,000 million 

that had been allocated for the year 2016 

was distributed under the programme to 
provide Rs.1.5 million per village for the 

development of rural economy as per 

proposal No.171 of the budget proposals 

for the year 2016 and details of the projects 
that have been completed in each of those 

villages; 

 (ii) whether he would table a list that contains 

separately the names of authoritative 

institutes which implemented the aforesaid 

budget proposal in the said 14,022 Grama 
Niladhari Divisions and the amounts of 

money that have been obtained by those 

authorities during the year 2016 for the 

purpose of implementing the aforesaid 
projects; and 

 (iii) whether he would table a list that contains 
the names of Grama Niladhari Divisions 

which have not received the financial 

provision of Rs.1.5 million that is allocated 

per village as per the aforesaid proposal or 
those which have received only a part of 

that provision? 

(b) If not, why? 
 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ (ජළවරක ප්රවරඳත්වර ශළ 
ආර්ිකක ක යුතු රළජය අමළතයතුමළ)  
(ரண்ணொறகு றஶரன் வதஶர - ஶெற வரள்ஷள் 

ற்ணம் வதரணபரர அணௗல்ள்  இரஜரங் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශඅග්රහභහතයතුභහශ වශ ජහ කශ ප්ර කඳත් කශ
වහශ ආයාථිශ පයුතුශ අභහතයතුභහශශ ෙනුෙන්ශ භහශ එභශ ප්රලසනඹපශ
පිළිතුරුශරඵහශෙදනහ. 

(අ)ශ (i)  ග්රහමීඹශ ආයාථිඹශ නඟහශ න්ටුවීභශ වහශ ෙභභශ
අභහතයහාලඹශ භඟින්ශ ක්රිඹහත්භශ ශශ ග්රහමීඹශ
ඹටිතරශ ඳවසුම්ශායාධනශළඩපවනශඹපෙත්ශ
නිභශ යනශ රදශ යහඳෘ කශ පිළිඵශ සිසතයහත්භශ
රළයිසතුක්ශ ඇමුණුභශ 1ශ ලෙඹන්ශ ඉදරිඳත්ශ යශ
ඇත.ශශ 

 (ii)  ඉවතශඅාශ1ි ශදළක්ෙනශයහඳෘ කශරළයිසතුෙි ශ
අදහශශෙතොයතුරුශදක්හශඇත. 

 (iii)  ප්ර කඳහදනශරඵහශත්ශග්රහභශනිරධහරිශම්ශපිළිඵශ
සිසතයශ ඉවතශ (අ)ශ (1)ි ශඇතුශත්ශ අතය,ශ ප්ර කඳහදනශ
ෙනොරළබශ භවනයශ බහශ ඵරශ ප්රෙීලරපශ අඹත්ශ
ග්රහභශ නිරධහරිශ ම්රශ සිසතයශ ඇමුණුභශ 2ශ
ලෙඹන්ශෙම්ශභඟශඉදරිඳත්ශයශඇත.ශඇමුණුම්ශ1ශ
වශ2ශවභළගත* යමි.ශ 

(ආ)ශ අදහශශෙනොෙව්. 

495 496 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறஷனத்றல் ஷக்ப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භෙේශ ඳශමුෙනිශ අතුරුශ ප්රලසනඹශ
ෙභඹයි.ශශ 

රුශයහජයශඅභහතයතුභනි,ශ2016ශෙයාශඅඹශළඹශෙඹෝජනහශඅාශ
171පශ අනු,ශ ශ ග්රහමීඹශආයාථිඹශනඟහන්ටුශවීෙම්ශළඩපවනශවහශ
ෙන්ශ යනශ රදශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 21,000ශ ප්ර කඳහදනෙඹන්ශ

ඳහසිචිචිශශශමුදල්ශප්රභහණඹශෙොචිචයදශකිඹරහශශඔඵතුභහපශකිඹන්නශ
පුළුන්ද? 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශරුපිඹල්ශමිලිඹනශ21,000න්ශඅපිශරුපිඹල්ශ

මිලිඹනශ19,875ක්ශශඳහසිචිචිශයරහශ කෙඵනහ.ශ 

 
ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග්රහභශනිරධහරිශම්ශ14,022ශතුශශඒශමරයශප්ර කඳහදනඹශෙනොරළබීශ
ගිඹශග්රහභශනිරධහරිශම්ශප්රභහණඹශඔඵතුභහපශකිඹන්නශපුළුන්ද? 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශඅපිශනයශබහශඵරප්රෙීලශවළයශන්ඹලුභශ

ප්රහෙීශීඹශබහශඵරප්රෙීලරපශශප්ර කඳහදනශරඵහශදීරහශ කෙඵනහ.ශඅපිශ
ග්රහභශනිරධහරිශම්ශ13,305පශප්ර කඳහදනඹන්ශරඵහශදීරහශ කෙඵනහ.ශ
ඒශ හෙේභශම්ඵන්ධීයණශමිටුලින්ශතත්ශ ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශ

වුණහ.ශ ඒශ ෙඹෝජනහරපශ අනුත්ශ අපිශ ප්ර කඳහදනඹන්ශ රඵහශ දීරහශ
 කෙඵනහ.ශඒශහෙේභශ"සලක් ක"ශනමින්ශකුඩහශවහශභධයශඳරිභහණශ
යහඹඹන්ශ ඉදරිඹපශ ෙෙනන්නශ ණඹශ ළඩපවනක්ශ වහශ

රුශඅග්රහභහතයශයනිල්ශසික්රභන්ාවශභළ කතුභහශශළබිනට්ශඅනුභළ කඹක්ශශ
අයෙනශ  කෙඵනහ.ශ ඒශ වහත්ශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 4,000ක්ශ දීරහශ
 කෙඵනහ.ශඒහෙ ශඑතුශතභයිශඅපිශඔඵතුභහපශඉදරිඳත්ශෙශේ.ශ 

 

ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එභශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 4,000ශ සඹාශ රැකිඹහශ යහඳෘ කශ වහශ
මික්,ශ ශඑක්ශභපශරුපිඹල්ශමිලිඹනශ1.5ශඵළගින්ශනිලසචිතශමුදල්ශ
ෙන්ශයනශරදශයහඳෘ කඹශවහශෙනොෙයිශෙන්ද? 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றஶரன் வதஶர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඒශ ක්රිඹහත්භශ ෙශේශ ශ ග්රහමීඹශ

ආයාථිඹශ නඟහන්ටුවීෙම්ශ ළඩපවනශ ඹපෙත්යි.ශ ෙභොද,ශ
ඔඵතුභන්රහශ ශශහශහෙේශෙොන්ක්රීට්ශඳහයල්ශසිතයක්ශෙනොෙයි,ශශ
අපිශයජඹක්ශවළටිඹපශජනතහපශආදහඹම්ශඑනශභහයාත්ශවදන්නශඕනෆශ

කිඹරහශ ශ තීන්දුශ යරහ,ශ ශ ළබිනට්ශ අනුභළ කඹත්ශ අයෙනයිශ එඹශ
ක්රිඹහත්භශෙශේ.ශ 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

ෙදනශපඹ.ශ 

කතරගම පූජළ නගරය තුෂ ඳලවරන `ඔසු පයන' : 
ඖධ ඳෆෂටි විනළ කයරීම 

றர்ரம் ணொணற த்றணௗள்ப "எசு உண" : 

ண்ணஷச் வெடிள் அறப்ணொ 
 "OSU UYANA" IN KATHARAGAMA SACRED CITY:  

DESTRUCTION OF MEDICINAL PLANTS 
 

2. ගරු බන්ු  ගුණලර්ධන මශතළ ( ගරු පදය ප්රභළත් 

ගේමන්පි මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு தந்ணன குர்ண - ரண்ணொறகு உ தறதரத் 

ம்ன்தறன ெரர்தர) 

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

භවහනයශ වහශ ඵසනහි යශ ායාධනශ අභහතයතුභහෙන්ශ ඇූ ශ
ප්රලසනඹශ-ශ(2): 

(අ) ශශ(i)   තයභශපජහශනයෙ ,ශආයක්ශරහඳඹශතුශශ
ඳ කනශ `ඔසුශ උඹන'ශ නමින්ශ වඳුන්නශ ඉඩෙම්ශ
අක්යශ  කවශ ඳභණශ ෙොපක්,ශ යුදශ වමුදහශ දශ
ෙඹොදහශෙනශඖධශඳළරෆටිශසිනහලශයමින්ශ2016ශ
ජූලිශභහෙ දීශශඑළිෙඳෙවළිශශශඵත්; 

 (ii) ඊපශ එෙයි ශ භවහශ ාකයත්නඹශ වශ ප්රෙීලෙ ශ
ජනතහශසිෙයෝධඹශඳශශශශඵත්; 

 (iii) අාශ එසඊඅයි/289/465ශ දයනශ 1990.01.30ශ දනළ කශ
ලිපිඹශ භඟින්ශ ජනහධිඳ කයඹහශ සින්න්ශ එකීශ ඉඩභශ
ජහ කශ ෙබෞ කශ ළරසුම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුපශ
ඳයහශඇ කශඵත්; 

 එතුභහශදන්ෙනි ද? 

(ආ) (i) ඉවතශ(අ)ශ(i) ි ශවන්ශසිනහලඹපශකියුත්තන්ශ
වුරුන්ද; 

 (ii) ඔවුන්පශඑෙයි ශෙනශඇ කශපිඹයශෙයාද; 

 (iii) එකීශසිනහලඹශන්දුශෙශේශඑභශසථහනෙ ශඉන්දඹහෙව්ශ
 කරුඳ කශෙීහරෙ ශලහහක්ශඉදශකිරීභපද; 

 (iv) ඉවතශ (iii) ි ශ වන්ශ ඉදකිරීභපශ අභහතයහාලඹශ
ඹපෙත්ශ ඳ කනශ ආඹතනඹශ අනුභ කඹශ ි මිශ වීශ
 කෙබ්ද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 
ர ற்ணம் ஶல் ரர அதறறணத்ற அஷச்ெஷக் 

ஶட்ட றணர:  

( அ)(i )  றர்ரம் ணொணற த்றல், தரணரப்ணொ 

னத்றணேள் ரப்தடும் "எசு 

உண" (ஐடப் ணோங்ர) ண அஷக்ப்தடும் 

ரறறல், சுரர் ணௌப்தண க்ர் தகுற, 

இரணுத்றணஷணம் ஈடுதடுத்ற, ண்ணஷச் 

வெடிள் அறக்ப்தட்டு 2016 ணௐஷன ரத்றல் 

ணப்தவு வெய்ப்தட்டுள்பண ன்தஷணம்; 

 ( i i )  இற்கு றர வதௌத் தறக்குரர் ற்ணம் 

தறஶெ க்ள் றர்ப்தறஷணத் வரறறத்ரர்ள் 

ன்தஷணம்; 

 ( i ii )  ஸ்ஈ/289/465ஆம் இனக், 1990.01.30ஆந் 

றற டித்றன் ரறனர குநறப்தறட்ட 

ரறஷ, ெணரறதற அர்ள் ஶெற 

வதௌலத் றட்டறடல் றஷக்பத்ணக்கு 

ஷபறத்ணள்பரர் ன்தஷணம்; 

 அர் அநறரர? 
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(ஆ) (i )  ஶஶன (அ) (i )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

அறவுக்கு வதரணப்ணொக்கூந ஶண்டிர்ள் ரர் 

ன்தஷணம்;  

 ( i i )  இர்ணக்கு றர டுக்ப்தட்டுள்ப 

டடிக்ஷள் ரஷ ன்தஷணம்; 

 ( i ii )  ஶற்குநறப்தறட்ட அறரணண, குநறப்தறட்ட 

இடத்றல் இந்றரறன் றணப்தறக் ஶரறணன் 

றஷபவரன்ஷந றர்ரறப்தற்ர 

ஶற்வரள்பப்தட்டர ன்தஷணம்; 

 ( iv )  ஶஶன (iii )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றர்ரப் 

தறணக்கு அஷச்ெறன் லழ் உள்ப 

றணணவரன்நறணணந்ண அங்லரம் 

றஷடக்ப்வதற்ணள்பர ன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 

Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) an extent of about 30 acres from the land 

known as „Osu Uyana‟ located in the 

security zone of the Katharagama sacred 

city was cleared using the Army causing the 

destruction of medicinal plants in July 

2016; 

 (ii) people of the area and  Buddhist clergy 

have expressed their protest regarding this 

matter; and 

 (iii) the President has transferred the aforesaid 

land to the National Physical Planning 

Department through the Letter No. 

එස.ඊ.අයි/289/465ශdated 30.01.1990?  

(b)  Will he inform this House - 

 (i) who are responsible for the destruction 

mentioned in (a) (i) above; 

 (ii) what steps have been taken against such 

persons; 

 (iii) whether the aforesaid destruction was 

caused to build a branch of the Thirupathi 

shrine of India; and 

 (iv) whether approval of any institution under 

the purview of the Ministry has been 

granted for the construction mentioned in 

(iii) above? 

(c) If not, why? 

ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භවහනයශ වහශ ඵසනහි යශ ායාධනශ

අභහතයතුභහශ ෙනුෙන්ශ භහශ එභශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුයශ වභළගත* 
යනහ. 

 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரணடத்றல் ஷக்ப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)(i), (ii), (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) රුුවණුශ තයභශ භවශ ෙීහරෙ ශ ඵසනහඹශ
නිරෙම්තුභහෙේශ උඳෙදසශ ඳරිදශ න්දුශ යශ ඇ කශ ඵශ දළනශ
ළනීභපශ ඇත.ශ සිධිභත්ශ ළළිශ ශශ අඳවයණඹශ කිරීෙම්ශ
භධයසථහනඹක්ශ ඉදකිරීභපශ එඹශ න්දුශ ශශ ඵශ ඔුවශ සින්න්ශ
හයාතහශයශඇත. 

 (ii) ජහ කශ ෙබෞ කශ ළරසුම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ සින්න්ශ
2016.07.31ශදනශරුුවණුශතයභශභවශෙීහරෙ ශතයභශ
ඵසනහඹශ නිරෙම්තුභහපශ එශෙයි ශ ෙඳොලිසඳ කපශ වහශ
තයභශෙඳොලීන්ඹපශඳළමිණිලිශ(CIB(2)158/185)යනශරද.ශ
ෙභභශ අනයශ ෙවළිශ කිරීභශ පිළිඵශ භවහනයශ වහශ
ඵසනහි යශායාධනශරුශ අභහතයශඳහධලීශ චම්පිශයණශ
ඇභ කතුභහශ දළනුත්ශ ශශ අතය,ශ ඒශ අනුශ එතුභහශ එභශ
සථහනඹපශ ෙොසශ පුදබිභපශ ම්ඵන්ධශ ඳහයාලසඹන්ශ නශ
කිරිෙෙවයශසිවහයහධිශසහමීන්ශවන්,ශඅභිනයහභශසිවහයහධිශ
සහමීන්ශ වන්ශ වහශ රුුවණුශ තයභශ භවශ ෙීහරෙ ශ
ඵසනහඹශ නිරෙම්තුභහශ ෙභන්භශ ෙභොනයහරශ දස්රික්ශ
ෙල්ම්තුමිඹශ ඇතුළුශ ඳහයාලසඹන්ශ ළහශ ඳළළ කශ
හචිඡහෙව්දීශනළතශෙභළනිශසිනහලඹක්ශඇ කශෙනොසිඹශයුතුශ
ඵශඅධහයණඹශයනශරද.ශ'නශෙයෝඳහ'ශළඩපවන-ශ2016ශ
භඟින්ශ ඉව කන්ශ වන්ශ ශශ අනයෙඹන්ශ ෙවළිශ ශශ
ෙොපෙේශරුක්ශෙයෝඳණශළඩපවනක්ශභඟින්ශෙභභශභූමිෙ ශ
ඳළශශ ෙයෝඳණඹශ යනශ රද.ශ සිධිභත්ශ ළළිශ ශශ
ළඩපවනක්ශවහශඳරියශඅභහතයහාලඹශභඟශපයුතුශයශ
ඇත.ශ 

 (iii) වරිතශ බිම්ශ තීරුෙව්ශ ෙභභශ ෙොපශ ෙවළිශ කිරීභශ පිළිඵශ
රුුවණුශ තයභශ ශභවශ ෙීහරෙ ශ ඵසනහඹශ
නිරෙම්තුභහෙන්ශ සිභසීලෙම්දීශ ප්රහලශ යශ න්ටිෙ ශ ළළිශ
ශශයහඳෘ කඹක්ශවහශරුුවණුශතයභශභවශෙීහරෙ ශඅලිශ
ඇතුන්ශවහශ අලයශආවහයශරඵහදීභපශෙඳොල්ශහක්ශන්දුශ
කිරීභපශෙභභශෙොපශෙවළිශශශඵයි.ශඉන්දඹහෙව්ශ කරුඳ කශ
ෙීහරෙ ශ ලහහක්ශ වහශ ෙභභශ ෙොපශ ෙවළිෙශේශ දශ
ඹන්නශපිළිඵශජහ කශශෙබෞ කශළරසුම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුශ
දළනුත්ශයශෙනොභළත.ශෙවළිශයනශරදශඅසථහෙව්ශඑකීශභූමිශ
බහෙ ශළළිශශශදළමීභපශදශෙඹොදහශෙනශ කබුණි. 

 (iv) අනුභළ කඹශරඵහශදීශෙනොභළත. 

(ඇ) අදහශශෙනොෙව්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසනශ අාශ 3-1102/'16ශ -ශ (2),ශ රුශ ෙ යිඩ්ශ අලීශ හහීයාශ
භවුරහනහශශභවතහ. 

 

ගරු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
රු ථහනහඹතුභනි,ශ රුශ ෙ යිඩ්ශ අලීශ හහීයාශ භවුරහනහශශ

භවතහශෙනුෙන්ශභහශඑභශප්රලසනඹශඅවනහ.ශශ 
 

ගරු අකය විරළේ කළ මයලවේ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அக்றன றரஜ் ரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශ භහශ එභශප්රලසනඹපශ පිළිතුරුශ දීභශවහශ

 කශෙදශහරඹක්ශඉල්රහශන්ටිනහ.ශ 
 

ප්රහනය මතු රිනකදී ි රි මඳත් කයරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரஷ ற்வநரண றணத்றற் ெர்ப்தறக்க் ட்டஷபறடப்தட்டண. 

Question ordered to stand down. 
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වලදය මනවිල් ප්රනළන්ු  ආමයෝජන මඳෞද්ගලික 
වමළගම: පවවහ අධයළඳන ආයතනයක් ඇරම ම වශළ 

අලවරය  
டரக்டர் வறல் தர்ணரந்ண ணௌணட்டுத் ணறரர் 

ம்தணற: உர்ல்ற றணணவரன்ஷந 

ஆம்தறப்தற்ரண அணேற 
DR. NEVILLE FERNANDO INVESTMENT PVT. LTD.: 

PERMISSION TO START A HIGHER EDUCATION INSTITUE 
 

1132/’16 

5. ගරු නිශළල් ගප්ඳත්වර  මශතළ (ගරු (වලදය) නලින්ද 
ජයවරවහව මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு றயரல் னப்தத்ற - ரண்ணொறகு (ஷத்ற 

னரறற) பறந் ஜறஸ்ம ெரர்தர) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 

ායාධනශ උඳහඹශ භහයාශ වහශ ජහතයන්තයශ ෙශශ
අභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹ-ශ(2): 

(අ) (i) වදයශෙනසිල්ශප්රනහන්දුශආෙඹෝජනශෙඳෞී ලිශ
භහභපශ උසශ අධයහඳනශ ආඹතනඹක්ශ ඇයඹීභශ
වහශ ්රීශ රාහශ ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරඹශ අයඹශ
රඵහදීශ කෙබ්ද; 

 (ii) එෙේශනම්,ශඒශයශඋඳහධිශරඵහදීභශවහද; 

 (iii) එභශආඹතනඹශභඟශගිසිසුම්තශවශදනඹශෙයාද; 

 (iv) එභශගිසිසුභශබහතශයන්ෙන්ද; 

 (v) ්රීශරාහශතුශශෙවදශඋඳහධිඹශවශෙෞයශසිදයහශ
උඳහධිඹශපිරිනළමීභපශඅනුභ කඹශරඵහදීෙම්දීශෙෞයශ
අභහතයහාලෙ ශපයාශඅයඹශ රඵහතශ යුතුශ
ඵපශනශෙොන්ෙීන්ඹ,ශඉවතශකීශභහභශපුයහශ
 කෙබ්ද; 

 (vi) එෙේශ නම්,ශ ෙෞයශ අභහතයහාලඹශ එභශ අයඹශ
රඵහදුන්ශලිපිඹශබහතශයන්ෙන්ද; 

 (vii) ෙනොඑෙේශ නම්,ශ ්රීශ රාහශ ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරඹශ
භඟශ ඇ කශ වශ එඟතහඹශ ඩශ යනශ රදශ එභශ
භහභපශ එෙයි ශ ෙනශ ඇ කශ ක්රිඹහශ භහයාශ
ෙයාද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද? 
 

அதறறணத்ற உதரணௌஷநள் ற்ணம் ெர்ஶெ ர்த் 

அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

(அ) (i )  டரக்டர் வறல் தர்ணரந்ண ணௌணட்டுத் ணறரர் 

ம்தணறக்கு உர்ல்ற றணணவரன்ஷந 

ஆம்தறக் இனங்ஷ ணௌணட்டுச்ெஷத அணேற 

ங்றணள்பர; 

 (ii) ஆவணறல், அண த்ஷ தட்டங்ஷப 

ங்குற்ர; 

 (iii) அந்றணணத்ணடன் உடன்தடிக்ஷ 

வெய்ணவரள்பப்தட்ட றற ரண; 

 (iv) அந் உடன்தடிக்ஷஷ ெஷதறல் 

ெர்ப்தறப்தரர; 

 (v) இனங்ஷறணேள் ரறர் தட்டம் ற்ணம் 

சுரர றஞ்ஞரண தட்டத்ஷ 

ங்குற்ரண அங்லரம் அபறக்ஷறல் 

சுரர அஷச்ெறன் ணௌன்ணணேற வதநப்தடல் 

ஶண்டுவன்ந றதந்ஷணஷ 

ஶற்வெரல்னப்தட்ட ம்தணற றஷநஶற்நற 

உள்பர; 

 (vi) ஆவணறல், சுரர அஷச்ெறன் ஶற்தடி 

அணேற ங்ப்தட்ட டித்ஷ ெஷதறல் 

ெர்ப்தறப்தரர; 

 (vii) இன்ஶநல், ணௌணட்டுச் ெஷதணடணரண 

இக்ப்தரட்டிஷண லநற அக்ம்தணறக்கு 

றர ஶற்வரண்டுள்ப டடிக்ஷள் 

ரஷ; 

 ன்தஷ அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether Dr. Neville Fernando Investment 

Pvt. Ltd. has been granted permission by 

the Board of Investment of Sri Lanka to 

start a Higher Education Institute; 

 (ii) if so, of the degrees awarded by it; 

 (iii) of the date of entering into the agreement 

with that institution; 

 (iv) whether that agreement would be tabled; 

 (v) whether that company has met the condition 

of getting prior approval of the Ministry of 

Health in granting approval to award the 

Nursing Degree and Health Science Degree 
within Sri Lanka; 

 (vi) if so, whether the letter issued by the 
Ministry of Health granting approval would 

be tabled; and 

 (vii) if not, of the measures taken against that 

company which had breached the 

agreement with the Board of Investment of 

Sri Lanka? 

(b) If not, why? 

 

ගරු මලික් වමරවික්රම මශතළ   
(ரண்ணொறகு ணக் ெறக் ) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ එභශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුයශ වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரணடத்றல் ஷக்ப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) වදයශෙනසිල්ශප්රනහන්දුශෙඳෞීලිශභහභශසින්න්ශ2008ශ
භහයාතුශ 27ශ නශ දනශ ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරඹශ ෙතශ ඉදරිඳත්ශ
යනශරදශආෙඹෝජනශඅඹදුම්ඳතශවහශ2006ශ අාශ2ශදයනශ
ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරශ ෙයගුරහන්ශ අාශ 07ශ න් කඹපශ
අනුකර,ශදකුණුශආන්ඹහනුශතහක්ණිශවහශශභනහයණශ
ආඹතනඹශ ඹනශ නමින්ශ උසශ අධයහඳනශ ආඹතනඹක්ශ
ඇයඹීභපශඑභශආඹතනඹශෙතශඅයශරඵහශදීශඇත. 

 (ii) ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරඹශ සින්න්ශ ඳවතශ වන්ශ අාලරශ උසශ
අධයහඳනශපුුවණුශවහශඅයශදීශඇත. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

(a)  ෙතොයතුරුශතහක්ණඹ 

(b)  ශභනහයණශවශමරය 

(c)  ඉාිතෙන්රු 

(d)  ෘත්තීඹශඅධයහඳනඹ 

(e)  ෙවදශෙේඹ 

(f)  බහහශපුුවණු 

(g)  ෙෞයශසිදයහ(ශෙෞයශඅභහතයහාලෙ ශපයාශඅයඹශ
ි තශෙෞයශසිදයහශපුුවණුශරඵහදීභශවහ) 

 යිපම්ශආඹතනඹපශඋඳහධිශරඵහදඹශවළකිනුෙ ශආෙඹෝජනශ
භණ්ඩරෙඹි ශ පයාශ අනුභළ කඹපශ ඹපත්ශ පිළිත්ශ සිලසශ
සිදයහරඹක්ශභඟශඅනුඵීධවීෙභන්ශඳභණි.ශ 

 (iii) 2008 ඔක්ෙතෝම්ඵයාශ01 

 (iv) ඔව්.ශඇමුණුම්ශ01*ශශඵරන්න. 

 (v) ආෙඹෝජනශ භණ්ඩරඹශ තුශ හයාතහරපශ අනුශ යිපම්ශ
ආඹතනඹශෙෞයශසිදයහශම්ඵන්ධෙඹන්ශපුුවණුශකිරීම්ශන්දුශ
කිරීභපශෙෞයශඅභහතයහාලෙ ශඅනුභළ කඹශරඵහශත්ශලිපිඹක්ශ
ආෙඹෝජනශභණ්ඩරඹපශබහයශදීශනළත. 

 (vi) එළනිශ අනුභළ කඹශ රඵහශ දුන්ශ ලිපිඹක්ශආෙඹෝජනශභණ්ඩරඹශ
තුශනළත. 

 (vii) යිපම්ශආඹතනඹශආෙඹෝජනශභණ්ඩරඹශභඟශඑශළඹීශඇ කශ
ගිසිසුභ,ශආෙඹෝජනශඅනුග්රහවත්ඹශපිළිඵශවශගිසිසුභකි.ශඑකීශ
ගිසිසුභශඅනුශඑභශභහභශසින්න්ශගිසිසුෙම්ශවන්ශනශඅභශ
ආෙඹෝජනශනියාණහඹඹන්ශම්පයාණශකිරීභශවශපුුවණුශශශ
යුතුශඅභශ න්සුන්ශණනශම්පයාණශකිරීභශඹනශෙොන්ෙීන්ශ
ඩරෙවොත්ශ ඳභණක්ශ 2006ශ අාශ 2ශ දයණශ ආෙඹෝජනශ
භණ්ඩරශෙයගුරහන්ශප්රහයශආෙඹෝජනශභණ්ඩරඹශසින්න්ශඑභශ
භහභපශඅදහශශපිඹයශනුශරඵයි. 

(ආ) ශඅදහශශෙනොෙව්.ශශ 

 
කළත්තළන්කුඩි ප්රළමද්ය ය මල්කේ මකොඨාධළවය : 
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6. ගරු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ   (ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් 
මශතළ මලනුල ) 
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன் - ரண்ணொறகு ம்.ச்.ம். 

ெல்ரன் ெரர்தர) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman)  

සෙීලශපයුතුශඅභහතයතුභහෙන්ශඇූ ශප්රලසනඹශ-ශ(2): 

(අ) (i) භඩරපුශදස්රික්ෙ ,ශහත්තහන්තුඩිශප්රහෙීශීඹශ
ෙල්ම්ශෙොට්ධහඹශපිි ටුනශරදශදනඹශෙයාද; 

 (ii) ඒශම්ඵන්ධෙඹන්ශනිකුත්ශයනශරදශළට්ශඳත්රෙ ශ
පිපඳතක්ශබහතශයන්ෙන්ද; 

 (iii) එභශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ ෙොට්ධහඹශ භඟින්ශ
ආයණඹශ නශ ම්පයාණශ භූමිශ ප්රභහණඹශ
ෙොඳභණද; 

 (iv) එි ශග්රහභශනිරධහරිශම්ශායහශෙොඳභණද; 

 (v) එභශග්රහභශනිරධහරිශම්රශනිරශඅාශවහශනහභඹන්ශ
ෙයාද; 

 ඹන්නශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ආ) (i) එභශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ ෙොට්ධහඹශ පිි ටුවීෙම්දීශ
නිරශලෙඹන්ශසීලභහශනියාණඹශකිරීභක්ශන්දුවීශ කෙබ්ද; 

 (ii) එෙේශනම්,ශඒශපිළිඵශසිසතයශෙයාද; 

 ඹන්නත්ශඑතුභහශෙභභශබහපශදන්න්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එකීශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ හයාඹහරඹශ ඹපෙත්ශ ඇ කශ
ග්රහභශ නිරධහරිශ ම්ශ අතරින්ශ කින්ඹම්ශ භ/
ම්රශ ඳරිඳහරනශ පයුතුශ ෙවෝශ ෙභෙවඹවීම්ශ
ෙනත්ශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ හයාඹහරශ භඟින්ශ
න්දුයනුශරඵන්ෙන්ද; 

  (ii) එෙේශනම්,ශඑභශග්රහභශනිරධහරිශම්රශනහභඹ,ශනිරශ
අාශඇතුළුශසිසතයශඉදරිඳත්ශයන්ෙන්ද; 

 ඹන්නශඑතුභහශවන්ශයන්ෙන්ද?ශ 

(ඈ) ෙනොශඑෙේශනම්,ශඒශභන්ද?ශ 
 
உள்ரட்டணௗல்ள் அஷச்ெஷக் ஶட்ட றணர:  

( அ) (i )  ட்டக்பப்ணொ ரட்டத்றன் ரத்ரன்குடி 

தறஶெ வெனரபர் தறரறவு ரதறக்ப்தட்ட றற 

ரவன்தஷணம்; 

 ( i i )  அண வரடர்தர வபறறடப்தட்ட 

ர்த்ரணறறன் தறறவரன்ஷநச் ெஷதறல் 

ெர்ப்தறப்தரர ன்தஷணம்; 

 ( i ii )  அப்தறஶெ வெனரபர் தறரறறன் ண்னம் 

உள்படக்ப்தடும் வரத் றனப்தப்ணொ வ்பவு 

ன்தஷணம்; 

 ( iv )  அறணௗள்ப றர அணௗனர் தறரறவுபறன் 

ண்றக்ஷ த்ஷணவன்தஷணம், 

 ( v )  அக்றர அணௗனர் தறரறவுபறன் 

உத்றஶரணோர் இனக்ங்ணம் வதர்ணம் 

ரஷவன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) (i )  அப்தறஶெ வெனரபர் தறரறஷத் ரதறக்கும் 

ஶதரண உத்றஶர ணோர்ர ல்ஷனஷப 

றர்றத்ல் ஷடவதற்ணள்பர ன்தஷணம்; 

 ( i i )  ஆவணறல், அணதற்நற றதங்ள் ரஷ 

வன்தஷணம்; 

 அர் இச்ெஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) (i )  அப்தறஶெ வெனத்றற்குரற றர அணௗனர் 

தறரறவுபறல் ஶணேம் தறரறறன்/தறரறவுபறன் 

றணர டடிக்ஷள் அல்னண வரறற் 

தரடுள் ஶண தறஶெ வெனங்பறன் ண்னம் 

ஶற்வரள்பப்தடுறன்நணர ன்தஷணம்; 

 ( i i )  ஆவணறல், அக்றர அணௗனர் தறரறவுபறன் 

வதர்ள், உத்றஶரணோர் இனக்ங்ள் 

உள்பறட்ட றதங்ஷப ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தஷணம்; 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஈ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Home Affairs:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the date on which the Kattankudy 

Divisional Secretary's Division in the 

Batticaloa District was established; 

503 504 

[රුශභලික් භයසික්යභශභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறஷனத்றல் ஷக்ப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 

Notification issued in this regard; 

 (iii) what total extent of land area is covered by 

that Divisional Secretary's Division; 

 (iv) how many Grama Niladhari Divisions are 

located in the Division concerned; and  

 (v) what the names and official codes of such 

Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether an official delimitation mission has 

taken place in establishing that Divisional 

Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state this House - 

 (i) whether administration or other operations 

of any of the Grama Niladhari Divisions 

falling under the Divisional Secretary's 

Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 

Divisions? 

(d) If not, why?  

 
ගරු ලිතර අමේලර්ධන මශතළ (වහලමද් ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு  ஜற அஶதர்ண - உள்ரட்டணௗல்ள் 

அஷச்ெர்) 

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

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ එභශ ප්රලසනඹපශ පිළිතුයශ භහශ වභළගත*ශ
යනහ. 

 
* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* ெதரணடத்றல் ஷக்ப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 1997.07.04 

 (ii) ඔව්.ශළට්ශඳත්රඹ*ශඵරන්න. 

 (iii) යාශකිෙරෝමීපයාශ6.5 

 (iv) 18 

 (v)  

  අාඹ ග්රහභශනිරධහරිශභශ නිරශඅාඹ 

  01 නශහත්තන්කුඩිශ(උතුය) 167ශඒ 

  02 නශහත්තන්කුඩිශ(නළශෙඟනි ය) 167ශබී 

  03 නශහත්තන්කුඩිශ(දකුණ) 167ශසීල 

  04 නශහත්තන්කුඩිශ(ඵපි ය) 167ශඩී 

  05 හත්තන්කුඩිශ-ශ01 167 

  06 හත්තන්කුඩිශ01ශ(දකුණ) 167ශඊ 

  07 හත්තන්කුඩි-02ශ 166 

  08 හත්තන්කුඩි-02ශ(උතුය) 166ශඒ 

  09 හත්තන්කුඩි-03 165 

  10 හත්තන්කුඩි-03(ඵපි ය) 165ශඒ 

  11 හත්තන්කුඩි-03ශ(නළශශෙඟනි ය) 165ශබී 

  12 හත්තන්කුඩි-04 164 

  13 හත්තන්කුඩි-04ශ(ඵපි ය) 164ශසීල 

  14 හත්තන්කුඩි-05 164ශඒ 

  15 හත්තන්කුඩි-05ශ(දකුණ) 164ශබී 

  16 හත්තන්කුඩි-06 162 

  17 හත්තන්කුඩි-06ශ(ඵපි ය) 162ශබී 

  18 හත්තන්කුඩි-06ශ(දකුණ) 162ශඒ 

(ආ)ශ (i) ඔව්. 

 (ii) වඳුනහත්ශග්රහභශනිරධහරිශම්ශ18පශඅදහශශසීලභහශෙව්. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) අදහශශෙනොෙව්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශදෙන්සශගුණයාධනශභන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ මීපශ ෙඳයහතුත්ශ ෙභභශ හයණඹශ
පිළිඵශ ශඳහයාලිෙම්න්තුපශරුණුශඉදරිඳත්ශකිරීෙභන්ශඳසුශරුශ

ථහනහඹතුභහශ භළදවත්ෙරහ,ශ භන්ත්රීයඹකුෙේශ සිෙීලශ භන්ශ
ඵරඳත්රඹශ උහසිඹපශ ළනීභපශ පයුතුශයනශ පිළිෙතශ තදුයපත්ශ
ෙෙයන්ෙන්ශනළවළයිශකිඹරහශඔඵතුභහශඳහයාලිෙම්න්තුපශප්රහලඹක්ශ

ශශඵශඔඵතුභහෙේශඅධහනඹපශෙෙනන්නශළභළ කයි.ශඅෙප්ශරුශ
භි න්දහනන්දශඅලුත්භෙේශභන්ත්රීතුභහශඊෙ ශදනෙ ශඅධියණෙ ශ
ෙඳනීශ න්ටිශ අසථහෙව්ශ දීශ එතුභහෙේශ සිෙීලශ භන්ශ ඵරඳත්රඹශ

අධියණඹශ සින්න්ශ රඵහශ ෙනශ  කෙඵනහ.ශ එතුභහශ ඳහයාලිෙම්න්තුශ
භන්ත්රීයෙඹක්.ශ නළතශ උහසිඹපශ එනශ ඵපත්,ශ ඒශ පිළිඵශ
ඇඳරුන්ශ වහශ අදහශශ ලිඹකිඹසිලිශ ඉදරිඳත්ශ යනශ ඵපත්ශ
අධියණෙ ශ ප්ර කඥහදීශ අත්න්ශ තඵහශ  කබිඹදී,ශ සිෙීලශ භන්ශ

ඵරඳත්රඹශ එෙේශ ළනීභශ මුළුශ භවත්ශ ඳහයාලිෙම්න්තුශ භන්ත්රීරුන්පභශ
ඵරඳහනශප්රලසනඹක්.ශරුශථහනහඹතුභහශවළටිඹපශඔඵතුභහශඹම්කින්ශ
ප්රහලඹක්,ශප්ර කඥහක්ශඳහයාලිෙම්න්තුපශරඵහශදීශ කබුණත්ශදළන්ශඑඹශ

ක්රිඹහත්භශන්ෙන්ශනළවළ.ශශෙම්ශහයණඹශඔඵතුභහෙේශඅධහනඹපශ
ෙඹොමුශ යනශ අතය,ශ ශ ඔඵතුභහශ එදහශ ෙදනශ රදශ ප්ර කඥහශ දළන්ශ
ක්රිඹහත්භශ ෙනොනශ ඵපශ දළනුම්ශ දීභක්ශ ඇපයානිශ ජනයහල්ශ

ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙන්ශරළබීශ කෙඵනහදශකිඹහශදළනන්නශළභළ කයි.ශ
ෙභොද,ශ සිෙීලශ භන්ශඵරඳත්රඹශඋහසිඹපශන්නශඕනෆඹශකිඹරහශ
එඹශඉල්රන්ෙන්ශඇපයානිශජනයල්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙන්.ශහචිඡහශ

කිරීෙභන්ශ ඳසුශ ඔඵතුභහශ දුන්ශ උඳෙදශ ඇපයානිශ ජනයල්ශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙන්ශ තදුයපත්ශ පිළින්ෙන්ශ නළ කශ තත්ත්ඹපශ
ඳත්ෙරහශ කෙඵනහ. 
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————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறஷனத்றல் ஷக்ப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 

අාඹ ග්රහභශනිරධහරිශ
භ 

යාතභහනෙ දීශ
ඳහරනඹශයනශ
ප්රහෙීශීඹශෙල්ම්ශ
හයාඹහරඹ 

නිරශ
අාඹශශශශ 

01 නශ
හත්තන්කුඩිශ
උතුය 

භන්මුෙනයිශඋතුය 167ශඒ 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙවොයි,ශ රුශභන්ත්රීතුභනි.ශ ඒශ ළනශ දළනුම්දීභශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ

ඔඵතුභහපශ සතු කන්තශ නහ.ශ අධියණශ ඇභ කශ රුශ සිජඹදහශ

යහජඳක්ශ භළ කතුභහත්,ශ භභත්ශ ෙම්ශ ළනශ හචිඡහශ යරහ,ශ ෙම්ශ

ප්රලසනඹශ අදහශශ අාලරශ අධහනඹපශ ශෙඹොමුශශහ.ශ ඒශ අනුශ ඒශ අඹශ

අඳපශ ෙඳොෙයොන්දුක්ශ දුන්නහ,ශ ඉදරිෙ දීශ එළනිශ ෙදඹක්ශ යනහශ

නම්ශඳහයාලිෙම්න්තුශදළනුත්ශයරහශයනහඹශකිඹරහ.ශභහශඅදශදනශ

ෙම්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශෙොඹහශඵරහශඅලයශපිඹයශන්නම්.ශ 

රුශ බහනහඹතුභනි,ශ අදශ දනශ ඳසශ රුශ ශ2.00පශ ඳක්ශ

නහඹයින්ෙේශ රැසවීභක්ශ ඳළළත්වීභපශ අඳශ ෙඹෝජනහශ යශ

 කෙඵනහ. 

 ඊශඟප,ශසථහයශනිෙඹෝශ23(2)ශඹපෙත්ශඅවන්නශරුශදෙන්සශ

ගුණයාධනශ භන්ත්රීතුභහත්,ශ රුශ අනුයශ දහනහඹශ භන්ත්රීතුභහත්ශ

ප්රලසනශෙදක්ශඉදරිඳත්ශයශ කෙඵනහ.ශඒශහෙේභශඳසශරුශ2.30පශ

යසථහදහඹශ භණ්ඩරෙ ශ ෙභෙවයුම්ශ මිටුෙව්ශ රැසවීභකුත්ශ

 කෙඵනශ නිහ,ශ ඒහශ ඉයශ ෙරහශ ඳක්ශ නහඹශ රැසවීභශ ඳපන්ශ

නිමුද? 

 
ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ (පවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்ணம் 

வடுஞ்ெரஷனள் அஷச்ெணம் தரரணன்நச் ெஷத 

ணௌல்ணம்) 

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

සථහයශනිෙඹෝශ23(2)ශඹපෙත්ශප්රලසනශනිමු. 

 
 ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

යසථහදහඹශභණ්ඩරෙ ශෙභෙවයුම්ශමිටුෙව්ශරැසවීභක්ශඳසශ
රුශ2.30පශ කෙඵනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will meet at 02.30 p.m., Sir.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, the Steering Committee Meeting of the 

Constitutional Assembly will be delayed.  

 
ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, Sir.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

After taking up Questions under Standing Order No. 

23 (2), we can meet.  

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, the Meeting of the Committee on Parliamentary 

Business will not take long. It will take only about five 

minutes. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. That is fine.  

මීශඟප,ශ සථහයශනිෙඹෝශ 23(2)ශඹපෙත්ශ ප්රලසන.ශරුශදෙන්සශ
ගුණයාධනශභන්ත්රීතුභහ. 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் ண்ன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ඳෂළත් ඳළන ්න්දය ඳෆලෆත්වීම ප්රමළද වීම 
உள்ணரட்ெறத் ஶரோ்ஷன டத்ணறணௗள்ப ரம் 

DELAY IN HOLDING LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS  

 
ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ අදශ දනශ රුශ අග්රහභහතයතුභහශ ෙතශ
ෙභභශ හයණහශ ඉදරිඳත්ශ යන්ෙන්,ශ කීඳශ තහක්ශශ

ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශදුන්ශප්ර කඥහශක්රිඹහත්භශෙනොවීභශනිහයි. 

According to the latest figures published by the 
Elections Commission of Sri Lanka, the number of 

registered voters in the Island is as follows:  

  

 Western Province  -  4,242,208;  
 Southern Province  -  1,939,418; 

 Sabaragamuwa Province  -  1,492,581;  

 Uva Province   -     986,523;  

 Northern Province  -     802,842;   
 Central Province   -  2,009,805;  

 North Western Province  -  1,831,032;  

 Eastern Province   -  1,118,270;  

 North Central Province  -     949,516 and  
 the total    - 15,421,205  
 

In each Province, there are over millions of registered 

voters.  Therefore, over 15 million citizens of the country, 
are being deprived of their democratic right to vote to 

elect over 6,000 representatives of their own choosing in 

over 335 Local Government Institutions.  

The Hon. Faiszer Musthapha, the Minister of 
Provincial Councils and Local Government, gave an 

assurance to the House on the 28th of April, 2017 - just 

three weeks ago - regarding the Local Government 

Elections that the necessary instructions will be issued 
and the Commission can come into operation in order to 
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hold the Local Government Elections. 

I would like to ask the Prime Minister: 

(a)  the Joint Opposition demands, having conveyed 
before, to know why does the Government not 

immediately give the necessary mandate to the 

Election Commission to hold these Local 

Government Elections, which is long-overdue, for 
over  two years as per today. 

(b) When does the Government propose to do so?  

 Thank you.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Prime Minister.  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங் 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ සිෙලේෙඹන්ශ රුශ ජනහධිඳ කතුභහශ

ප්රහලශ යශ  කෙඵනහ,ශ ෙම්ශ ඳශහත්ශ ඳහරනශ ඡන්දශ ඳත්න්නපශ
වුභනහඹශකිඹහ.ශඒශඅනුශඅදහශශපිඹය,ශඅදහශශඅභහතයහාලෙඹන්ශඅයශ

ෙනශ  කෙඵනහ.ශ සිෙලේෙඹන්භශ ශ ඳශහත්ශ ඳහරනශ ආඹතනශ

භළ කයණශ ආඥහඳනෙත්ශ 3(ඈ)ශ න් කඹශ ඹපෙත්යිශ වුභනහශ

නිෙව්දනශෙඳඵයහරිශභහෙ ශ17ශළනිශශදහශමුද්රණඹශයශ කෙඵන්ෙන්.ශ

ඒශ එක්භශ අන් කභපභශන්දුශ ෙන්ෙන්,ශ ෙම්ශායහශ ළඩිශකිරීභයි.ශශ

ෙොට්ධහශළනශවුභනහශාෙලෝධන,ශසිෙලේෙඹන්ශභවශනයශබහශ

ආඥහඳනතපත්,ශ නයශ බහශ ආඥහඳනතපත්,ශ ප්රහෙීශීඹශ බහශ
අඥහඳනතපත්ශඉදරිඳත්ශයන්නපශ කෙඵනහ.ශඒහශ ශඉදරිඳත්ශයශ

ම්භතශයන්නපඹශකිඹහශළබිනට්ශ භණ්ඩරෙ ශ ශඅනුභළ කඹශරළබීශ

 කෙඵනහ.ශ ශ ඒත්ශ ෙම්ශ බහෙව්ශ ඳක්ශ නහඹයින්ශ මුණශ ළන්රහශශ

කීඳතහක්භශකිව්හ,ශ ෙභඹශඉදරිඳත්ශයන්නපශ ඉසෙල්රහශ ශ ශඒශ

අතයශඡන්දශක්රභඹශළනශශඑඟත්ඹපශශඑන්නශපශවුභනහඹශකිඹහ.ශ 

අපිශ ශ හචිඡහශ කිි ඳඹක්ශ ඳළළත්වහ.ශ ශ ෙම්ශ බහත්ශ ශ එක්ශ
හචිඡහශයශශඅහනශතීන්දුශභපශආණ්ඩුපශරඵහශශෙදන්නශශන්දුශ

ෙනහශ .ශ ඒශ ඳක්රශ සථහයඹ,ශ අෙප්ශ ශ ඳක්රශ සථහයඹ,ශ

බහෙව්ශ ඳක්ශ නහඹයින්ෙේශ ශ සථහයඹශ කුභක්දශ ශ කිඹහ.ශ ඒශ

සථහයඹශ අනුශ තභයිශ අපිපශ තීයණඹශ යන්නශපශ  කෙඵන්ෙන්.ශ

ආණ්ඩුශ ශ ඳළත්ෙතන්ශ න්නපශ  කෙඵනශ ශ පිඹයශ ණනහක්ශ අපිශ

අන්ශ යශ  කෙඵනහ.ශ ශ ඳක්ශ නහඹයින්ශ වළටිඹපශ අපිපශ මුණශ

ළන්රහශෙම්ශළනශශහචිඡහශයශශතීන්දුක්ශෙදන්නපශ කෙඵන්ෙන්.ශ
ෙභොද,ශ ශ ඳශහත්ශ බහශ ඡන්දශ ඳත්න්නපශ  කෙඵනහ,ශ අෙනක්ශශ

ඡන්දශඳත්න්නපශ කෙඵනහ.ශවුභනහශනම්ශෙම්ශ කෙ ශෙවෝශඅපිශ

රැසෙරහශශෙම්ශළනශතීයණඹක්ශඅයෙනශදළනුම්ශෙදමු.ශ 

 
ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ දළනපශ ඳශහත්ශ බහශ ක්රභඹශ අනුභතශ
ෙරහශළට්ශශයශ කෙඵනශක්රිඹහලිඹශඅනුශඡන්දඹශප්රහලඹපශඳත්ශ
කිරීභක්ශන්දුශයන්ෙන්ශනළවළශකිඹහදශශඔඵතුභහශකිඹන්ෙන්?ශ 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළ.ශශඳක්ශනහඹයින්ශමුණශළන්රහශ-ශ[ඵහධහශකිරීභක්] 

ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳක්ශනහඹයින්ශඔක්ෙොභශවවුල්ෙරහශෙන්ශශශෙම්ශනී කශ-ශරී කශ
වදරහශළබිනට්ශභණ්ඩරෙඹන්ශඅනුභතශෙරහශ කෙඵන්ෙන්.ශශ[ඵහධහශ
කිරීභක්] 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුභහශදන්නහ,ශඒශනී කශ-ශරී කශවදනශශෙරහෙව්ශශසිසිධශඳක්ශ
සිසිධශඅදවසශප්රහලශශහ.ශ ශතභත්ශප්රහලශයනහ.ශ ශභවයශඅඹශශ

කිව්හ,ශ භහශ ඒශ ළනශ සිහදඹපශ ඹන්ෙන්ශ නළවළ.ශ අපිශ දළන්ශ එතළනපශ
ථහශ ය,ශ ඒශ රළෙඵනශ තීයණඹශ තභයිශ ෙදන්නශ  කෙඵන්ෙන්.ශ
එඟත්ඹක්ශනළත්නම්ශශඒත්ශභභශප්රහලශයන්නම්.ශශ 

 

ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුශ අභළ කතුභනි,ශ ඔඵතුභහපශ භභශ සතු කන්තශ ශ ෙනහ.ශ
නමුත්ශ ප්රලසනඹපශ උත්තයඹක්ශ නළවළ.ශ ශ ඡන්දඹශ ඳළළත්වීභපශ අදහශශ
නිෙඹෝශ භළ කයණශ ශ ෙොමිභපශ නිකුත්ශ කිරීභශ ළනශ ආණ්ඩුෙව්ශ

උත්තයඹක්ශනළ කශසිධිඹපයිශශතභත්ශඅභළ කතුභහශප්රහලශයන්ෙන්.ශ 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳක්ශනහඹෙඹෝශ ශ එඟත්ඹපශ ඳළමිණිරහශ ළඩශයනහදශ
නළීදශ කිඹහශ අපිශ තීයණඹශ යනහ.ශ ඳක්රශ අදවසශ අයෙනශ

එඟත්ඹක්ශ නළත්නම්ශ භභශ ඒශ කිඹන්නශ ඕනෆ;ශ එඟත්ඹක්ශ
 කෙඵනහශනම්ශකිඹන්නපශ ශ ඕනෆ.ශඅපිත්ශඉක්භනපශ ෙම්ශඅන්ශ
යන්නශ ශ ඕනෆ.ශ එචිචයයිශ භභශ කිව්ෙව්.ශනළත්නම්ශ අෙනක්ශ පිඹයශ

න්ඹල්රභශඅයශෙනශ කෙඵනහ.ශ[ඵහධහශකිරීම්] 
 

 

ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳක්ශ නහඹයින්පශ කින්භශ අයි කඹක්ශ නළවළ.ශ ෙම්ශ නී කඹශ
ක්රිඹහත්භශවීභයිශසිඹශයුත්ෙත්.ශඑභශනිහශශඳක්ශනහඹයින්පශඇසිත්ශ

කිඹන්නශපුළුන්ශනම්ශශභළ කයණඹශ කඹන්නශඑඳහඹශකිඹහශශඔඵතුභහශශ
ඒශ පිළින්නහශ නම්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ප්රජහතන්ත්රහදීශ අයි කඹශ නළ කශ
ෙනහ. 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වුරුත්ශකිඹරහශනළවළශ[ඵහධහශකිරීභක්] 

 
ගරු රිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එෙවභනම්ශෙභොක්දශෙම්ශ-ශ[ඵහධහශකිරීභක්]ශඡන්දඹශ කඹන්ෙන්ශ
නළත්ෙත්. 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு றல் றக்றெறங்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඡන්දඹශ  කඹන්නශ ඉසෙල්රහශ ශ ඳශහත්ශ ඳහරනශ භළ කයණශ
ආඥහඳනතපශ ාෙලෝධනශ ශ ඳනසශ ණනක්ශ ෙේන්නශ  කෙඵනහ.ශ
[ඵහධහශ කිරීභක්]ශ වරි.ශ භභශ ෙනොෙයි.ශ ඳශහත්ශ බහශ ශ නහඹෙඹෝශ

කිව්ෙව්.ශ ශ ෙම්හශ එතුශ ශහභශ ශ අපිශ රැසශ වුණහ.ශ අඳපශ අන් කභශ

509 510 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

තීයණඹක්ශ න්නශ ඵළරිශ වුණහ.ශ ශ එභශ නිහශ ආඳසුශ ශ රැසශ යරහශශ
හචිඡහශයශඑඹශභභශළබිනට්ශභණ්ඩරඹපශශදළනුම්ශෙදන්නම්.ශඅපිශ
ෙවපශ ශ නිෙඹෝඹක්ශ දුන්නහඹශ කිඹහශ ෙම්ශ ක්රිඹහත්භශ ෙන්ෙන්ශ

නළවළ.ශ ශඡන්දශනී කඹශාෙලෝධනඹශයන්ෙන්ශනළත්නම්ශඅපිපශඒශ
යන්නශ ඵළවළ.ශ ෙභතළනදීශ ෙම්ශ ශ ි යශ වුෙණොත්;ශ එශ ඳක්ඹක්ශ
ෙදක්ශ ශ එතුශ ෙරහශ ාෙලෝධනඹශ ෙනශ ශ එශ ෙම්ශ

ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශශි යයශත්ෙතොත්ශශතත්ශහරඹශඹහසිශඒහශළනශ
හචිඡහශ යන්න.ශ පුළුන්ශ නම්ශ ශ ෙම්ශ එඟත්ෙඹන්ශ අන්ශ
යමු.ශ ඒයිශ භභශ කිඹන්ෙන්.ශ ඔඵතුභහශ කිඹනහශ නම්ශ

එඟත්ෙඹන්ශයන්නශඑඳහඹශකිඹහශඒශෙනශෙදඹක්.ශඑෙේශනම්ශ
ඔඹශ ඔක්ෙොභශ නහඹයින්ශ ශ ළමු.ශ ඔඵතුභන්රහෙේශ අදවසශ
ප්රහලශ යන්න.ශ ශ ඊපශ ඳසෙේශ භභශ ළබිනට්ශ භණ්ඩරඹපශ හයාතහශ

යන්නම්.ශශශශ 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශඅනුයශකුභහයශදහනහඹශභළ කතුභහ. 

 
II 
 

මඳොලිවහ මත් ද්රලය නළක කළර්යළංමේ නිධළ මන් 
පි මවක  පිළියන්ද දී මලඩි තෆබීම 

ஶதரஷப்வதரணள் எறப்ணொப் வதரணஸ் தறரறறணர்லண 

தறணந்ஷனறல் இடம்வதற்ந ணப்தரக்றச் சூட்டுச் 

ெம்தம்  
SHOOT-OUT AT OFFICERS OF POLICE NARCOTIC BUREAU AT 

PILIYANDALA  

 
ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ සථහශ නිෙඹෝශ 23(2)ශ ඹපෙත්ශ ෙම්ශ

ප්රලසනඹශ ඉදරිඳත්ශ කිරීභපශ අසථහශ රඵහශ දීභශ පිළිඵශ ශ භභශ
ෙඵෙවසින්ශසතු කන්තශෙනහ.ශ 

පිළිඹන්දරදීශ ෙඳොලිසශ භත්ද්රයශ ශ නහලශ හයාඹහාලෙ ශශ

නිරධහරින්ශපිරිපශශඑල්රශවශෙඩිශතළබීභශපිළිඵශෙම්ශනශසිපශශශ
ජනතහශ තුශශ ශ ශ භවත්ශ ආන්ෙදෝරනහත්භශ ශ තත්ත්ඹත්ශ භතුශ වීශ
 කෙඵනහ.ශ 

එක්ශ දරුෙක්ශ ශ එභශ ෙඩිශ තළබීෙභන්ශ අහනහන්තශ ෙරශ
කහතනඹපශරක්ෙරහශ කෙඵනහ.ශ 

ඳසුශගිඹශ09ශළනිදහශයහ්රිෙ ශභත්ශද්රයශළපලීභක්ශවහශෙභෝපයාශ
යථඹකින්ශ ඹමින්ශ න්ටිශ ඵශ කිඹනශ ෙඳොලිසශ භත්ශ ද්රයශ නහලශ
හයාඹහාලෙ ශ ෙඳොලිසශ නිරධහරින්ශ ණ්ඩහඹභපශ පිළිඹන්දරදීශ

ෙඩිශ තළබීභක්ශ න්දුශ යශ  කබුණහ.ශ එභශ න්දුශ වීෙභන්ශ එක්ශ ෙඳොලිසශ
ෙොසතහඳල්යෙඹක්ශ එභශ අසථහෙව්දීභශ මිඹශ ෙොසශ  කබශ ඵත්,ශ
තත්ශෙඳොලිසශඳරීක්යෙඹක්ශවහශෙොසතහඳල්යෙඹක්ශතුහරශ

රඵහශ කබශඵත්ශෙඩිශුවභහරුපශරක්ශවශ දරුන්ශ කෙදෙනක්ශවශ
තත්ශපුීරෙඹක්ශතුහරශරඵහශඇ කශඵත්ශජනභහධයශහයාතහශශහ. 

 ඳසුශ ගිඹශ 19ශ ළනිදහශ ජනභහධයශ හයාතහශ ෙශේශ තුහරශ රඵහශ
ෙයෝවල්තශයශන්ටිශ12ශවළසිරිදශන්සුසිඹශජීසිතක්ඹපශඳත්ශවීශඇ කශ
ඵයි.ශ කහතනශාසෘ කඹශ ඉත්ශයනශඵපශ ෙඳොෙයොන්දුශ ෙදමින්ශ

ඵරඹපශආශත්භන්ශආණ්ඩුශභවශභඟශෙභළනිශචිහෙෝශඳන්නෙ ශ

කහතනශ න්දුශ වීම්ශ පිළිඵශ ඵයඳතශශ ෙරශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ ශශ
යුතුශ කෙඵනහ.ශ 

සිෙලේෙඹන්ශ ෙභි ශ ඵයඳතශශ ෙේදහචඹක්ශ නුෙ ශ රුශ
ථහනහඹතුභනි, එභශඳරීක්ණශනිරධහරින්ශෙවෝශෙඩිශතළබන්ශ
ෙනො,ශ ෙම්ශ න්දුවීම්රපශකින්ෙේත්භශම්ඵන්ධශ ෙනොනශඅි ාශ

දරුන්පදශතභශජීසිතලින්ශන්දශෙවීභපශන්දුශවීශ කබීභයි.ශෙඳොලිසශ
භත්ශද්රයශනහලශඅාලඹපශරළබුණුශඔත්තුක්ශභතශෙභභශනිරධහරින්ශ
ළපලීභපශගිඹශ ඵත්,ශ එඹශ යහජශ ෙතොයතුරුශ දීභක්ශ භතශළහශ
ෙඩිශතළබීභශන්දුශයශඇ කශඵත්,ශෙඳොලීන්ඹශඳනශඵශජනභහධයශ

හයාතහරශවන්ශවීශ කබුණහ.ශ 

"භත්ශ ද්රයශ  කෙඵනහ.ශ පරන්න."ශකිඹහශ අතයශ ෙතොයතුයක්ශ
රළබුණහ.ශඒශඅනුශතභයිශකහතනශළරළසභක්ශන්දුශයරහශ කෙඵන්ෙන්ශ

කිඹහයිශහයාතහශයරහශ කබුෙණ්.ශෙෙේශවුදශළපලීභපශඹහභක්ශවීශ
නම්ශ ෙම්ශ අන්දෙම්ශ අනහයක්ක තශ බහඹක්ශ ඇ කශ වී,ශ අදහශශ ෙඳොලිසශ
නිරධහරින්පශ ළරසුම්ශ වතශ ප්රවහයඹපශ රක්ශ වීභපශ න්දුශ වෙ ශ

භන්දශඹන්නශදළනන්නශඕනෆ.ශෙභොද,ශභත්ශද්රයශළපලීභපශනම්ශ
ඹන්ෙන්ශ ඒශ ළපලීම්රපශ ඹහභපශ අලයශ නශ පයාශ ූ දහනභශ
ෙොෙවොභදශකිඹහශභභශි තනශවළටිඹපශභපත්ශඩහශෙවොඳින්ශෙඳොලිසශ

නිරධහරින්ශදන්නහ.ශඑළනිශූ දහනභක්ශන්දුශෙනොවුෙ ශඇයි? 

අදහශශ ෙඳොලිසශ ඳරීක්යඹහශ ළලිඩශ ඵන්ධනහහයෙ ශ
න්දුවීභපශ -ළලිඩශ ඵන්ධනහහයෙ ශ කහතනශ ළරක්ශන්දුශ වුණුශඵශ

ඔඵතුභහශ දන්නහ,ශරුශථහනහඹතුභනි.ශඒශනිහශ27ශෙදෙනකුපශ
ආන්නශ ප්රභහණඹක්ශ කහතනඹශ වුණහ.-ශ ශ භළදවත්ශ වශ අෙඹක්ශ ඵශ
හයාතහරශ වන්ශ වීශ  කෙඵනහ.ශ එෙවභශ නම්ශ ළලිඩශ කහතනඹශ
පිළිඵශ න්දුශ ෙමින්ශ  කෙඵනශ ඳරීක්ණශ වහශ වශ ළදත්ශ

හක්ක ඹක්ශ සිනහලශ කිරීෙම්ශ අයමුණක්ශ ෙභභශ ෙඩිශ තළබීම්ශ තුශශ
 කබුණහශ දශ කිඹනශ හධහයණශ ළඹක්ශ ඳළනශ නඟිනහ,ශ රුශ
ථහනහඹතුභනි. 

ෙභභශන්දුවීභපශඅදහශශතත්ශඳළ කශ කබිඹශවළකිශඵපත්ශජනභහධයශ
සින්න්ශසිසිධශරුණුශඉදරිඳත්ශකිරීභශවමුෙව්ශජනතහශතුශශඵයඳතශශ
ළඹක්ශ භතුශ ෙමින්ශ  කෙඵනහ.ශ ඔවුන්ශ භන්ශ යපුශ ආහයඹ,ශ

ඔවුන්ශභන්ශයපුශ හවනඹශආදීශ ෙම්ශ න්ඹල්රශඵයඳතශශළඹපශ
තුඩුශ ෙදනහ.ශ ෙම්ශ ුවදුශ ළපලීභක්ශ වහශ ඹනශ අසථහදී,ශ ුවදුශ
ණ්ඩහඹභක්ශ අතයශ න්දුශ වශ ෙඩිශ ුවභහරුපශ අභතයශ සිසිධශ

ඵතහන්,ශ සිසිධශ රුණුශ න්කිරීම්,ශ සිසිධශ ළරසුම්ශ ෙම්ශ තුශශ
ළඟවීශ කෙඵනශඵපශෙම්ශන්දුවීෙභන්ශඳසුශඇ කශවීශ කෙඵනශභහධයශ
හයාතහත්,ශ න්දුවීම්රපශ ඳසුශ ඇ කශ වීශ  කෙඵනශ ආන්ෙදෝරනහත්භශ

න්දුවීම්ශ සින්නුත්ශ ෙඳන්නුම්ශ යරහශ  කෙඵනහ.ශ රුශ
ථහනහඹතුභනි,ශෙම්ශතත්ත්ඹශඋඩශරුශඅභහතයතුභහශසින්න්ශෙම්ශ
බහපශ ෙභි ශ ළඵෆශ තත්ත්ඹශ හයාතහශ යනුශ ඇතළයිශශ
ඵරහෙඳොෙයොත්තුශශ ෙනහ.ශ භභශ ප්රලසනශ කිි ඳඹක්ශ එතුභහෙන්ශ

අවනහ. 

01. ළපලීභපශඹහෙම්දීශ භත්ද්රයශනහලශහයාඹහාලඹශ භඟින්ශ
අනුභනඹශ යනශ හභහනයශ ඳටිඳහටිඹපශ ෙනසශ ඹභක්ශ
ෙභභශඅසථහෙව්දීශන්දුවීශ කෙබ්ද? 

02. න්දුවීභපශඅදහශශෙඩිශතළබීභශවුරුන්ශසින්න්ශන්දුශයශඇත්ද?ශ
එඹශඳහතහරඹශභඟින්ශන්දුශයනශරීදක්ශඵපශතවවුරුශයනුශ
රළඵශ කෙබ්ද? 

03. ෙභභශ ළපලීභශ බහයශ ෙඳොලිසශ ඳරීක්යඹහශ කහතනඹශ
යලීෙම්ශවුභනහශඳහතහරඹපශවළෙයන්නශෙනත්ශයශ
ෙවෝශ ඳහයාලසඹපශ  කබුණහදශ කිඹනශ එශ ළනශ ෙඳොලිසශ
ඳරීක්ණශදඹත්ශවීශ කෙබ්ද?ශ 

04. ෙභභශ න්දුවීභපශ අදහශශ භසතශ ඳරීක්ණරශ තත්ත්ඹශ
ෙභොක්ද?ශකිඹරහශරුශඅභහතයතුභහශසින්න්ශඳහයාලිෙම්න්තුශ
දළනුත්ශයනුශඇතළයිශඵරහෙඳොෙයොත්තුශෙනහ. 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි,ශරුශථහනහඹතුභනි.ශ 
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ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රුශථහනහඹතුභනි,ශඅනුයශදහනහඹශභන්ත්රීතුභහශඒශවන්ශ

යපුශහයණහශළනශශසිෙලේෙඹන්භශභෙේශඅධහනඹශෙඹොමුශෙරහශ
 කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ න්දුවීභශ භපශ හයාතහශ ෙචිචශ සිභශ භභත්ශ ඒශ

ෙරහෙව්ශ නසල්රපශ ඳත්ශ වුණහ.ශ භභශ වහභශ ඳරීක්ණඹක්ශ
ඉල්ලුහ.ශ භභශ ඉල්ලුෙව්,ශ ඒශඅලයශ ූ දහනභශඇ කදශ ෙම්පශ ගිෙ ශ
කිඹනශ රුණුශ හයණහශ ඳදනම්ශ යෙනශ භපශ හයාතහක්ශ රඵහශ

ෙදන්නශකිඹරහ.ශෙම්ශහෙේශළපලීභපශඹනෙොපශඒශඅලයශවහඹශ
ණ්ඩහඹම්ශ -backup teams-ශ රළවළස කශ යෙනද,ශ අලයශ බුීධිශ
අාලශ ෙතොයතුරුශ වරිඹහහයශ රඵහෙනද,ශ ආෙව්ක්ණශ පයුතුශ
වරිඹහහයශයරහදශගිෙ ශකිඹනශහයණහශඳදනම්ශයෙනශතභයිශ

භභශඒශහයාතහශඉල්ලුෙව්.ශ 

මුලින්භශභභශෙම්ශහයණඹත්ශකිඹන්නශඕනෆ.ශ භභත්ශඒශ න්දුවීභශ

ළනශ අවරහශ ෙොඩක්ශ නහටුශ වුණහ.ශ ඒශ අඹශ දක්ශ ෙඳොලිසශ
නිරධහරින්.ශ එක්ෙෙනක්ශ කහතනඹශ වුණහ.ශ අෙනක්ශ එක්ෙනහශ

ෙොඩක්ශ තුහරශ වුණහ.ශ අි ාශ දරුෙෝශ තුන්ෙදෙනකුපශ ෙඩිශ
ළදුණහ.ශ ඔවුන්ෙන්ශ එක්ෙෙනක්ශ ජීසිතක්ඹපශ ඳත්ශ වුණහ.ශ

භන්ත්රීතුභහශෙම්ශප්රලසනඹශඅවනශඑශහධහයණයි.ශ 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ෙම්ශ න්ීධිඹශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ මිරිවහනශ

සිෙලේශඅඳයහධශෙභෙවයුම්ශඒඹශභඟින්ශඑශඳරීක්ණඹක්ශයශ
ෙනශඹනහ.ශSTF එශබහයශෙජයසධශනිෙඹෝජයශෙඳොලිසඳ කශරතීෂසශ

භවතහපශඒශම්ඵන්ධශඳරීක්ණශපයුතුශබහයශෙදන්නශකිඹරහශභභශ
මුලින්ශ ඉල්ලුහ.ශනමුත්,ශ ෙදනුශ භභශ ඒශ ඳරීක්ණශපයුතුශCID 

එපශබහයශෙදන්නශකිඹරහශනිෙඹෝශශහ.ශඒශඅනුශCID එශතත්ශ

ඳරීක්ණඹක්ශ යශ ෙනශ ඹනහ.ශ මිරිවහනශ සිෙලේශ අඳයහධශ
ෙභෙවයුම්ශඒෙ ශඳරීක්ණඹපශඋදවුශෙන්නත්,ශඊපශඩහශපුළුල්ශ

ෙරත්ශඳරීක්ණශයශෙනශඹන්නශතභයිශඅපිශCID එශෙඹොදරහශ
 කෙඵන්ෙන්.ශඒශඅනු,ශරුශභන්ත්රීතුභහශඇූ ශඳශමුළනිශප්රලසනඹපශභහශ

වන්ශශශමුල්ශහයණහශටිෙන්ශඅලයශපිළිතුයශරළෙඵනහ. 

 

02. ෙභභශෙඩිශතළබීභශ්රීශරාහශතුශශභවහශඳරිභහණශභත්ශද්රයශ

ජහහයම්රුන්ශඅතරින්,ශදළනපශඩුඵහයිශයෙපි ශළඟශන්ටිනශ

ප්රධහනශෙඳෙශේශ භත්ශ ද්රයශජහහයම්රුෙකුශ නශභයවීයශ

ආයචිචිෙේශභධුසශ රක්ක තශ ෙනොෙවොත්ශ භහතයශ භධුසශ සින්න්ශ

ළරසුම්ශයනශරදශඅඳයහධඹක්ශඵපශසිභයාලනශණ්ඩහඹම්ශ

සින්න්ශෙතොයතුරුශඅනහයණඹශයශෙනශඇත.ශ 

03. ෙභභශෙඳොලිසශඳරීක්යඹහශකහතනඹශකිරීෙම්ශඅලයතහශ

භත්ශද්රයශජහහයම්ශෙභෙවඹනශභත්ශද්රයශජහහයම්රුන්ශ

වශාසිධහනහත්භශඅඳයහධශල්ලිරපශ කබශඅලයතහක්ශ

නශඵත්,ශෙභභශනිරධහරිඹහශවශඔුවශභඟශගිඹශශඅෙනකුත්ශ

නිරධහරින්පශඑල්රශශශප්රවහයඹශප්රධහනශෙඳෙශේශභත්ශද්රයශ

ජහහයම්රුෙකුශ වශ අඳයහධරුෙකුශ නශ භයවීයශ

ආයචිචිෙේශභධුසශෙනොෙවොත්ශභහතයශභධුසශඹනශඅඹශසින්න්ශන්දුශ

ශශඵපශදළනපශෙතොයතුරුශතවවුරුශවීශඇ කශඵත්,ශභහතයශ

භධුසශ ඹනශ අඹශ ඩළනීශ ි ත්තළටිඹශ ි පපුශ ඳශහත්ශ බහශ

අභහතයතුභහශ ඹනශ අඹශ කහතනඹශ කිරීභශ වශ ළුතයශ

ඵන්ධනහහයඹපශඅඹත්ශරැසිඹන්ශරැෙනශඑනශඵසශයථඹපශ

ප්රවහයඹක්ශඑල්රශයශරැසිඹන්ශවශඵන්ධනහහයශනිරධහරින්ශ

කහතනඹශකිරීභශම්ඵන්ධෙඹන්ශෙචෝදනහශරළඵශන්ටිනශඅෙඹක්ශ

ඵත්,ශෙම්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශභත්ශද්රයශහයාඹහාලඹශෙභන්භශ

ෙඳොලිසශ ණ්ඩහඹම්ශ කිි ඳඹක්ශ සින්න්ශ ඳරීක්ණශ

ඳත්හෙනශ ඹනශ ඵත්,ශ ෙභභශ ෙඳොලිසශ නිරධහරින්ශ

කහතනඹශ කිරීභපශ තළත්ශ කිරීභශ ඉවතශ කීශ ළරුෙේශ

ෙභෙවඹවීභශඹපෙත්ශන්දුශයනශරීදක්ශඵපශතවවුරුශවීශඇ කශ

ඵශහයාතහශවීශඇත.ශ 

තද,ශ ෙභභශ ළපලීම්ශ ෙභෙවයුම්ශ නිරධහරිඹහශ වශ ෙඳොලිසශ
ඳරීක්ශ නිෙඹෝභහල් යාජීශ ඹනශනිරධහරිඹහ,ශ ශ ්රීශ රාහශ තුශශ
භවහශඳරිභහණශභත්ශද්රයශජහහයම්රුන්ශයහශිඹක්ශදීයාකශහරඹක්ශ
තුශදීශ ශ භවහශ ඳරිභහණශ භට්පමින්ශ භත්ශ ද්රයශ භඟශ අත්ශ අඩාගුපශ

ළනීම්ශසිලහරශායහක්ශන්දුශශශනිරධහරිෙඹකුශඵත්,ශභත්ශද්රයශ
ජහහයම්රුන්ශවඳුනහශළනීභපශූ ක්භශෙරශළපලීම්ශන්දුශකිරීභපශ
ඳශපුරුදුශ නිරධහරිෙඹකුශ ඵත්ශ අධහයණඹශ යනශ ඵශ

ෙඳොලිසඳ කතුභහශසින්න්ශහයාතහශයශඇත.ශ 

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශඔඵතුභහෙේශවතයනශප්රලසනෙඹන්ශඅවනහ,ශ
ෙභභශන්දුවීභපශඅදහශශභසතශඳරීක්ණරශප්ර කඹශෙයාදශකිඹරහ.ශ

ඒශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ දීයාකශ හයාතහක්ශ  කෙඵනහ.ශ භභශ ඒශ
කිඹන්නද? 

 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙටිෙඹන්ශකිඹන්න,ශරුශඇභ කතුභනි. 

 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

4.  සිභයාලනඹශන්දුශකිරීෙම්දීශෙභභශඅඳයහධඹශවහශ උඳෙඹෝගීශ

යශත්ශඹතුරුශඳළදඹශභවයභශෙඳොලිසශෙම්ශදභහශෙොසශ

 කබිඹදීශ ෙොඹහශ ත්තහ.ශ ඒශ ඹතුරුශ ඳළදඹශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ

ෙොඹහශ ඵළලීෙම්දීශ අාශ 261/8,ශ ඳළාචහත්ත,ශ ි ඹුපහන,ශ

අාෙොඩශ ඹනශ ලිපිනෙ ශ ඳදාචිශ එදරින්ාවශ ආයචිචිෙේශ

ජඹම්ඳ කශඹනශඅඹෙේශනමින්ශදළනපශලිඹහශඳදාචිශයශ කෙඵනශ

ඵශ අනහයණශ වුණහ.ශ ඒශ එඹහශ අෙශසිශ කිරීභපශ තත්ශ

ආඹතනඹපශ බහයශ දීරහශ  කබුණහ.ශ ෙම්ශ න්දුවීභපශ ඳළඹශ

කිි ඳඹපශ ෙඳයශ -ෙම්ශ හයාතහෙව්ශ ඒශ ඳළඹශ ණනත්ශ

 කෙඵනහ.-ශඒශෙභෝපයාශයිරඹශමිරදීශෙනශ කෙඵනහ,ශඒශ

බහයශදීපුශආඹතනෙඹන්.ශTransfer papers ඹරහශලිඹහශඳදාචිශ

ෙන්නශ ෙරහක්ශ නළවළ.ශ ඳළඹශ කිි ඳඹපශ -ඳළඹශ ෙද-

තුනප-ශලින්ශතභයිශමිරදීශෙනශ කෙඵන්ෙන්.ශෙභතළනශ

ඒශ කිඹරහශ  කෙඵනහ.ශ ඊපශ අභතයශ ෙභභශ අඳයහධඹපශ

අදහශශමිරිවහනශසිෙලේශෙභෙවයුම්ශඒෙඹන්ශසිභයාලනශ

යනහ.ශෙම්ශඅඳයහධඹශවහශඋඳෙඹෝගීශයශන්නහශරදශ

WPVQ-0106 දයනශ ළුශ ඳළවළ කශ ඳල්යාශ යාෙ ශ ඹතුරුශ

ඳළදඹශ ඳළඹශ තුනවභහයපශ ලින්ශ තභයිශ මිරදීශ ෙනශ

 කෙඵන්ෙන්.ශඉන්ශඅනතුරුශෙම්ශඹතුරුශඳළදඹශමිරදීශළනීභපශ

ඳළමිණිශ පුීරයින්ෙේශ ඡහඹහරඳශ CCTV දයාලනශ ඔසෙේශ

රඵහශෙනශළඩිදුයශසිභයාලනශන්දුයශඇ කශඅතය,ශඑි දීශඹතුරුශ

ඳළදඹශමිරදීශළනීභශවහශඳළමිණිශඑක්ශ පුීරෙඹකුශ අාශ

399/1/1,ශ ෙඵලිඹන්ෙොඩ,ශ වඵයහදුශ ඹනශ ලිපිනෙ ශ ඳදාචිශ

දක්පිටිඹශ සිතහනෙේශ අන්තශ ෙනොෙඹල්ශ කුභහයශ ඹනශ

වමුදහෙන්ශඳරහශගිඹශපුීරෙඹකුශඵපශවඳුනහශෙනශඇත.ශ

ෙභභශ පුීරඹහශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ සිභයාලනඹශ කිරීෙම්දීශ

2017.05.16ශනශදනශයහත්රීශහරෙ දීශතෙරයිභන්නහයභශන්පශ

තමිල්නහඩුශඵරහශමුුවදුශභහයාෙඹන්ශඳරහශෙොසශඇ කශඵපශ

රුණුශඅනහයණශවීශඇත.ශළඩිදුයපත්ශසිභයාලනඹශකිරීෙම්දී,ශ

ජාභශදුයථනශසිලසෙල්ණඹශකිරීෙම්දීශෙභොුවශභඟශභත්ශ

ද්රයශනහලශහයාඹහාලෙ ශෙතොයතුරුරුශනශ-ඔත්තුරු-ශ

භහහීයාශ ෙභොෙවොභඩ්ශ ෙභොුවමුදුශ නහසශ ඹනශ අඹදශ

තමිල්නහඩුපශඳරහශෙොසශඇ කශඵපශඅනහයණශවීශඇත.ශ 

513 514 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

රදශ ෙතොයතුරුශ අනුශ ෙභභශ ළරුන්ශ ෙදෙදනහපශ නී කශ
සිෙයෝධීශයටින්ශපිපවීභශවහශවහඹශරඵහශදුන්ශපුීරයින්ශන්ෙන්ශ
ශිනහදන්ශසුභන්ශ සික්පයාශ ඩිෙරක්න්ශකුඤසෙඤේ,ශ නිභල්ශ කුඤසෙඤේශ

වහශජූඩිශකුඤසෙඤේශඹනශ කෙදනහශඵපශවඳුනහෙනශඇ කශඅතය,ශඑභශ
අඹශඅත්ශඅඩාගුපශළනීභශවහශසිභයාලනශන්දුශයමින්ශඳ කනශඵශ
හයාතහශයශඇත.ශ 

ඉන්දඹහපශ ඳරහශ ඹනශ රදශ අන්තශ ෙනොෙඹල්ශ කුභහයශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශහක්ක ශඅතුරුදවන්ශකිරීභ,ශඅඳයහධරුශඅනහයණඹශ
යශ ළනීභපශ අතයශ ෙතොයතුරුශළඳයීභ,ශ ළරුපශරැයණඹශ

රඵහශදීභශම්ඵන්ධෙඹන්ශළරුෙේශබිරිශනශෙප්රේභයත්නශභහත,ශ
ළල්ෙවේන්ෙොඩ,ශ අවාභශ ලිපිනෙ ශ ඳදාචිශ ළලිභෙේශ තනුජහශ
ප්රිඹන් කශ වශ ළුෙත්ත,ශ ළල්ෙවේන්ෙොඩශ අවාභශ ලිපිනෙ ශ

ඳදාචිශ ළලිභෙේශ ඉසුරුශ ඉහීශ කුභහයශ වහශ ගුරුන්ද,ශ තළු,ශ
අවාභශ ලිපිනෙ ශ ඳදාචිශ ඵහරෙේශ තරිඳුශ භධුාශ ඹනශ  කෙදනහශ
මිරිවහනශ සිෙලේශ අඳයහධශ ෙභෙවයුම්ශ ඒෙ ශ නිරධහරින්ශ සින්න්ශ
2017.05.21ශනශදනශඅත්අඩාගුපශෙනශඇත. 

ළහරිඹශවශළරුන්ශෙදෙදනහශ2017.05.22ශනශදනශබීශ
803/17ශඹපෙත්ශළසඵෆශභෙවසත්රහත්ශඅධියණඹශෙතශඉදරිඳත්ශ
කිරීෙභන්ශ අනතුරුශ 2017.06.05ශ නශ දනශ දක්හශ යක්ක තශ

ඵන්ධනහහයතශයශඇ කශඵශහයාතහශයශඇත.ශ 

රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ෙම්ශ සිභයාලනශ පයුතුශ අපිශ ඳළවළදලිශ
යෙනශ ඹනහ.ශ සිෙලේෙඹන්ශ අපිශ CID සිභයාලනඹශ ඉරක්ශ

යෙනශඹන්ෙන්ශෙම්ෙක්ශවරිශළයදශෙවොඹන්නශසිතයක්ශෙනොෙයි;ශශ
එතළනින්ශ එවහපශ ම්පයාණෙඹන්ශ ෙම්ශ ජහහයම්ශ ජහරඹශ පිළිඵත්ශ
ෙතොයතුරුශඅනහයණඹශයෙනශඒශපිළිඵත්ශෙභෙවයුම්ශපයුතුශ

කිරීභශවහයි.ශ 

 
ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුශථහනහඹතුභනි,ශ- 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශඅනුයශදහනහඹශභන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ භහයාතුශ භහෙ ශ 21ශ දනශ සථහයශ

නිෙඹෝශ 23/2ශ ඹපෙත්ශ ප්රහලඹක්ශ ඉදරිඳත්ශ යශ සිභහශ න්ටිඹහ,ශ
"ඇෙභරිහශ එක්ත්ශ ජනඳදඹශ වශ ්රීශ රාහශ යජඹශ අතයශ 2007දීශ
අත්න්ශ යනශරදශ ආයක්ශගිසිසුභශ අන්ශ වීශ කෙඵනහ,ශනශ

ආයක්ශගිසිසුභක්ශසශකිරීභශවහශපයුතුශයශ කෙඵනහද?"ශ
කිඹරහ.ශ එතෙොපශ සිෙීලශ පයුතුශ අභහතයයඹහශ වළටිඹපශ ි ටිෙ ශ
රුශභාරශභයවීයශභවතහයි.ශඒපශඉතහශඉක්භනින්ශපිළිතුයක්ශරඵහශ
ෙීසිශකිඹරහශභහශඵරහෙඳොෙයොත්තුෙන්ශි ටිඹහ.ශදළන්ශපිළිතුයශෙෙේශ

ෙතත්ශ අභහතයශ ධුයඹශ ෙනසශ වීශ ඇ කශ ඵයිශ ෙඳෙනන්නශ
 කෙඵන්ෙන්.ශ රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ භහශ දළනශ න්නශ ළභළ කයි,ශ
දහශෙනශෙොපශඒශපිළිතුයශරඵහශෙදනහදශකිඹහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

රුශබහනහඹතුභහ. 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නශඇභ කතුභහපශභහශෙම්ශපිළිඵශදළනුම්ශෙදන්නම්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙවොයි. 
 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉක්භනින්භ- 
 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔව්. 
 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එෙවභශනම්ශඑතුභහෙේශඳශමුශහයාඹඹශවළටිඹප-ශ[ඵහධහශකිරීභක්]ශ 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்ணொறகு உணப்தறணர் எணர்) 

(An Hon. Member) 

ඔඵතුභහශඅත්න්ශශහද?ශඒශකිඹන්න. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Mangala Samaraweera, do you want to comment 

on that? 
 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතුභහශළඩශබහයශනීසිදශදන්ෙන්ශනළවළ. 
 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ෙභතුභන්රහත්ශ නිහඩුපශ ඹන්ෙන්ශ ඇෙභරිහෙව්ශ ෙන්.ශ ඔඹශ
තයම්ශසිරුීධශෙන්නශඑඳහ. 
 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළඩශබහයශනීසිශෙන්ද? 
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒශපිළිතුයශඅනුශඅපිශථහශයමු.ශ 
 

ගරු අනුර රිවළනළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு அண றமரரக்) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහශඅත්න්ශශහද?ශඒශෙඳොඩ්ඩක්ශකිඹන්න. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධහනශ පයුතුශ ආයම්බෙ දීශ ඳනත්ශ ෙටුම්ඳත්ශ පිළිළන්වීභශ

පිළිඵශදළනුම්ශදීභ. 
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[රුශහර යත්නහඹශභවතහ] 



2017 භළයිශ23ශ 

ඳනත් මකටුේඳත් පිළිගෆන්වීම 
ெர்ப்தறக்ப்தட்ட ெட்டண்னங்ள் 

BILLS PRESENTED 
 

ධීලර වශ ජජ වේඳත් (වංමෝධන)  
ඳනත් මකටුේඳත 

டற்வநரறல் லர்ரழ் உறரறண பங்ள் (றணத்ம்) 

ெட்டண்னம் 
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL  

 
"1996ශඅාශ2ශදයනශධීයශවශජරශම්ඳත්ශඳනතශාෙලෝධනඹශකිරීභශවහශවශ

ඳනත්ශෙටුම්ඳතකි." 
 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)  
 

පිළිගන්ලන ද්මද්  ධීලර ශළ ජජ වේඳත් වංලර්ධන අමළතයතුමළ 
මලනුල  ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ විසිනි. 

2017 ජුනි 6 ලන අඟශරුලළදළ  මද ලන ලර කයයවිය යුතුයයි ද, එය 
මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද, අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල  මයොමු 
කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 

டற்வநரறல் ற்ணம் ல பண்ன அதறறணத்ற அஷச்ெர் 

ெரர்தர ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக் அர்பரல் 

ெர்ப்தறக்ப்தட்டண. 

 2017 ணௐன் 06, வெவ்ரய்க்றஷ இண்டரம் ணௌஷந 

றப்தறடப்தட ஶண்டுவணவும் அச்ெறடப்தட ஶண்டுவணவும் உரற 

ணஷநெரர் ஶற்தரர்ஷக் குணவுக்கு ஆற்ணப்தடுத்ப்தட 

ஶண்டுவணவும் ட்டஷபறடப்தட்டண. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development to be read a 

Second time upon Tuesday, 06th June, 2017  

and to be printed; and to be referred  to the relevant Sectoral 

Oversight Committee.   

 

විමද්ගත ශ්රී ළංකයකයන් ශ  ිරි ම 
මෆවරලරණල දී ්න්දය ඳළවිච්ික කයරීම  ඇවර 
ිඩකඩ වවළ දීමේ වශ ඊ  ආනුංගික කරුු 
විමර්නය කර ලළර්තළ කයරීම පිණිව ව විමේ 

කළරක වභළල 
வபறரட்டிணௗள்ப இனங்ஷர்ணக்கு 

றர்ணம் ஶர்ல்பறல் ரக்பறப்தற்கு 

ரய்ப்தபறத்ல் ற்ணம் அற்நறன் 

இஷடஶர்றஷபரண றடங்ஷப ஆரய்ந்ண 

அநறக்ஷறடுற்ரண வரறகுண 

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING SRI 

LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO EXERCISE 

THEIR FRANCHISE IN FUTURE ELECTIONS AND 

MATTERS INCIDENTAL THERETO 
 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ (පවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன - உர்ல்ற ற்ணம் 

வடுஞ்ெரஷனள் அஷச்ெணம் தரரணன்நச் ெஷத 

ணௌல்ணம்) 

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

Sir, I move, 

"That in terms of Standing Order No. 96 of the Parliament, this 

Parliament do grant the Select Committee of Parliament to look into 

and report on the possibility of enabling Sri Lankans employed 

overseas to exercise their franchise in future elections and matters 

incidental thereto appointed by the Hon. Speaker, on 17th November 

2016, an extension of time till 23rd November 2017 as the 

Committee is unable to report its findings to Parliament within the 

time limit granted by the motion agreed to by the Parliament on 06th 

April  2016. " 

 

ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශඟප,ශෙඹෝජනහශපිළිඵශදළනුම්දීභශවශදනපශනිඹමිතශපයුතු.ශ

සියාජනශ ඳනතශඹපෙත්,ශඅාශ 1ශන්පශ 7ශ දක්හශවශ ෙඹෝජනහශ වතක්ශ
ඉදරිඳත්ශකිරීභ,ශරුශමුදල්ශඅභහතයතුභහ.ශ 

රුශමුදල්ශඅභහතයතුභහපශභභශසුඵශප්රහයාථනහශයනහ.ශරුශමුදල්ශ

අභහතයතුභනි,ශ ඔඵතුභහශ භඟශ ඳත්වශ අලුත්ශ අභහතයතුභහපත්ශ සුඵශ
ඳතනහ.ශශශ 

 

විවර්ජන ඳනත: මයෝජනළල 
எணக்லட்டுச் ெட்டம் : லர்ரணம் 

APPROPRIATION ACT: RESOLUTION 

I 

[අ.බහ.ශ2.20] 

 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ (මුදල් ශළ ජනමළධය  
අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ - றற ற்ணம் வகுெண ஊட 

அஷச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි,ශරුශථහනහඹතුභනි.ශශ 
 

රුශථහනහඹතුභනි,ශභභශඳවතශවන්ශෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශ
යනහ: 

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශ සියාජනශ ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කඹශ ඹපෙත්ශ මුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුණශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ
අභහතයයඹහශ සින්න්ශ හදනශ රදශ ඳවතශ දළක්ෙනශ අාශ 32ශ දයනශ නිඹභඹශ

අනුභතශශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 
 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශ
ඹපෙත්ශඅාශ32ශදයනශනිඹභඹ  

 මුදල්ශඅභහතය,ශයසිශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ
ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශසිඹශඅාශ

21302ශ'ෙඳොත්ශමුද්රණඹ,ශප්රචහයණඹශවහශඅෙශසිඹශඅත් කහයම්ශගිණුභශ -ශඅධයහඳනශ

ප්රහලනශ ෙදඳහයාතෙම්න්තු'ශ ෙතශ ඳළරීශ ඇ කශ හයාඹඹශ ෙනුෙන්ශ නිලසචිතශ

දක්හශඇ කශසීලභහන්,ශෙභභශනිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි. 

  
අයිතභඹ  ශශශශශශශශශශාෙලෝධනඹ 

                                                                                             
(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි ශශශශශශශරු.ශශ4,000,000,000ශන්පශ 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහ ශශශශශශශශශශරු.ශශ5,615,000,000ශදක්හ 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි ශශශශ ාෙලෝධන 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහ ෙනොභළත 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

(iii)  එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි ශ ාෙලෝධන 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 
 

(iv)  එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශශV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශ
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 

 

(ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  

 

    යසිශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
               මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)" 

භහශ ෙම්ශ අසථහෙව්දීශ "ෙඹෝජනහශ පිළිඵශ දළනුම්දීභශ වශ දනපශ
නිඹමිතශපයුතු"ශඹපෙත්ශවන්ශඅාශ2ශන්පශ7ශදක්හශන,ශ2015ශ

අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනතශඹපෙත්ශවශෙඹෝජනහශවඹත්ශඉදරිඳත්ශ
යන්නශළභළ කයි.ශශ 

රුශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඇත්තශ ලෙඹන්භ,ශ ඔඵතුභහෙේශ සුඵශ

ඳළතුම්ශඉතහභශඅඹශෙොපශරනශඅතයභ,ශඊෙ ශන්දුශවශළබිනට්ශ
ාෙලෝධනෙ දීශ නශ මුදල්ශ වශ ජනභහධයශ අභහතයයඹහශ වළටිඹපශ
ඉතහභශබහයශධයශශකීම්ශයහශිඹක්ශභහශෙතශඳළරීභශළනශඅ කරුශ

ජනහධිඳ කතුභහපත්,ශ රුශ අභළ කතුභහපත්ශ භෙේශ සතු කඹශ ඳශශ
යන්නශභභශෙභඹශඅසථහක්ශයශන්නහ.ශ 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ඳක්ශනහඹශරැසවීභක්ශඳළළත්වීභපශනිඹමිතශ
නිහශ ෙම්ශ අසථහෙව්දීශ මරහනඹශ වහශ රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ

බහඳ කතුභහශඳළමිෙණනහශඇ ක.ශ 
 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ිලත් වමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ ගගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන් 
මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 

 

அன்தறநகு, ரண்ணொறகு ெதரரர் அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ண அனஶ, குணக்பறன் தறறத் றெரபர் 

அர்ள் [ரண்ணொறகு வெல்ம் அஷடக்னரன்]  ஷனஷ 

றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you may continue.  

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශඇත්තශලෙඹන්භශඊෙ ශ
ෙම්ශනශඅභහතයහාලඹශබහයශත්ශෙරහෙව්ශභපශි තුණහ,ශභපශරඵහශදීශ

 කෙඵනශ ෙම්ශ අලුත්ශ ඳත්තුශ කුට්පභශ භපශ ටික්ශ ෙරොකුශ ළඩිදශ
කිඹරහත්.ශ ෙභොද,ශ ෙම්ශ ඳත්තුශ කුට්පෙම්ශ ඉ කවහඹශ දවහශ
ඵළලුෙොත්,ශ එඹශ ඳළශෙනශ ෙයොනීශ දශ භළල්,ශඇන්.ඇම්.ශ ෙඳෙයායහ,ශ

ෆීලික්සශ ඩඹසශ ඵණ්ඩහයනහඹ,ශ ෙේ.ආයා.ශ ජඹයාධනශ ආදශ
නහඹෙඹෝශඇසිදරහශ කෙඵනශඵශඅපිශදන්නහ.ශඒශනිහශභපශතයභශ

ඵඹක්ශඇ කශවුණහ,ශෙම්ශඳත්තුශකුට්පභශදහන්නශගිි ල්රහ,ශදහෙනශ

ඇසිදන්නශ ගිි ල්රහශ ප්රලසනඹක්ශ ෙව්සිදශ කිඹහ.ශ ඒත්ශ භපශ භහශ ළනශ
ෙරොකුශසිලසහඹක්ශ කෙඵනහ.ශ 

සිෙලේෙඹන්භශ1994ශන්පශසිදුලිශාෙීලශඇභ කයඹහශවළටිඹපත්,ශ
ඇභ කම්ශ යපුශ අෙනක්ශ වළභශ අසථහදීත්ශ යහජයශ අාලෙ ත්,ශ

ෙඳෞීලිශ අාලෙ ත්ශ සිෙලේඥඹන්ශ එතුශ යෙන,ශ දක්,ශ
අාශඋඳෙීලඹන්ශඑතුශයෙනශභභශඒශඅභහතයහාලරශඹම්ශ
ඹම්ශප්ර කාසයණශශහ.ශශශශ 

ඒශහෙේභශඒශඅභහතයහාලශ කබුණහපශඩහශඹවඳත්ශතත්ත්ඹකින්ශ
බහයශ ෙදන්නපත්ශ පුළුන්ශ වුණහ.ශඒශනිහශ ශමුදල්ශඅභහතයහාලඹශවශ
ජනශ භහධයශ අභහතයහාලඹශ තුශත්ශ එළනිශ ෙනක්ශ යරහ,ශ

සිෙලේෙඹන්භශනශන්ඹපශඔබිනශආයාථිශප්ර කාසයණශතුළින්ශ
ඉදරිෙ දීශ ශඅෙප්ශයපපශි මිසිඹශයුතුශආයාථිශායාධනඹශශඟහශයශ
දීභපත්,ශ සිෙලේෙඹන්භශ අෙප්ශ අ කරුශ ජනහධිඳ කතුභහෙේ,ශ රුශ

අභළ කතුභහෙේශ ඒශ ළරසුභපශෙම්ශ වයවහශ දහඹශ ෙන්නපශරළබීභශ
ළනත්ශ භභශ තුටුශ නහ.ශ භහෙේශ වළකිඹහන්,ශ භහෙේශ උඳරිභශ
ලක් කඹශ ෙම්ශ වහශ ෙඹොමුශ යන්නපශ පුළුන්ශ ෙයිශ කිඹහශ භහශ
සිලසහශයනහ.ශශ 

ඒශසිතයක්ශෙනොෙයි,ශඅදශභභශෙම්ශශකීභශබහයශන්ෙන්ශණඹශ
ඵරින්ශ ඩහශ ළටුණුශ ආයාථිඹක්ශ නිළරැදශ භහයාඹපශ ෙඹොමුශ
යමින්ශලක් කභත්ශෙශශෙඳොශශආයාථිඹක්ශවහශවශඅත් කහයභශ
යශෙදක්ශ කසෙේශලක් කභත්ශදභහශ කෙඵනශෙභොෙවොත.ශරුශශ

නිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශ ශ 2015ශනශයජඹශඳත්ශවශ දහශන්පශ
ෙම්ශ දක්හශ එළනිශ ලක් කභත්ශ ආයාථිඹක්,ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ
ආයාථිශඅත් කහයභක්ශදළමීභශවහශදහශරෑශෙනොඵරහශපයුතුශශශ
සිෙීලශ පයුතුශ අභහතයශ රුශ යසිශ රුණහනහඹශ ඇභ කතුභහපත්ශ

ෙම්ශඅසථහෙව්දීශභහෙේශවෘදඹහාභශසතු කඹශපුදශයන්නශළභළ කයි.ශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ ඳසුශ ගිඹශ දහශ
මීෙතොපමුල්ෙල්ශන්දුශවශභවහශෙේදහචඹශදුටුශෙරහෙව්ශභපශි තුණහ,ශ
ඒශභවහශකුණුශන්දශාෙක්තත්ශයන්ෙන්ශ2015ශජනහරිශභහෙ ශ

08ශෙනිදහශඅඳපශබහයශන්නශන්ීධශවුණුශයපශකිඹරහ.ශ 

භභශදකිනශසිධිඹපශඑදහශඅපිශයපශබහයශන්නහශසිපශෙම්ශයපශභවහශ
කුණුශ න්දක්ශ ඵපශ ඳත්ශ ෙරහශ  කබුණහ.ශ එශ ඳළත්තකින්ශ මිනීශ
න්දක්ශ  කබුණහ.ශ මිනීශ න්දක්ශ  කෙඵනහශ කිඹරහශ ෙරෝඹභශ
ෙචෝදනහශ ශහ.ශ ජනභහධයෙව්දීන්ෙන්,ශ තුයශ ඉල්රනශ

දරුන්ෙන්ශවශෙම්ශයෙට්ශන්ටිනශජනතහෙන්ශඑතුශවුණුශමිනීශ
න්දශ නිහශ රාහශ ජහතයන්තයශ ුවදරහශ ෙරහශ  කබුණහ.ශ
එඳභණක්ශ ෙනොෙයි.ශ එක්ත්ශ ජහතීන්ෙේශ ාසිධහනඹශ අෙප්ශ

අළභළත්තශ ෙනොතහශ රාහපශ සිරුීධශ ජහතයන්තයශ
ඳරීක්ණඹක්ශඳහශ ඉදරිඹපශ ෙනශඹන්නපශ තීන්දුශ යරහශ  කබුණුශ
ෙව්රහයිශඑදහශඅෙප්ශආණ්ඩුශඳත්ශවුෙණ්.ශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ ඒශ හෙේභශ අෙනක්ශ

ඳළත්ෙතන්ශභවහශණඹශන්දක්ශ කබුණහ.ශ 2015දීශ අපිශආණ්ඩුශබහයශ
න්නහශ සිපශ ෙනොපිඹවශණඹශ ප්රභහණඹශ රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ 8,503යි.ශ
ජමිතුරුශආයාථිඹශනිහ,ශඒහධිඳ කශසිඹරුශනිහශෙම්ශයපශතුශ,ශ

භවහශ බහණ්ඩහහයඹශතුශ,ශ මුදල්ශ අභහතයහාලඹශතුශශ වශ යජඹශතුශශ
මරයභඹශ සිනඹශ ම්පයාණෙඹන්භශ සිනහලශ ෙරහශ  කබුණුශ
ෙභොෙවොතයිශඅපිශයජඹශබහයශත්ෙත්.ශඑශඳළත්තකින්ශභභශලින්ශ

වන්ශශශණඹශන්දශනිහශඅෙප්ශයපපශෙරෝෙඹන්ශඇ කශවුණුශ
අඳකීයා කඹපශඅපිශෙම්ශනශසිපත්ශහයාථශමුුවණශදීරහශවභහයයි.ශඑදහශ
අපිශ ජහතයන්තයශ ලෙඹන්ශ ුවදරහශ වුණහ.ශ එදහශ අෙප්ශ

ජනහධිඳ කයඹහපශ සිෙීලශ යපරපශ ගිඹහභශ අන් කභපශ ගුන්ශ
ෙතොටුෙඳොශපශඑන්නශ වුෙණ්ශෙවෝපරෙ ශඳහන්ශෙබ්රිෙ ශ කබුණුශ
ෆන්ශඑෙක්ශවළාගිරහ.ශ 

519 520 

[රුශභාරශභයවීයශභවතහ] 
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රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශඒශහෙේභ,ශ අෙප්ශ යෙට්ශ

ජනතහපශ සිලහරශ රැකීශ යක්හශ ප්රභහණඹක්ශරඵහශ දුන්නශGSP Plus  

වනඹශඒශහරෙ ශ අඳපශනළ කශවුණහ.ශ ඒශසිතයක්ශ ෙනොෙයි.ශ භපශ

භතයිශ අෙප්ශ ආණ්ඩුශ ඵහයශ ත්ශ අසථහෙව්,ශ 2015ශ ජනහරිශ

භහෙ ශ 14ෙනිශ දහශ නශ සිපශ ධීයශ ජනතහපශ යුෙයෝඳඹපශ භහළුශ

සිකිණීභපශ කබුණුශ අයි කඹත්ශනළ කශ වුණහ.ශනමුත්,ශ අෙප්ශආණ්ඩුපශ

අවුරුදුශෙදක්ත්ශම්පයාණශෙන්නශඉසයශෙරහශ-ෙම්ශඅවුරුීෙ ශී

අෙෝසතුශ භහෙ ශ තභයිශ අෙප්ශ ආණ්ඩුපශ යශ ෙදශ ම්පයාණශ

න්ෙන්.-ශඅඳපශGSP Plus වනඹශරඵහදීෙම්ශළට්ශනිෙව්දනඹශඳසුශ

ගිඹශ 19ළනිශ දහශ බ්රල්සශනුයදීශඉදරිඳත්ශශහ.ශඒශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ

අෙප්ශ අ කරුශ ජනහධිඳ කතුභහපත්,ශ සිෙලේෙඹන්භශ GSP Plus 

වනඹශ රඵහශ ළනීෙම්ශ ෙභෙවයුභපශ නහඹත්ඹශ දුන්ශ රුශ

අභළ කතුභහපත්ශඅඳශසතු කන්තශෙනහ.ශ 

අදශරාහෙව්ශඅෙප්ශනහඹඹන්පශඕනෆභශයපපශඹන්නශපුළුන්.ශ

ෙොක ාපන්ශනුයශධරශභන්දයෙ ශඉරහශෙඵයිිතනෙ ශනහඹඹන්ශ

වම්ඵශ ෙන්නශ පුළුන්;ශ ෙක්රම්ලින්ශ භන්දයඹපශ ඹන්නශ පුළුන්;ශ

Downing Street එපශ ඹන්නශ පුළුන්;ශ නදල්ලිඹපශ ඹන්නශ

පුළුන්;ශ ජඳහනඹපශ ඹන්නශ පුළුන්.ශ රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ

බහඳ කතුභනි,ශඔසෙේලිඹහනුශ යජෙ ශආයහධනහශ අනුශ අෙප්ශ රුශ

වභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ ජනහධිඳ කතුභහශ නිරශ ාචහයඹපශ -නිම්ශ

නිහඩුපශෙනොෙයි.-ශඅදශදවල්ශඔසෙේලිඹහශඵරහශපිපත්ශවුණහ.ශ

ගිඹශඅවුරුීෙීශඅෙප්ශඅභළ කතුභහශඔසෙේලිඹහපශගිඹහ.ශ1954දීශයාශ

ශෙජෝන්ශ ෙොතරහරශ භළ කතුභහශ ඔසෙේලිඹහපශගිඹහපශ ඳසුශප්රථභශ

තහපයිශරාහෙව්ශනහඹඹන්පශෙභළනිශආයහධනහශවම්ඵශවුෙණ්.ශ

අෙප්ශ රුශවභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ ජනහධිඳ කතුභහශඳසුශ ගිඹශ භහෙ ශ

රුන්ඹහපශ ගිි න්ශ ෙක්රම්ලින්ශ භන්දයෙ දශ පුටින්ශ ජනහධිඳ කතුභහශ

වම්ඵශවුණහ.ශඑතුභහශඒශගිෙඹත්ශන්රිභහෙෝශඵණ්ඩහයනහඹශභළ කනිඹශ

ඒශයෙට්ශශශනිරශාචහයෙඹන්ශඅවුරුදුශවතළිසශණනපශඳසුශඒශ

යෙට්ශආයහධනහශඅනුශප්රථභශතහපයි.ශ 

ඒශ සිතයක්ශ ශෙනොෙයි,ශ ෙනොඵළඳිශ මුළුෙව්ශ ආයම්බශ

හභහිතෙඹක්ශතභයිශඉන්දුනීන්ඹහ.ශඒශයෙට්ශආයහධනහශඅනුශඳසුශ

ගිඹශහරෙ ශඅෙප්ශරුශජනහධිඳ කතුභහශඒශයපපත්ශගිඹහ.ශරාහෙව්ශ

නහඹෙඹකුපශඅවුරුදුශ වතළිසශ ණනකින්ශඉන්දුනීන්ඹහපශ එන්නශ

කිඹහශ  කබුෙණ්ශ නළවළ.ශ නමුත්,ශ අදශ එතුභහපත්,ශ අභළ කතුභහපත්ශ

ෙරෝෙ ශ ඕනෆභශ තළනපශ ඹන්නශ පුළුන්.ශ අෙප්ශ අභළ කතුභහශ

ඳසුගිඹශ භහශකීඳඹශතුශශසිතයක්ශ චීනශජනහධිඳ කතුභහශ වම්ඵශවුණහ;ශ

ජඳහනෙ ශඅභළ කතුභහශවම්ඵශවුණහ;ශඉන්දඹහෙව්ශඅභළ කතුභහශවම්ඵශ

වුණහ.ශඅයශමිනීශන්දශනිහශෙරෝඹශපුයහභශරාහෙන්ශඇ කශවුණහඹශ

කිඹනශ ඒශ න්ධසහයඹශ අඳශ නළ කශ යශ  කෙඵනහඹශ කිඹහශ භහශ

කිඹන්ෙන්ශඅන්නශඒශනිහයි.ශ 

අදශරාහශවළභශයපක්භශපිළින්නහ.ශඒශඔප්පුශවුණහ,ශඳසුශගිඹශ

භහයාතුශභහෙ ශරාහශම්ඵන්ධෙඹන්ශඒශෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශවුණුශ

ෙරහෙව්.ශශඳසුශගිඹශභහයාතුශභහෙ ශශසින්ශණන්රශිතනීහශනුයදීශ

රාහශෙනුෙන්ශඑක්ත්ශජහතීන්ෙේශාසිධහනෙ ශශයපල්ශ48ක්ශ

ෙඳනීශ න්ටිඹහ;ශ රාහත්ශ එක්ශ ි පශ ත්තහ.ශ ශ ඒශ හයාතහක්!ශ

යපල්ශ 48ක්ශ කිඹන්ෙන්ශ ෙරෝෙඹන්ශ වතෙයන්ශ එක්.ශ

ෙරෝෙ භශඑක්ත්ශජහතීන්ෙේශාසිධහනඹපශඅඹත්ශයපල්ශඑන්ඹශ

අනශ ණනක්ශ  කෙඵනහ. ඒශ එන්ඹශ අනශ ණනිනුත්ශ ඵරත්භශ

යපල්ශ48ශරාහශෙනුෙන්ශෙඳනීශන්ටිඹහ.ශ 

ඒශ ඒශ යපරශ න්ටිනශ අන්තශ හභහාශිශ ණ්ඩහඹම්ශ කිි ඳඹක්ශ

GSP Plus වනඹශ ෙදන්නශ එඳහඹශ කිඹරහශ යුෙයෝඳහශ

ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශරාහපශ සිරුීධශ ෙඹෝජනහක්ශ ශ ෙනහහ.ශ ඒශ

ෙඹෝජනහශෙනහශෙරහෙව්ත්ශඊපශසිරුීධශහභහිතඹන්ශවහයන්ඹශ

ණනක්ශඡන්දඹශෙදමින්ශ-භපශභතශවළටිඹපශ419ක්.ශශභපශවරිඹපභශ

ණනශ භතශ නළවළ.-ශ රාහත්ශ එක්ශ හඩිශ ෙනශ ෙොපශ අයශ

භහක්සහදීශ පිරිසශ එක්ශ ඡන්දඹශ දුන්ෙන්ශ හභහිතඹන්ශ එන්ඹශ

ණනක්ශසිතයයි.ශ එෙවභශ නම්ශ භභශ ලින්ශ කිව්ශ මිනීශන්ෙදන්ශ

ඇ කශවුණුශන්ධසහයඹශඅපිශනළ කශයශත්තහ.ශවළඵළයිශඅපිශතභත්ශ

අයශ භවහශණඹශන්දත්ශ එක්ශ ෙඳොයශ ඵදනහ.ශ ඒශ වහශ අඳශ දළන්ශ

අත් කහයභශ දභරහශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ ෙරහෙව්ශ භභශ දීයාකශ ලෙඹන්ශ

ථහශ ෙනොශත්,ශ ශ අඳපශ ි මිශ වුෙණ්ශ ම්පයාණෙඹන්භශ ඩහශ

ළෙපමින්ශ කබුණශභවහශආයාථිඹක්ශඵශකිඹන්නශඕනෆ.ශ 

If I may say so, Mr. Deputy Chairman of committees, 
in 2015, we, the Government, inherited an economy in 

shambles. The fiscal sector was in shambles; the external 

sector was in shambles; the monetary sector was in 
shambles and the real sector was in shambles. In fact, 

falling Government revenue; high Government debt; 

unproductive investments; inefficient transfer payments; 

in the external sector - falling exports, widening imports, 
unsustainable short-term capital flows,  borrowed 

international reserves and in the monetary sector -  

artificially over-valued exchange rate, high market 

liquidity without being channelled to productive lending  
and in the real sector - consumption-driven economy, lack 

of private investments and low productivity were all 

interconnected and we inherited this economic legacy.  

ෙම්ශ හෙේශ සිනහලඹක්ශ ඇ කශ වුණහපශ අෙප්ශ රුශ යසිශ
රුණහනහඹශ ඇභ කතුභහශ රුශ යනිල්ශ සික්රභන්ාවශ අභළ කතුභහශ
එක්ශ එතුශ ෙරහ,ශ සිෙලේෙඹන්භශ ආයාථිශ පයුතුශ
අභහතයහාලඹත්ශ එක්ශ එතුශ ෙරහ,ශ ෙඳොයශ ඵදරහ,ශ ෙම්ශ නශ සිපශ
ඹළිත්ශ ්රීශ රාහශ නිළයදශ භහයාඹපශ ෙඹොමුශ යශ  කෙඵනහ.ශ
සිෙලේෙඹන්භශ ඉන්දඹන්ශ හයෙ ශ ෙක්න්ද්රසථහනඹශ ඵපශ ්රීශ
රාහශඳත්ශකිරීෙම්ශභනශආයම්බශශශෙභොෙවොතයිශඅදශඅපිශෙම්ශ
ෙඹෝජනහශ ඉදරිඳත්ශ යන්ෙන්.ශ එළනිශ ෙභොෙවොතයි,ශ භභශ මුදල්ශ
ඇභ කයඹහශවළටිඹපශපයුතුශකිරීෙම්ශහයාඹඹශබහයශන්ෙන්ත්.ශශ 

Sir, if I may say a few words in English, my primary 

objective as the Minister of Finance will be to transform 

the Treasury into a facilitator and an enabler of sound 

Government policy and project implementations under 
the guidance and vision of the President and the Prime 

Minister and of course, the Ministry of National Policies 

and Economic Affairs. I have, as many of you may know, 

throughout my political career, maintained that the private 
sector should be the engine of growth if we are to harness 

the full potential as a country.  

In fact, as you all know, in 1948, when Sri Lanka 

gained Independence 69 years ago - will be 70 years in a 

few months‟ time in February, 2018 -  Sri Lanka was one 

of the most developed countries in this part of the world. 
Some of you may  have read Lee Kuan Yew‟s memoirs,  

“From Third World to First: The Singapore Story” and 

there he writes extensively about Sri Lanka - that Sri 

Lanka was a model Commonwealth country at 
Independence, how we had the best universities, how we 

had the best Government Service, how we had an 

excellent judicial system, that the police were considered 

to be the best again in Asia; but there again, he says he 
saw a promising country, a country with so much promise 

going to waste over the years.  
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In fact, in my opinion, there are two principal reasons 
why such a great country like Sri Lanka with such 
wonderful human resources and natural resources could 
not achieve the status we should have achieved by now. 
In fact, we should have been far more advanced than 
Singapore today had we gone according to plan, but 
unfortunately, terrorism of two kinds, I think, obstructed 
our march forward.  

One was terrorism due to extremism - extremism both 
in the South and in the North; extremists on both sides of 
the divide. Because finally extremism, whether it comes 
from the Tamils, the Sinhalese or the Muslims, are all 
different faces of the same coin. That led to a bitter, brutal 
war which destroyed innocent lives of our country. 
Remember, all those who died in that war were all Sri 
Lankans. It was not a war against a foreign enemy. Even 
those young people who went astray in the North were all 
Sri Lankans, just as the young people in the South who 
went astray in the 1970s and the 1980s, and thus, we 
could not achieve the targets.  

And the other form of terrorism, of course, was 
corruption. Corruption was the other bane of our country 
which stopped our forward march.  

So, now the time has come for us to unite against both 
those forms of terrorism. Extremism and corruption 
should be wiped out if Sri Lanka is to achieve the 
economic prosperity that our people so badly deserve. So, 
that is why this Government under President Maithripala 
Sirisena and the Hon. Ranil Wickremesinghe has now 
presented a clear vision for the future and in order to 
achieve that vision - the economic prosperity - we must of 
course also ensure, as I said earlier, the private sector is 
involved in the development and the forward drive.  

In fact, I will continue the work of my predecessor and 
our leaders to bring the country out of the debt crisis that 
plagued us for many years and to increase public 
confidence in Sri Lanka both internally and 
internationally to fuel the economic potential we are 
capable of. Just as the introduction of the Market 
Economy by President J.R. Jayewardene in 1977 - 
actually, it will be exactly 40 years next August since the 
UNP Government revolutionized this country and Sri 
Lanka entered a new era of development and prosperity. 

The benefits of that "Jayewardene Revolution" are still 
felt by many of us today. In fact, many of the things 
which the younger generation are taking for granted - 
television sets, three- wheelers, private buses, computers - 
all those were the result of that great Revolution. It is now 
time for the next wave of reforms which will  take Sri 
Lanka forward; which will make Sri Lanka  a modern, 
dynamic, democratic economy and our target is to ensure 
that Sri Lanka becomes the hub of the Indian Ocean by 
the year 2025.  

Thank you.  
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நண. 

Question proposed. 

[தற.த. 2.43] 

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
வௌ குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ஶப, 

இனங்ஷறன் தல்ஶணதட்ட அஷச்சுக்பறல் றற 

அஷச்ெறணேஷட ஷனப்ணொணக்குக் லரண லர்ரணங்ள் 

வரடர்தறனரண அஷச்ெரறன் ணௌனரண உஷஷத் 

வரடர்ந்ண உஷரற்ணறன்ஶநன். இந் ரடு வதரணபரர 

ரலறர ணௌன்ணேக்கு ஶண்டி சூணல், அன் 

வதரணபரர பர்ச்ெற தற்நறக் கூநற ணொற றற அஷச்ெர் 

அர்ள், அஷச் ெறங்ப்ணோஶரடு எப்தறட்டுப் ஶதெறணரர். இந் 

ரட்டிஶன அவ்ரண எண வதரணபரர பர்ச்ெற  ற்தடரல் 

இஷடஞ்ெல்ள் ற்தட்டற்கு, இந் ரடு ணௌன்ஶணநரல் 

ஶதரணஷக்கு, லறரணௌம் தங்ரணௌம்ரன் 

ரவன்ண வெரல்றன்ந அஶஶத்றஶன, அன் 

இன்ணேவரண தக்த்ஷணம் ரங்ள் தரர்க் ஶண்டும். 

இங்ஶ ரழ்றன்ந எண ஶெற இணம் அணேஷட 

சுந்றத்றற்ர டத்ற அநறப் ஶதரரட்டங்ள் 

அடக்ப்தட்டு, இந் ரட்டின் டக்கு - றக்றஶன ரழ்றன்ந 

க்ணஷட லறரண ஶரரறக்ஷள் றரரறக்ப்தட்ட 

சூழ்றஷனறல்ரன் அவ்ரநரண ஏர் ஆண னரெரச் சூல் 

ணந்ண அர்ள்லண றறக்ப்தட்டண. அவ்ரநர 

உணரக்ப்தட்ட அந் ஆணச் சூல் இந் ரட்டிஶன 

இன்ணணௌம்  லக்ப்தட்டர இல்ஷன.  

டந் அெரங்ங்பரல் ணந்ண ரரனரக்ப்தட்ட 

ர்பரண ங்ணஷட உநவுஷப, தறள்ஷபஷபத் ஶடி 

அர்பண உநவுள் இன்ண 92 ரட்ஷபக் டந் றஷனறல், 

றபறவரச்ெறறஶன ஶதரரடிக்வரண்டிணக்றன்நணர். வௌ 

றற அஷச்ெர் அர்ணக்கும் அண ன்கு வரறணம். 

அஶஶதரன இன்ண வுணறரறணௗம் ணௌல்ஷனத்லறணௗம் 

றணஶரஷனறணௗம்கூட இவ்ரண க்ள் ங்ணஷட 

தறள்ஷபஷப, குடும்தத்ஷத் ஶடிக் 

வரண்டிணக்றன்நரர்ள். ஆணரல், இந் ரட்டிஶன 

இணக்றன்ந வதரணப்ணொரய்ந் அெ ஷனர்ள் ணம் 

இஷணக் ணத்றஶன டுப்தரத் வரறறல்ஷன. இவ்ரண 

தரறக்ப்தட்ட க்ள் ரரல் தரறக்ப்தட்டரர்ள்? அர்ள் 

ங்ணஷட தறள்ஷபஷப ப்தடி, ரரறடம் 

எப்தஷடத்றணந்ரர்ள்? இந் ரட்டின் அெரங்த்றல் - அெ 

தஷடபறல் ம்தறக்ஷ ஷத்ண, அர்ணஷட 

ஶரரறக்ஷக்றங், ஏந்ஷறணௗம் ணௌள்பறரய்க்ரணணௗம் 

ஷத்ணத் ங்ணஷட உநவுஷப இர்ள் 

எப்தஷடத்றணந்ரர்ள். இவ்ரண எப்தஷடக்ப்தட்டர்ள் 

இப்வதரணண ரரற்ஶதரறணக்றன்ந ெந்ர்ப்தத்றல் 

அர்ஷபத் ஶடிப் ஶதரரடிக்வரண்டிணக்றன்நவதரணண, 

அண ணொநந்ள்பப்தடுறன்ந றடர அல்னண ணத்றஶன 

டுக்ப்தடர றடரக் ரப்தடுறன்நண.  

இவ்ரநரண தறச்ெறஷணணக்குத் லர்வுரரண 

வணஶண வதரணபரரம் தற்நறப் ஶதெறக் 

வரண்டிணப்தரணண, இந் ரட்டிஶன ல்வனண்த்ஷணம் 

அதறறணத்றஷணம் ணவன்ண ரன் ணறல்ஷன. இந் 

ரட்டிஶன அதறறணத்ற ற்தடுற்கு, ற ணௌக்றர, 

ெரரணம் றஷனரணர இணக் ஶண்டும். இந் 

ரட்டிஶன ரழ்றன்ந ஶெற இணங்ள் அஷணத்ணம் 

அதறறணத்றறல் ெ தங்ரபறபரறன்நவதரணணரன் அந் 

அதறறணத்ற றஷனரணர அஷணம். அண்ஷக்ரன 

ணறணஷ்ட ெம்தங்ணக்கு இந் ரட்டிணேஷட எண குண 

-ஞரணெர ஶர் - ஷனஷ றப்தஷ ரங்ள் 
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தரர்க்றஶநரம்; ணௌஸ்ணம் க்ள் லரண ன்ணௌஷநள் 

தரரறபறஶன ட்டறழ்த்ண றடப்தட்டிணக்றன்நண. 

அர்ணஷட வெரத்ணக்ள் சூஷநரடப்தட்டுக் 

வரண்டிணக்றன்நண; அர்ணஷட ஷடள் 

ரறக்ப்தட்டிணக்றன்நண. இன்ண வணக்பறஶன இநங்றச் 

வெல்ற்குக்கூட ணௌஸ்ணம் ெஶரர்ள் தப்தடுறன்நரர்ள். 

ற்வணஶ இந் ரட்டில் றர்ணக்கு இணந் 

அறரரண றஷனஷ, அஶ வரறஷப் ஶதசுறன்ந 

ணௌஸ்ணம் ெஶரர்ணக்கு இப்வதரணண ற்தட்டிணக்றன்நண . 

இவ்ரநரண றஷனஷள் இணக்றன்நவதரணண, ெறணதரன்ஷ 

இணங்ள் இவ்ரண  சுக்ப்தடுறன்நவதரணண, ரட்டின் 

வதரணபரரத்ஷ ஶம்தடுத்ணற்கும் அஷணக் 

ட்டிபர்ப்தற்குரண ஷடள் ங்ஶ, வ்ஷரணர 

இணக்றன்நண ன்தஷ ணௌணஶன லங்ள் ணொரறந்ணவரள்ப 

ஶண்டும்.  

ற ணௌக்றர 2009ஆம் ஆண்டிஶன ண்ணுக்க்ற்ந 

ணௌஷநறஶன றழ் க்ள் அெ தஷடபரல் 

வரல்னப்தட்டரர்ள். இண ல்ஶனரணக்குஶ வரறந் றடம். 

அர்ள் வரத்ணக்குண்டுணக்கும் 'வதரஸ்தஸ்' 

குண்டுணக்கும் இஷரற இநந் னரண என்ண 

இணக்றன்நண. அவ்ரண இநந் க்ஷப றஷணவுகூக்கூடி 

எண சூல்கூட இந் அெரங்ம் வதரணப்ஶதற்ந தறற்தரடு - 

2015ஆம் ஆண்டுக்குப் தறநகுரன் உணரறண. டந் 18ஆந் 

றறகூட ண்ன்நரண டஷர ணௌள்பறரய்க்ரணஶன 

அர்ள் றஷணவுகூப்தட்டணர் . அவ்ரண இணந்ணம், 

ணௌல்ஷனத்லவு ணொணற ெறன்ணப்தர் ஆனத்றன் அணட்ந்ஷ  - எண 

ெறறல் வெற்தட்டரபர் - றல்ரஜன் அர்ள் ன்ணேஷட 

தங்குக்குள்ஶப இநந் க்ள் 500 ஶதணஷட வதர்ள் 

குநறக்ப்தட்ட ல்வட்டுக்ஷப அஷத்ண க்ம் 

வெணௗத்ணற்ரண ணௌற்ெறஷப இம்ணௌஷந ஶற்வரண்ட 

ஶஷபறல், இம்ரம் 17ஆம் றற இவு 8 றக்கு அர் 

ணௌல்ஷனத்லவுப் வதரணமரரல் அஷக்ப்தட்டு, ணௌல்ஷனத்லவு 

வதரணஸ் றஷனத்றல் ஷத்ண 9.30 றஷ டுஷரண 

றெரஷணக்கு உட்தடுத்ப்தட்டரர். ஏர் அணட்ந்ஷ 

இநந்ணஶதரண ன்ணேஷட தங்கு க்ணக்ர அந்ப் 

தகுறறஶன க்ம் வெணௗத்ணற்ரண ணௌற்ெறஷப 

ஶற்வரண்டஶதரண இவ்ரண அர் றெரரறக்ப்தட்டண 

ட்டும் இல்னரல், ணௌல்ஷனத்லவு லறன்நத்றஶன 

வதரணமரரல் ணௌன்ஷக்ப்தட்ட ஶரரறக்ஷறன் 

அடிப்தஷடறல் அற்ரண அந் றழ்ஷக் வரண்டரட 

ணௌடிரல் - அந் இநந் க்ள் றஷணர சுடஶற்ந 

ணௌடிரல் டுக்ப்தட்ட எண ெம்தணௌம் அங்கு 

ஷடவதற்நறணக்றன்நண. அர்ள் இத்ஶரடு றடறல்ஷன. 

டந் வள்பறக்றஷ - 2017.05.19ஆந் றற வுணறர 

வதரணஸ் றஷன உறப் வதரணஸ் அத்றட்ெர் 

தறஷணறல் லண்டும் அணட்ந்ஷ றல்ரஜன் அர்ள் 

அஷக்ப்தட்டு, ண்ன்ண ற ஶம் றெரஷக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டரர். அர் ட்டுல்ன, 

இநந்ணஶதரணர்ணஷட வதர்ஷப றஷணவுக்ற்பறல் 

வெணக்ற அந்ச் ெறற்தறஷக்கூட அஷத்ண றெரஷக்கு 

உட்தடுத்றறணக்றன்நரர்ள்.  

இந் ரட்டிஶன எண தக்ம் ெரரணம் தற்நறப் 

ஶதெப்தடுறன்நண; வதரணபரரத்றணேஷட அதறறணத்ற 

தற்நறப் ஶதெப்தடுறன்நண. இன்வணரண தக்ம் றணம்தறப் 

தரணங்ள்! எணதகுற க்ள் ரரற்ஶதரண ண 

உநவுணக்ரப் ஶதரரடுறன்நரர்ள். 92 ரட்ணக்கு 

ஶனர வறணணௗம் ஷறணௗம் வணம் ப் 

தந்ல்ணக்குக்லணம் ரழ்ந்ண வரண்டிணக்றன்நரர்ள். 

றரணௌள்ப - லறணள்ப இந் ரட்டிணேஷட ஷனர்ள் 

இஷணப் தற்நறச் ெறந்றத்ரல், இந்ப் தறச்ெறஷணக்குத் லர்வு 

ரண்தண ன்தண எண ெறநற றடம். ரரற் 

ஶதரணர்ணக்ரண ரரறரனம் அஷத்ண அஷண 

ஷடணௌஷநப்தடுத்ணண ணௌண ல்னரற்ஷநணம் இன்ஷந 

றறஷச்ெர் வப ங்ப ெவீ அர்ள், ரன் 

வபறரட்டு அஷச்ெர இணந்ஶதரண  2015ஆம் ஆண்டிஶன 

ற்ணக்வரண்டிணந்ரர். அப்வதரணண ரணேம்கூட அந் 

வஜணலர ணற உரறஷள் ஆஷ பரத்றல் 

இணந்றணக்றஶநன். ஆணரல், அண டந்ண இவ்பவு 

ஆண்டுள் டந்ணம் - இவ்பவு ரனங்ள் ஶதரணம், அந் 

க்ள் ங்ணஷட தறள்ஷபஷபத் ஶடுறன்நரர்ள்; 

தறள்ஷபள் அப்தர, அம்ரரஷத் ஶடுறன்நரர்ள்; குடும்த 

உணப்தறணர்ஷபத் ஶடுறன்நரர்ள். இண இந் ரட்டிஶன ற 

அனரண எண  ரட்ெறரக் ரப்தடுறன்நண . அந் க்ள் 

லறற்ந, றரற்ந அல்னண ங்ணக்கு ணவுஶ 

றஷடக்ர எண சூணௗக்குள், றக்றக்குள் 

ள்பப்தட்டிணக்றன்நரர்ள். ஆஶரன் இந் க்ணஷட 

தறச்ெறஷணஷத் லர்த்ண ஷணங்ள்! ன்ண ரன் 

ஶட்றன்ஶநன். 

இந் ரட்டின் வதரணபரரம் ப ஶண்டும்; ரட்டு 

க்ணக்கு ஶஷனரய்ப்ணொக்ள் றஷடக் ஶண்டும். அந் 

ஷறல் இந் ரட்டின் பர்ச்ெறக்கு ரங்ள் எணரனணௌம் 

ஷடர இணக்றல்ஷன. ரங்ள் றர்க்ட்ெறறணர 

இணந்ணகூட தல்ஶணதட்ட றபறல் இந் 

அெரங்த்ணக்ரண எத்ணஷப்ஷத ங்ற ணறன்ஶநரம். 

ஆணரல், இவ்பவு எத்ணஷப்ஷத ங்குறன்ந றர்ள் - 

2015ஆம் ஆண்டு ஜணரற 8ஆந் றற இந் ரட்டிஶன எண 

வதரற ஆட்ெற ரற்நம் ணற்குக் ரர இணந் 

றர்ள் - இன்ண ங்ணஷட வெரந் றனங்ணக்குப் ஶதர 

ணௌடிரல் இணக்றன்நரர்ள். ந் ஜணரறதற ந்ரல் இந் 

ரட்டிஶன ல்னண டக்கும் ன்ண அர்ள் ெறந்றத்ண 

ரக்பறத்ரர்ஶபர , அஶ ஜணரறதற அர்ள் டந் ண்ன்ண 

ரட்ணக்கு ணௌல் ெம்ணோரறஶன ஶதெறஶதரண, "இஷலறஶன 

இணக்றன்ந க்ணக்கு ரங்ள் ரற வரடுத்ணறட்ஶடரம்; 

அர்ள் ண இடத்றற்குப் ஶதர ஶண்டி ஶஷறல்ஷன; 

அர்ணக்கு றனம் ங் ஶண்டி அெறறல்ஷன" ன்ண 

வெரல்றன்நரர். இந் ரட்டின் உர்ந் ஷனர் இவ்ரண 

ஶதசுறன்நரர்! ஆணரல், எண றனத்றஶன ரழ்ந் அந் க்ள், 

ங்ணஷட அந்ச் வெரந் றனத்ஷறட்டு ந்ண, இன்ஶணரர் 

இடத்றஶன 26 ணடங்பர அறபர இணக்றன்நரர்ள். 

அங்ஶ அர்ள் வரடர்ந்ணம் அறபர இணக் ணௌடிணர? 

எண குடும்தத்றற்கு இண்டு தப்ணொக் ரறள் வீம் 

ங்ப்தட்டு, அறல் ெறண வீடுஷப அஷத்ண, ரழ்ரரம் 

இல்னரல் 430 குடும்தங்ள் அங்கு ரழ்ந்ண 

வரண்டிணக்றன்நணர். இர்ள் ங்ணஷட 

ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத்ணற்ர, உஷப்தற்ர, 

உறர்ரழ்ற்ர, வெரந் றனத்றற்குப் ஶதரற்குக் 

ஶட்றநரர்ள்.  

வௌ அஷச்ெர் அர்ஶப, லங்ள் இங்கு இந் 

ரட்டிஶன ரணறன்ந க்ணக்ர, க்ணஷட 

வதரணபரர ரழ்வுக்ர, க்ணஷட றர்ரன 

ம்தறக்ஷக்ரப் ஶதசுறநலர்ள்! இந் ரட்டின் 

வதரணபரரத்ஷ ரற்நறஷப்தற்ர ணௌன்ணரள் 

றறஷச்ெர்ள் தனர் அறந் ெப்தரத்ணச் ஶெரடி இப்ஶதரண 

உங்ணக்குத் ப்தட்டிணக்றன்நண ன்ணம் ணொற ெப்தரத்ணச் 

ஶெரடி உங்ணக்குக் வரஞ்ெம் வதரறர இணக்னரம் ன்ணம் 

லங்ள் வெரன்ணலர்ள்! இஶஶதரனத்ரன் றழ் க்ணம் 

ங்ணஷட ரல்பறல் ெப்தரத்ணக்ஷபப் 

ணோட்டிறட்டிணக்றநரர்ள். ங்ணஷட வெரந் இடங்ணக்குச் 
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வெல்ற்ர, ரரல்ஶதரண ங்ணஷட தறள்ஷபஷப 

லட்தற்ர, ெறஷநறஶன இணக்றன்ந ங்ணஷட 

உநவுஷப லட்டுக்வரள்ற்ர, இந் ரட்டிஶன 

சுந்றணௌள்ப, ெத்ணணௌஷட ஶெற தறஷஜபர 

ரழ்ற்ரண உரறஷஷப் வதற்ணத்ஶண்டும் ன்ந 

அடிப்தஷடறல்ரஶண ங்ணஷட க்ள் ரக்பறத்ரர்ள். 

இந் ரட்டில் உங்ணக்கு இணக்றன்ந உரறத்ணக்ஷப ரங்ள் 

றக்றன்ஶநரம். அப்தடிவன்நரல், றர்ணஷட 

றரத்ஷ, அர்ணஷட உண்ஷரண 

றரரறக்த்ஷ, அர்ணஷட ணறஶன இணக்றன்ந 

ண்ங்ஷப ன், ெலர்வெய் ணௌடிரல் இணக்றன்நண? 

இப்வதரணண ங்கு தரர்த்ரணௗம் தறச்ெறஷணணக்ரண 

பங்ள்ரன் ஶடப்தடுறன்நண. எணணொநம் இணரறள் 

ணௌஸ்ணம் க்ணக்குப் தறச்ெறஷணஷப உண்டரக்குறநரர்ள்; 

ணணொநம் அணட்ந்ஷ றல்ரஜன் அர்ஷப வதரணமரர் 

தறடித்ண றெரரறக்றநரர்ள். அஷ ணௌல்ஷனத்லறல் 

ட்டுல்ன, வுணறரவுக்கும் அஷத்ண றெரரறக்றநரர்ள். 

இண றக் ண்டணத்ணக்குரற எண றடம்! றல்ரஜன் 

அர்ள் ஏர் அணட்ந்ஷ ட்டுல்ன, ணௌல்ஷனத்லவு 

ண்றஶன ரழ்ந்ணவரண்டு க்ணக்ரப் தறணொரறறன்ந 

எண ெறறல் ெண் வெற்தரட்டரபர். அர் அடிக்டி 

றெரரறக்ப்தடுறநரர்; தணௌணத்ப்தடுறநரர். அஶஶம், 

டந் 18ஆம் றற வன்ணறனங்ஷறல் இணந்ணந் எண 

குணறணர் றபறவரச்ெறறணௗள்ப வணக்பறஶன இணக்றன்ந தன 

றன்ம்தங்பறல் ெறங்க் வரடிஷபக் ட்டிணரர்ள். ெறங்க் 

வரடிஷபக் ட்டுஷ ரன் தறஷவணச் வெரல்னறல்ஷன. 

ஆணரல், அங்ஶ அர்பரல் ட்டப்தட்ட ெறங்க் வரடிள் 

இந் ரட்டிஶன ரணறன்ந றழ் க்ஷபணம் ணௌஸ்ணம் 

க்ஷபணம் குநறக்றன்ந றநங்ள் ணவும் இல்னரஷரக் 

ரப்தட்டண. அர்ள் அந்க் வரடிஷப  றன் 

ம்தங்பறஶன ட்டுறன்நவதரணண வதரணெரர் 

தரர்த்ணக்வரண்டு றன்நரர்ள். இந் ரட்டிஶன 

தறரறறஷணஷத் ணண்டுறன்ந, இணரத்ஷத் ணண்டுறன்ந 

இவ்ரநரணர்ஷப ன், வதரணெரர் ஷணவெய்ண 

றெரரறக்றல்ஷன? இந் ரட்டிஶன இணரம் ஶதெற க்ஷப 

அறக் ணௌஷணறன்ந, ரட்டிஶன குப்தம் றஷபறக் 

ணௌஷணறன்ந ஞரணெர ஶணக்கு அணறல் வதரணெரர் 

வெல்னணௌடிரல் இணக்றநரர்ள். ஆணரல், அப்தரறரண 

அணட்ந்ஷ றல்ரஜன் அர்ள் உடணடிரக் ஷண 

வெய்ப்தடுறநரர், றெரஷக்கு அஷக்ப்தடுறநரர் , 

றட்டப்தடுறநரர். இண  இந் ரட்டில் இணக்றன்ந இண்டு 

ணௌண்றஷனஷப டுத்ணக்ரட்டுறன்நண. ணஶ, லங்ள் 

இஷண றக் ணரப் தரர்க்ஶண்டும். இந் ரட்டிஶன 

றர்ணக்ரண றநணௌம் ணௌஸ்ணம்ணக்ரண றநணௌம் 

இல்னரல் ெறங்க் வரடிள் தநக்னரம் ன்நரல், “றல 

றடுஷனப் ணொணள்” ன்ந வதர் இல்னரல் 

ணொணக்வரடிஷபத் றர்ள் தநக்றடனரம்ரஶண! அறல் 

ன்ண ஷட இணக் ணௌடிணம்? ன்ண ரன் ஶட்றஶநன். 

ஆஶ, இந் ரட்டிஶன றர்ணக்கு எண ெட்டம்! 

ணௌஸ்ணம்ணக்கு எண ெட்டம்! ெறங்பர்ணக்கு எண ெட்டம் 

ன்ண இணக்க்கூடரண. இந் ரட்டிணேஷட ெட்டரணண, 

இங்கு ரணறன்ந அஷணத்ண க்ணக்கும் எஶரறரறர 

இணக்ஶண்டும்.  

இண்டு ஆண்டுணக்கு ணௌல் ரழ்ப்தரம் ணொங்குடுலவுப் 

தகுறறஶன தரடெரஷன ரற றத்றர ரஷடர்பரல் 

குநப்தட்டு வரஷன வெய்ப்தட்டரர். இக்வரஷன 

வரடர்தர ரன் இந் இடத்றஶன எண ணத்ஷப் தறவுவெய் 

றணம்ணொறன்ஶநன். றத்றரறணேஷட குடும்தம் றவும் 

ணஷரண எண குடும்தம். அணஷட அம்ர றழ் வரற 

ஶதசுறன்ந எணர். அந் ரறக்கு டந் அலறஷ 

குநறத்ண ஜணரறதற அர்ள், ரழ்ப்தரம் ந்ண அந்க் 

குடும்தத்றணஷ ஶடிரஶ அஷத்ணப் ஶதெறணரர். “ரன் 

உங்ணக்கு வீடு ணறஶநன்; எண றஶெட லறன்நத்றணைடர 

உங்ணஷட க்ஷ றெரரறக்ச் வெய்ண றரரண எண 

லர்ஷப் வதற்ணத்ணஶன்” ன்ண அந்க் குடும்தத்ணக்கு 

ரக்குணற அபறத்ரர். அணடிப்தஷடறல், அர்ணக்கு 

வுணறரறஶன ர ணௌடிர எண வீடு ங்ப்தட்டண. 

அர்ள் அந் வீட்டிஶன இணக்ணௌடிரல் அங்றணந்ண 

வபறஶநறறட்டரர்ள். ஆணரல், இன்ண அண வரடர்தரண 

க்ஷக் வரணம்ணொக்கு ரற்ணற்ரண ணௌற்ெறள் 

இடம்வதணறன்நண. றத்றர வரஷன க்ஷ 

ரழ்ப்தரத்றணணந்ண வரணம்ணொக்கு ரற்நற, trial at bar 

ணௌஷநறஶன, ெறங்ப வரறஶதசுறன்ந ண்ன்ண 

லறெர்ணக்கு ணௌன்ணரல் றெரரறப்தற்கு ணௌற்ெறள் 

ஶற்வரள்பப்தடுறன்நண. இண ற அறரரணண ! டக்கு 

ரரத்றணௗம் ஶல் லறன்நங்ள் இணக்றன்நண. 

ரழ்ப்தர ஶல்லறன்நத்றல் trial at bar ணௌஷநறஶன 

க்ஷ றெரரறக்க்கூடி சூல் இணக்றன்நண. இவ்ரண 

இணக்ஷறல், ெம்தந்ப்தட்ட க்ஷ ன்  வரணம்ணொக்கு 

ரற்நஶண்டும்? ன்ந ஶள்ற றர்பறடம் ணறன்நண.  

இந் ரட்டின் ெட்ட டடிக்ஷணக்கு வரற ற 

ணௌக்றரணண. வரஷன வெய்ப்தட்ட ரற றத்றரவுக்கு  

லற றஷடக்ஶண்டும் ன்தற்ர அந்ப் தகுறறஶன 

ரணறன்ந க்ள் டந் இண்டு ஆண்டுபரக் 

ரத்றணக்றநரர்ள். இந் ரட்டிஶன இணக்றன்ந ெட்டங்ள் 

ஏர் இணம், ம் ெரர்ந்ர்ணக்ரணரவும் ஷணர்ள் 

ணொநக்றக்ப்தடுறன்ந ஷறணௗம் இணக்க்கூடரண. 

அணரல்ரன் றத்றரறணேஷட வரஷன க்ஷ 

ரழ்ப்தரம் ஶல்லறன்நத்றல் trail at bar ணௌஷநறஶன 

றழ் வரற ஶதசுதர்ணக்கு ணௌன்ணரல் டத்ணண 

வதரணத்ரணண ன்ண ரன் ஶகு ஜணரறதற அர்பறடம் 

டிண்னம் ஶட்டிணக்றன்ஶநன். இந் க்ஷத் 

ள்பறஷக்ரல் லற றஷடக்ச் வெய் ஶண்டும். 

றத்றரறன் வரஷனறல் ஈடுதட்டர்ள் 

டற்தஷடறணஶரடும் இரணுத்றணஶரடும் றவும் 

வணக்ரணர்வபண ணக்கு எண ெந்ஶறணக்றநண ; 

க்ணம் அந்ச் ெந்ஶத்ஷ வபறறடுறநரர்ள். 

றத்றரறணேஷட வரஷன க்றஶன 

டற்தஷடறணணக்குப் தரரறபறனரண தங்றணக்றன்நண. 

அணரல்ரன் அந் க்ஷ ரழ்ப்தரத்றஶன ஷத்ண 

றெரரறக்ரல் அஷணக் வரணம்ணொக்கு ரற்ணற்ரண 

ணௌற்ெற ஶற்வரள்பப்தடுரத் வரறறன்நண.  

வௌ குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ஶப, 

ரட்டில் வதரணபரரம், அதறறணத்ற ன்தற்ஷந 

ஶம்தடுத் ஶண்டுரணரல் வணஶண ரர்த்ஷபரல் 

ட்டும் அஷணச் வெய் ணௌடிரண. இந் ரட்டிஶன 

ணொஷஶரடிப்ஶதரறணக்றன்ந றழ் க்ணஷட 

தறச்ெறஷணக்குச் சுணௌரண, றரரண, அர்பறன் 

ம்தறக்ஷக்குரற எண லர்வு ங்ப்தட்டு அற்ரண லற - 

றரங்ள் றஷடக்றன்நவதரணணம் இனங்ஷரணண 

ெறங்ப்ணோர், ஜப்தரன் ஶதரன்ந ரடுஷபப்ஶதரன 

ரற்நஷடற்கு ரங்ணம் அன் தங்ரபறபரண 

ணௌக்றம் ன்தஷச் ெம்தந்ப்தட்டர்ள் 

உர்ந்ணவரள்றன்நஶதரணம்ரன் ரட்டில் உண்ஷரண 

அதறறணத்றஷக் ரணௌடிணம் ன்ண கூநற , ணண உஷஷ 

றஷநவுவெய்றன்ஶநன்.   
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ගරු අිතත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு அஜறத் ரன்ணப்வதண) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශ2015ශජනහරිශ08ශළනිශ

දහශජනතහශසිප්රඹශතුළින්ශබිි ශවුණුශෙම්ශයජඹශභහශ20පශඩහශදුයශ
දළන්ශඇසිත්ශ කෙඵනහ.ශඅපිපශතශභහශ40ශඳභණශදුයක්ශඉදරිඹපශ
ඹන්නශ කෙඵනහ.ශෙම්ශඹනශභනශදවහශඵළලුහභ,ශ ජනතහශඅභිරහශ

ක්රභ-ක්රභෙඹන්ශඉසපශෙමින්ශෙම්ශභනශඹනශඵත්,ශඉදරිෙ දීශෙම්ශ
භහශ40ශඉයශෙනශෙොප,ශඒශජනතහශඅභිරහ,ශෙම්ශසිප්රඹපශමුල්ශ
වුණුශෙවේතුශනිභශයන්නශපුළුන්ශභශෙදඳක්ශ කෙඵනශඵත් අඳපශ
ෙඳෙනනහ.ශ ඒශ හෙේභශ අපිශ ෙම්ශ ඹනශ භනශ තුශශ සිඳක්ෙ ශ

සිරුීධහදීන්ශ ජනතහපශ ශ අතයශ කිඹරහ,ශ ජනතහශ මුශහශ යරහශ
සිසිධශඵහධහශකිරීම්ශජනතහශතුළින්ශඇ කශයනහ.ශඉසයශථහක්ශ
 කෙඵනහ,ශ "ෙොයෙවේශ කිඹුල්ලුශ දකිනහ"ශ කිඹරහ.ශ දළන්ශ ෙම්ශ

සිරුීධහදීන්ශ ෙොයෙවේශ කිඹුල්ලුශ දකිනහශ ෙනොෙයි,ශ ෙොයෙවේශ
කිඹුල්ලුශ ෙඳන්නහ.ශ තමුන්ශ දන්නහ,ශ ෙම්ෙක්ශ කිඹුල්ලුශ නළවළශ
කිඹරහ.ශනමුත්ශඅන්ශඅඹශමුශහශයරහ,ශසිසිධශසිෙයෝධතහශනියාභහණඹශ

යන්නශඋත්හවශයනහ.ශ 

අදශ යජෙ ශ නිරධහරින්ෙේශ අත් කහයම්ශ ගිණුම්ශ සීලභහශ
ප්ර කාෙලෝධනඹශ යනශ අසථහෙව් භභශ සිෙලේෙඹන්ශ කිඹනහ,ශ
යජෙ ශ නිරධහරින්පශ සයාණභඹශ යුඹක්ශ උදහශ ෙශේ,ශ ෙම්ශ හරශ
හනුශතුශයිශකිඹරහ.ශඅදශසිසිධශළඩශයාජනශ කෙඵනහ.ශඳසුශගිඹශ
දසරශවදයරුන්ෙේශ ෘත්තීඹශ මි කරශ සිසිධශ ළඩශ යාජනශ
අපිශදළක්හ.ශඑක්ෙෝශෙදොසතයශභවත්රුන්ෙේශ-වදයරුන්ෙේ-ශ
දරුන්පශ ෙවොශ ඉසෙෝරශ නළවළශ කිඹනශ එ,ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ
වදයරුන්ෙේශcar permit එශනළ කශවුණහශකිඹනශළඩශයාජනශ
තභයිශ කබුෙණ්.ශ 

අදශ ජනතහපශ ෙනොමිෙල්ශ ගිරන්ශ යථශ ෙේඹක්ශ ක්රිඹහත්භශ
ෙනහ.ශ ඵසනහි යශ වශ දකුණුශ ඳශහත්රපශ ambulance service 
එශෙෙනනශෙොප,ශඒශෙෙනන්නශඉසෙල්රහශඒෙක්ශකිඹුල්ලුශ
ෙඳන්වහ.ශ"ෙයෝ"ශඔත්තුහයෙඹෝශඉන්දඹහෙන්ශඇසිල්රහ,ශනළතත්ශ
ෙම්ශ යපශ ආක්රභණඹශ යන්නයිශ වදන්ෙන්ශ කිඹරහශ ජනතහශ මුශහශ
යන්නශවදයරුන්ශයාජනඹශශහ;ශඋීෙකෝණඹශශහ.ශඳසුශ
ගිඹශ දසරශවදයශ ෙනසිල්ශ ප්රනහන්දුශ -ශ [ඵහධහශකිරීභක්]ශ එතුභහශ
තත්ශ වදයයෙඹක්.ශ ෙොශමශ සිලසසිදයහරෙඹන්ශ වදයශ
උඳහධිඹශ ත්ශවදයශ ෙනසිල්ශ ප්රනහන්දුශ භවත්භඹහශවදයරුන්ශ
බිි ශයනශSAITM ආඹතනඹශවදරහශ කෙඵනහ.ශෙවෝදයශවදයශ
පිරිශ ෙම්පශ සිරුීධශ අදශ උීෙකෝණශ යනහ.ශ අවුරුදුශ වතක්ශ
 කසෙේශවදයශෙනසිල්ශප්රනහන්දුශභවතහශඋඳහධිශෙදනශෙම්ශSAITM 
ආඹතනඹශ ඳත්හශ ෙනශ ආහ.ශ එතෙොපශ සිරුීධශ වුෙණ්ශනළවළ.ශ
දළන්ශෙම්පශසිරුීධශෙරහශෙම්ශවදයරුන්ශඅයශශන්දුශයනහ.ශ
ඒශ නිහශ ෙයෝවල්රශ න්ටිනශ අි ාශ ෙයෝගීන්ශ භයහශ දභනශ
තත්ත්ඹපශ වදයරුන්-වදයරුන්ශ අතයශ  කෙඵනශ ෙම්ශ

ළටුභශ ඳත්වීශ  කෙඵනහ.ශ එශ වදයයෙඹක්ශ සිලසසිදයහරඹක්ශ
වදරහශ  කෙඵනහ,ශ අෙනක්ශ වදයරුන්ශ ඒපශ සිරුීධශ ෙරහශ
 කෙඵනහ.ශඅදශ අි ාශ ෙයෝගීන්ශ ජීසිතක්ඹපශ ඳත්ශ ෙනශතයභපශ
ෙභභශඅයශෙ ශතත්ත්ඹශඵයඳතශශයරහ.ශඒශසිතයක්ශෙනොෙයි,ශ
ෙම්ශ වදයරුන්ශ ෙදෙොල්රශ අතයශ  කෙඵනශ අයශඹශ නිහශ
අන් කභපශ සිලසසිදයහරරශවදයශපීධර ඉෙනශන්නහශ න්සුන්ශ
ඳහශඳහයපශඇදශදභහශ කෙඵනහ.ශඒශනිහශඒශඅඹශඅවුරුදුශඳවකින්ශරඵහශ
න්නහශ උඳහධිඹශ අවුරුදුශවඹක්-වතක්ශ දක්හශ ෙනශඹන්නශහරඹශ
අයෙනශ කෙඵනහ.ශශදළන්ශඔඹශඅලුත්ශඅලුත්ශථහශආහප,ශෙභෙතක්ශ
ල්ශයහජයශෘත්තීඹශමි කශෙම්ශආණ්ඩුශඑන්නශඉසෙල්රහශඅෙඳන්ශ
ඉල්ලුෙව්ශෙභොක්ද?ශ"2006ශයාෙ ශජනහරිශ01ශළනිශදහයින්ශඳසුශ
කින්භශ යහජයශ ෙේෙඹකුෙේශ මලිශ ළටුඳශ ළඩිශ වුෙණ්ශ නළවළ.ශ
රුණහයරහශ ඵරඹශ අයෙනශ ෙභභශ මලිශ ළටුඳශ ළඩිශ යරහශ
ෙදන්න"ශකිඹරහශතභයිශෘත්තීඹශමි කශඅඳපශථහශයරහශකිව්ෙව්.ශ 

ඒශ සිතයක්ශෙනොෙයි,ශෙම්ශ යජඹශරඵහශ දුන්ශනිදවශ අදශනසිපශ

ල්ශබරුශනිදවක්ශසිධිඹපශඳහසිචිචිශයනශභවයශෘත්තීඹශමි කශ
 කබුණත්,ශ අෙඳන්ශ ඉල්රහශ  කබුෙණ්,ශ ෙීලඳහරනශ අතෙොළුශ ෙනොවීශ

යහජයශ ෙේඹහපශ නිදවෙේශ ළඩශ යන්නශ පුළුන්ශ වළකිඹහශ

අයෙනශ ෙදන්නශකිඹනශ එයි.ශඅපිශ ඒශ වහශසහධීනශ ෙොමින්ශ
බහශ ඇ කශ යරහ,ශ යජෙ ශ ෙේඹන්පශ නිදවෙේශ තභන්ෙේශ

උත්භ,ශබුීධිඹශඳහසිචිචිශයරහශළඩශයන්නශපුළුන්ශඅසථහශ
වරිශ සරහශ දුන්නහ.ශ අපිශ එතළනින්ශ නළතුෙණ්ශ නළවළ.ශ එදහ,ශ

ජනහධිඳ කශ අෙප්ක්ශ යත්ශ ශෙෂොන්ෙේහශ භළ කතුභහශ යජෙ ශ
ෙේඹන්පශ රුපිඹල්ශ 10,000කින්ශඳඩිඹශ ළඩිශ යනහශකිව්හභ,ශ

එභශජනහධිඳ කයණඹපශ අෙප්ක්ෙඹකුශලෙඹන්ශ ඉදරිඳත්ශ වුණුශ

ි පපුශජනහධිඳ කශභි න්දශයහජඳක්ශභළ කතුභහශසහමීන්ශවන්ෙේරහශ
ඉසයවහශඑඹශයදභපශරක්ශයරහ,ශඔචිචභපශි නහශෙරහශකිව්හ,ශ

"අෙන්,ශවහමුදුරුශෙන්,ශරුපිඹල්ශ10,000ක්ශනම්ශභපශළඩිශයන්නශ
ඵළවළ.ශ 3,500ක්ශ ළඩිශයන්නම්."ශ කිඹරහ.ශ නමුත්ශ 3,500ත්ශ ළඩිශ

යන්ෙන්ශ නළතුශ ඳහරනඹශ ශහ,ශ ජඹග්රවණඹශ අතපශ අයෙන.ශ
නමුත්ශ යාතභහනශ යජඹශ යහජයශ ෙේඹහපශ ෙඳොෙයොන්දුශ වශ ඳරිදශ

රුපිඹල්ශ10,000ක්ශශසිතයක්ශෙනොෙයි,ශශරුපිඹල්ශ10,000ත්ශඉක්භහශ

ළටුප්ශ ළඩිශ ශහ.ශ අදශ නශ සිපශ යහජයශ ෙේඹහෙේශ
ඵරහෙඳොෙයොත්තුශ ඉසපශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ යහජයශ ෙේඹහෙේශ

ළටුඳශරුපිඹල්ශ10,000කින්ශෙනොෙයි,ශෙදගුණඹකින්ශළඩිශයන්නශ
පයුතුශ යරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒශ හෙේභ,ශ සිරහමිශ ඳහරිෙතෝක ශ

දීභනහශ ෙදගුණඹකින්ශ ළඩිශ යරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒශ සිතයක්ශ

ෙනොෙයි,ශ සිරහභශ ළටුඳත්ශ ෙදගුණඹකින්ශ ළඩිශ යන්නශ පයුතුශ
යරහශ කෙඵනහ.ශයහජයශෙේඹහෙේශළටුඳශරුපිඹල්ශ10,000කින්ශ

ළඩිශ යනහශ කිඹරයිශ ෙම්ශ ආණ්ඩුශ කිව්ෙව්.ශ නමුත්ශ අදශ භවයශ
යජෙ ශෙේයින්පශරුපිඹල්ශ50,000පශඩහශළඩිෙඹන්ශඳඩිශළඩිශ

යරහශ කෙඵනහශකිඹනශඑත්ශඅපිශසිෙලේෙඹන්භශකිඹන්නශඕනෆ.ශ
[ඵහධහශ කිරීම්]ශ රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ සිඳක්ෙ ශ

ඉන්නශ අඹපශ ෙම්ශ ඳඩිශ ළඩිවීභශ රිෙදනහ.ශඳසුගිඹශආණ්ඩුශ යජෙ ශ

ෙේයින්පශ රුපිඹල්ශ 3,500ක්ශ ළඩිශ යන්නශ ඵළවළශ කිඹරයිශ
කිව්ෙව්.ශඅපිශරුපිඹල්ශ50,000ක්ශළඩිශයරහශදුන්නහභශඒශෙම්ශඅඹපශ

රිෙදනහ.ශ නමුත්ශ ඒශ දුන්ෙන්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජනතහපශ කිඹනශ එශ
භතශ කඹහන්න.ශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ භභශ උදහවයණඹක්ශ

කිඹන්නම්.ශ2015.12.31ශනශසිපශයජෙ ශෙේඹහෙේශඅභශළටුඳශ

 කබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ11,720යි.ශ2020ශනශසිපශඔුවෙේශළටුඳශ24,250ක්ශ

ඵපශ ඳත්ශ ෙනහ.ශ ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි.ශ 2015.12.31ශ නශ සිපශ

හයාඹහරශහයාඹශවහඹශෙේෙඹකුෙේශළටුඳශ කබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ

21,140යි.ශ 2020ශ නශ සිපශ ෙම්ශ හයාඹහරශ හයාඹශ වහඹඹහෙේශ

ළටුඳශරුපිඹල්ශ43,700ක්ශඵපශඳත්ශෙනහ.ශෙම්ශඳඩිශළඩිශකිරීභශ

එතළනින්ශන කන්ෙන්ශනළවළ.ශ 2015.12.31ශ ළනිශ දනශ සිරහභශ ඹීදීශ

ඔුවශසිරහභශඳහරිෙතෝක ඹශෙරශත්ෙත්ශරුපිඹල්ශ451,500යි.ශනමුත්ශ

2020ශ නශසිපශ ඔුවෙේශ සිරහභශඳහරිෙතෝක ඹශරුපිඹල්ශ 933,432ක්ශ

ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ ආණ්ඩුශ රුපිඹල්ශ රක්ශ 5කින්ශ හයාඹහරශ

හයාඹශ වහඹඹහෙේශ ඳහශ සිරහභශ ඳහරිෙතෝක ඹශ ළඩිශ යරහශ

 කෙඵනහශ කිඹනශ එශ සිෙලේෙඹන්භශ කිඹන්නශ ඕනෆ.ශ ඒශ සිතයක්ශ

ෙනොෙයි,ශ රුපිඹල්ශ 21,140ශ ළටුඳක්ශ ත්තශ හයාඹහරශ හයාඹශ

වහඹෙඹක්ශ 2015.12.31ශ දනශ සිරහභශ ගිඹහශ නම්,ශ ඔුවපශ සිරහභශ

ළටුඳශ කබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ16,700යි.ශනමුත්,ශ2020දීශසිරහභශඹනශසිපශ

ඔුවපශරුපිඹල්ශ34,523ශසිරහභශළටුඳක්ශරළෙඵනශසිධිඹපශෙම්ශයජඹශ

යජෙ ශ ෙේඹහෙේශ සිරහභශ ළටුඳශ ඳහශ ාෙලෝධනඹශ යරහශ

 කෙඵනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුශභන්ත්රීතුභහපශතත්ශසිනහඩිශෙදශහරඹක්ශ කෙඵනහ. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගරු අිතත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு அஜறத் ரன்ணப்வதண) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ භපශ ථහශ යන්නශ

ෙොඳභණශ ෙව්රහක්ශ  කබුණහශ දශ කිඹරහශ භභශ දන්ෙන්ශ නළවළ.ශශ
2015.12.31ශ නශ සිපශ ලිපිරුෙකුෙේශ මලිශ ළටුඳශ  කබුෙණ්ශ

රුපිඹල්ශ 28,990යි.ශ ඒශ ළටුඳශ 2020ශ නශ සිපශ රුපිඹල්ශ 59,870ක්ශ
දක්හශළඩිශවීශ  කෙඵනහ.ශ 2015.12.31ශ නශසිපශලිපිරුෙකුෙේශ
ඳහරිෙතෝක ශදීභනහශ කබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ612,268යි.ශඒශඳහරිෙතෝක ශ

දීභනහශ2020ශනශසිපශරුපිඹල්ශ1,200,000ක්ශදක්හශෙම්ශයජඹශළඩිශ
යරහශ කෙඵනහ.ශසිරහභශළටුඳශඳහශරුපිඹල්ශ44,920කින්,-ශ 

 
ගරු එවහ. සීල.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ெல. ணௌத்ணகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුශභන්ත්රීතුභහ,ශඔඵතුභහශඅඳපශඅතයශකිඹනහ.ශ 

 
ගරු අිතත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்ணொறகு அஜறத் ரன்ணப்வதண) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඵතුභන්රහශ ෙම්හශ දන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ඳසුගිඹශ ආණ්ඩුශ ඵරෙ ශ

ඉන්නශ ෙොපශ අතශ උසන්නශ පුරුදුශ වුණහශ මික්ශ ෙම්හශ කිඹරහශ
ඵරරහශ ණන්ශවදරහශ පුරුදුශවුෙණ්ශනළවළ.ශ ''අතශ උසඳන්''ශ කිඹනශ
ෙොපශ අතශ උසනශ ක්රභෙව්දඹක්ශ ඳසුශ ගිඹශ හරෙ ශ

ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ කබුෙණ්.ශෙම්හශදන්ෙන්ශනළවළ.ශදන්ෙන්ශනළත්නම්ශ
එන්න,ශභභශකිඹරහශෙදන්නම්ශණන්ශවදන්න.ශ 

2015.12.31 නශ සිපශ ඳරිඳහරනශ යහජයශ නිරධහරිඹහෙේශ මලිශ
ළටුඳශ කබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ53,555යි.ශෙම්ශඳඩිශළඩිශකිරීභශභතශ2020ශ
නශසිපශරුපිඹල්ශ110,895ක්ශෙනහ.ශඒශකිඹන්ෙන්,ශ2020ශනශසිපශ

ඔුවෙේශ ඳඩිඹශරුපිඹල්ශ 50,000පශඩහශ ළඩිශෙනහ.ශ ඒශසිතයක්ශ
ෙනොෙයි.ශ 2015.12.31ශ නශ දනශ සිරහභශ ළන්වීෙම්දීශ ඳරිඳහරනශ
යහජයශනිරධහරිෙඹකුපශරළබුෙණ්ශරුපිඹල්ශ40,166ශසිරහභශළටුඳක්.ශ

නමුත්,ශඑභශනිරධහරිඹහශ 2020දීශසිරහභශන්නශසිපශඔුවපශරුපිඹල්ශ
83,171ශ සිරහභශ ළටුඳක්ශ රළෙඵනහ.ශ රුපිඹල්ශ 10,000කින්ශ ඳඩිශ
ළඩිශයනහශකිඹරහශකිව්හපශ2020ශනශසිපශතමුන්ෙේශමලිශඳඩිඹශ

ඒශ හෙේශ ෙදගුණඹකින්ශළඩිශ යන්නශ ෙම්ශ යජඹශපයුතුශයරහශ
 කෙඵනහ.ශෙභොනශආයාථිශප්රලසනශ කබුණත්,ශෙභොනශණඹශඋගුල්රශ
යපශ ි යශ ෙරහශ  කබුණත්ශ අපිශ යහජයශ ෙේඹහශ ෙනුෙන්ශ අලයශ

පයුතුශයරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒශනිහශ භභශ සිෙලේෙඹන්භශකිඹනහ,ශ
යහජයශ නිරධහරින්ශ ෙම්ශ ළනශ ි තන්නශ කිඹරහ.ශ යහජයශ නිරධහරින්ශ
ෙනුෙන්ශෙම්ශයජඹශදළඩිශළඳශකිරීභක්ශයරහශ කෙඵනහ.ශෙනශ
ෙනශ අඹෙේශ උන්ළන්වීම්රපශ අුවෙන්ෙන්ශ නළ කශ ෙම්ශ යපශ

නළාවීෙම්ශහයාඹශවහශ එතුශෙන්නශකිඹරහශඅපිශසිෙලේෙඹන්භශ
කිඹනහ.ශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ අපිශ එතළනින්ශ සිතයක්ශ
න කන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ශ ශ ෘක යාභඹශ ළනත්ශ ථහශ ශහ.ශ ඳසුගිඹශ

දසරශ නිඹඟඹශ ෙවේතුෙන්ශ න්දුශ වශ හශ ඳහළුවීම්ශ වහශ අපිශ
අ කසිලහරශ න්දශ ප්රභහණඹක්ශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ සිෙලේෙඹන්භශ
න්ාවරශ අවුරුීදපශ ෙඳයශ  කබශ නිඹඟෙඹන්ශ හශ ඳහළුවීභශ නිහශ
ෙොවීන්ශ 239,420පශ අපිශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 2,394ක්ශ න්ාවරශ

අවුරුීදපශඉසෙල්රහශෙරහශ කෙඵනහ.ශනිඹඟඹශනිහශහශඳහළුශ
වුණුශෙොවීන්පශන්ාවරශඅවුරුීදශඑන්නශඉසයෙරහශඒශශන්දශමුදල්ශ
ෙව්හ.ශ ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි,ශ ෙදළනිශ අදඹයත්ශ ෙන්නශ

රළවළස කශ යශ  කෙඵනහ.ශ ෙදළනිශ අදඹයශ ඹපෙත්ශ ඳසුගිඹශ ඹරශ
න්නඹශ හශ යන්නශඵළරිශ වුණුශ අඹපත්,ශ හශ ඳහළුශ වුණුශ ඉ කරිශ
අඹපත්ශ රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ ශ 1,183ක්ශ ඉදරිශ  කඹශ තුශශ ෙවීභපශ

පයුතුශ යනහඹශ කිඹනශ එත්,ශ ෙොසිඹහශ සුයක්ක තශ කිරීෙම්ශ
ළඩපවනශක්රිඹහත්භශනහඹශකිඹනශඑත්ශකිඹමින්ශභභශනිවඬශ
ෙනහ.ශ 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

මීශඟප,ශරුශෙයෝි තශඅෙබ්ගුණයාධනශභන්ත්රීතුභහ.ශYou have 
17 minutes. 

 
[අ.බහ.ශ3.07] 

 
ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ අදශ සියාජනශ ඳනතශ
ඹපෙත්ශනිඹභඹන්ශකිි ඳඹක්ශෙම්ශඋත්තරීතයශබහශෙතශශඉදරිඳත්ශ
යශ කෙඵනශෙරහෙව්ශ ඊෙ ශදවුරුම්ශ දුන්ශනශ මුදල්ශඇභ කතුභහපශ
ඉතහශෙවොඳින්ශපයුතුශයශෙනශඹන්නශරළෙබ්හශකිඹරහශඅපිශශුබශ

ප්රහයාථනහශයනහ.ශශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ රුශ මුදල්ශ
ඇභ කතුභහෙේශථහපශඅපිශශඇුවම්න්ශදුන්නහ.ශශ ශ ශඔඵතුභහශශෙභභශ

අභහතයහාලෙ ශදවුරුම්ශෙනොදුන්නහශනම්ශඅදශදෙේශසියාජනශඳනතශ
ඹපෙත්ශ ෙභභශ නිඹභඹන්ශ ෙනශ ශ එනෙොපශ හභහනයෙඹන්ශ නශ
සිෙීලශපයුතුශඇභ කතුභහශතභයිශෙභතළනශඉෙනශෙභභශසිහදඹපශ

ම්ඵන්ධශශන්ෙන්.ශඅඳපශභතයි,ශශඳසුගිඹශඉ කවහශෙ භශ්රීශරාහශ
භවශඵළාකුශ කබුෙණ්ශමුදල්ශඅභහතයහාලඹශඹපෙත්ශඵ.ශඒශශයනිල්ශ
සික්රභන්ාවශඅභළ කතුභහශතභන්ෙේශආයාථිශපයුතුශඅභහතයහාලඹපශ

ඳයහශ ත්තහ.ශ ශ ඳයහශ ත්තහභශ යපපශ භතඹක්ශ ගිඹහ,ශ ෙනක්ශ
යන්නශආපුශආණ්ඩුක්;ශ ශඇභළ කම්ශ ෙනසශ යරහශ යපපශනශ
ඵරහෙඳොශෙයොත්තුශ ඇ කශ යන්නශ පුළුන්ශ තත්ත්ඹක්ශ ඇ කශ යයිශ

කිඹරහ.ශ ඒශ ඵරහෙඳොෙයොත්තුශ තුශශ ෙම්ශ යෙට්ශ යහඳහරිඹහශ ජීත්ශ
වුණහ.ශශභවහශඳරිභහණෙ ශයහඳහරිඹහෙේශන්පශෙඳට්ටිශෙඩ්ශෙඩ්ශ
සිකුණනශමිනිවහශදක්හශඵරහෙඳොෙයොත්තුශවුණහශනශෙනක්ශඇ කශ
ෙයිශ කිඹරහ.ශ ෙනශ දවහශ ඵරහෙනශ පයුතුශ යෙනශ

ඹනෙොප,ශ 2015ශ ජනහරිශ 8ළනිශ දනශ ත්තශ ආණ්ඩුශ ටිශ
හරඹක්ශ ඹනෙොපශ -දනශ 100ශ ඇතුශත-ශ අඳපශ ෙඳනුණහ,ශ භවශ
ඵළාකුෙව්ශෙරෝශභාෙොල්රඹක්ශ-ෙම්ශපුාචිශදයිනශඇතුෙශේ-ශන්ීධශ

ෙනශඵ.ශශ 

රුශඅිතත්ශභහන්නප්ෙඳරුභශභන්ත්රීතුභහශෙම්ශඅවෙනශඉරහශ
ගිෙඹොත්ශෙවොයිශකිඹරහශභභශි තනහ.ශශදළනශඋත්ශභන්ත්රීයෙඹක්ශ

වළටිඹපශ අනහතෙ ශ -ෙවපශ අනිීදහ-ශ නිෙඹෝජයශ ඇභළ කභපශ
යම්ශරළෙබ්ෙදෝ,ශෙනොරළෙබ්ෙදෝශකිඹරහශභහනශඵරමින්ශන්ටිනශරුශ
අිතත්ශභහන්නප්ෙඳරුභශභන්ත්රීතුභහශෙම්ශළනත්ශ ශඅවෙනශගිෙඹොත්ශ

ෙවොයිශ කිඹරහශ භභශ ි තනහ.ශ ශ මුදල්ශ ඇභළ කයඹහෙන්ශ භවශ
ඵළාකුශඉත්ශයරහශරාහෙව්ශෙීලඳහරනශඉ කවහෙ ශඳශමුළනිශ
තහපශභවශඵළාකුශඑෙවභශපිටින්භශභාෙොල්රශනහ.ශෙම්ශළනශශ
ජනහධිඳ කශසිභයාලනශෙොමින්ශබහෙව්ශඳරීක්ණඹශන්දුශෙනහ.ශ

වළඵළයි,ශෙම්ශනශතුරුශජනහධිඳ කශසිභයාලනශෙොමින්ශබහශළනශ
ඳශනශභහධයශහයාතහශටිශඵළලුහභ,ශඒෙක්ශබහඳ කයඹහශහෙේභශ
රළෙඵනශහක්ක ශටිශදවහශඵළලුහභශෙම්ශන්ීධශෙරහශ කෙඵන්ෙන්ශ

ෙොෙවොභදශ කිඹහ අඳපශ ෙඳෙනනහ.ශ හභහනයශ 4ශ ඳන් කෙ ශ
දරුෙක්ෙන්ශ "ෙම්ශ භවශ ඵළාකුශ භාෙොල්රඹශ ෙොෙවොභදශ න්ීධශ
ෙරහශ කෙඵන්ෙන්,ශවුදශයරහශ කෙඵන්ෙන්?"ශකිඹරහශඇුවෙොත්ශ

එභශදරුහශඇඟිල්රශදගුශයයිශභවශඵළාකුෙව්ශභාෙොල්රඹපශි පපුශ
භවශඵළාකුශඅධිඳ කයඹහශශකිශයුතුයිශකිඹරහ.ශඊපශඳසෙේශශ"වුදශ
එඹහශ ඳත්ශෙශේ?"ශකිඹරහශ ෙඳොඩිශ දරුහෙන්ශඇුවෙොත්,ශ "එඹහශ

ඳත්ශ ෙශේශ ෙනශ වුරුත්ශ ෙනොෙයි;ශ ඒපශ කිශ යුත්ෙත්,ශ
මුදල්ශ අභහතයහාලඹශ ඹපෙත්ශ  කබුණුශ ඒශ සිඹශ ඳථඹශ තභන්ෙේශ
අභහතයහාලඹශ ඹපතපශ අශයෙනශ පයුතුශ ශශ යනිල්ශ සික්රභන්ාවශ

531 532 
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අභළ කයඹහ"ඹශ කිඹනශ එත්ශ වතෙයාශ ඳන් කෙ ශ ෙඳොඩිශ දරුහශ

කිඹයි.ශ එෙවභයිශ ෙන්ෙන්.ශ එෙවභශ ෙනශ ෙව්රහෙව්ශ නශ මුදල්ශ
ඇභළ කශ භාරශ භයවීයශ ඇභළ කතුභහපශ ෙභභශ අභහතයහාලඹශ රඵහශ
ෙදනහ.ශශභභශෙම්ශකිඹන්ෙන්ශභපශඇ කශවුණුශළඹක්.ශඑදහශළඹශ
අදපශශඵරඳහනශසිධිඹපශභභශෙම්ශකිඹන්ෙන්.ශභපශදළන්ශ කෙඵනශළඹශ

තභයි,ශ ෙම්ශ මුදල්ශ අභහතයහාලඹශ ඔඵතුභහපශ ෙදනෙොප,ශ
ඔඵතුභහෙන්ශමුදල්ශ අභහතයහාලෙ ශ සිඹශ ඳථෙ ශ  කෙඵනශ ජහ කශ
ෙරොතරැයිශ භණ්ඩරඹ,ශ භවෙඳොශශ අයමුදර,ශ ්රීරන්න්ශ ගුන්ශ

භහභශ රරහශ  කෙඵනහ.ශ Elkaduwa Plantation එත්ශ
ෙම්ෙන්ශරරහශ කෙඵනහ.ශ 

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශභන්ත්රීතුභහ,ශතභශසිඹඹන්ශළට්ශයරහශනළවළ.ශඑභශනිහශ
ළෙරව්හශකිඹන්නශඅභහරුයි.ශශශ 

  
ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ෙවොයි.ශරුශඇභළ කතුභනි,ශභභශකිව්ෙව්ශඅදශප්රධහනශපුත්ශඳතශ
 කෙඵනශපුතක්.ශඉ කන්,ශඅපිශඵරමු.ශ 

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඳයණශභහධයශඇභළ කශවළටිඹපයිශකිඹන්ෙන්.ශ 

 
ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ෙම්ශදනඹශඇතුශත,ශජනහධිඳ කයඹහශරාහපශඒභපශෙඳයශඔඵශ
දක්ශවුෙවොත්,ශ ඔඹශකිඹනශටිශඔඵෙේශළට්ශ ඳත්රඹපශඇතුශත්ශ
ෙයි.ශඑෙවභශනළතුශයසිශරුණහනහඹශසිෙීලශඇභළ කයඹහශඔඵපශ

ළඩිඹශ ඵරත්ශ ෙයිශ නම්,ශ එදහශ යනිල්ශ සික්රභන්ාවශ භළ කතුභහශ භවශ
ඵළාකුශළෙරව්හශහෙේශතත්ශඒහශළරසිරහශඒශඳළත්තපශඹන්නශ
ඉඩශ ඇත.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ එෙවභශ ශ ෙරහශ ඇත.ශ ඒශ නිහශ තභයිශ ෙම්ශ

කිඹන්ෙන්.ශෙම්ශනිහශඑශඳළත්තකින්ශඔඵතුභහපශෙවොකුත්ශෙන්නශ
පුළුන්.ශෙම්ශෙනෙොපශ්රීරන්න්ශගුන්ශභහභශළනශdeal ටිශ
වරි.ශශෙන්නශඕනෆශවරිඹශෙරහශඉයයි.ශෙන්නශඕනෆශවරිඹශෙරහශ

ඉයශ ෙනෙොප,ශ අලයතහශ න්ීධශ ෙනෙොපශ භවයසිපශ
ඔඵතුභහපශ කිඹන්නශ පුළුන්ශ "ෙම්ශ භෙේශ අෙත්ශ  කබුණුශ ෙදඹක්ශ
ෙනොෙයි."ශ කිඹරහ.ශ ශ ඒශ එක්.ශ ශ හභහනයෙඹන්ශ ෙභතළනශ තශ

න්දුවීභක්ශ න්දුශ වුණහ.ශ ෙභොද,ශ හභහනයෙඹන්ශ අපිශ සිලසහශ
ෙනොශත්,ශ ඒහඵීධශ සිඳක්ඹශ තමුන්නහන්ෙේරහශ සිෙව්චනඹශ
යනහශ කිඹරහශ අඳපශ කිඹනහශ ෙන්.ශ වළඵළයි,ශ අපිශ දළක්හශ යසිශ
රුණහනහඹශ ි පපුශ මුදල්ශ ඇභළ කතුභහපශ ඳසුගිඹශ දසරශ

ජහතයන්තයෙඹන්ශ "ආන්ඹහෙව්ශ ෙවොභශ මුදල්ශ ඇභළ කයඹහ"ශ ඵපශ
රළෙඵනශම්භහනඹශරළබුණහ.ශඅෙප්ශයතනශවහමුදුරුෙන්,ශආන්ඹහෙව්ශ
ෙවොභශ මුදල්ශඇභළ කයඹහශඵපශරළෙඵනශම්භහනඹශරළබුෙණ්ඹ.ශශ

හපද?ශ එතුභහශ තභන්පශ රළබුණුශ ම්භහනඹත්ශ තුරුලුශ යශ ෙනශ
ගිි ල්රහශඅෙප්ශභවහශනහඹශි මිරුන්ශඵළවළශදළ,ශතභන්පශරළබුණුශ
කුරහනඹත්ශ උන්වන්ෙේරහපශ ෙඳන්වහ.ශ එළනිශ තත්ත්ඹක්ශ

 කෙඵනශ ෙරහශඒශ ඇභ කතුභහශ සිෙීලශපයුතුශ අභහතයාලඹපශ
දභහශමුදල්ශඇභ කෙභන්ශඉත්ශෙශේශඇයිශකිඹනශඑශඅඳපශි තහශ
න්නශ ඵළවළ.ශ අදශ ජනතහශ අතයත්ශ එඹශ ප්රලසනඹක්ශ ඵපශ ඳත්ශ වීශ

 කෙඵනහ.ශ ආන්ඹහශ ඇතුළුශ ජහතයන්තයඹශ පිළින්නහශ මුදල්ශ
ඇභ කයඹහශරාහශ-ඹවශඳහරනශආණ්ඩු-ශපිළිෙනොන්ෙන්ශඇයි?ශ
ඒශඑක්.ශ 

භපශ ඇුවණහ,ශ නශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ එතුභහෙේශ ථහෙව්දීශ

කිඹනහ,"භපශ ෙභඹශ අලුත්ශ අභහතයහාලඹක්.ශ ෙම්ශ ඳත්තුශ කට්පභශ
භපශළශෙඳයිදශකිඹනශඑත්ශභපශප්රලසනඹක්.ශභවයශෙරහපශභපශ
ෙම්ශඳත්තුශකුට්පභශෙරොකුශළඩිදශකිඹරහත්ශි ෙතනහ"ශකිඹරහ. 

භහශි තනශසිධිඹපශෙරොකුශළඩිශනශඑක්ශනම්ශනළවළ.ශෙභොදශ

ෙවේතු,ශ1994ශයාෙ ශඉරහශ්රීශරාහශනිදවසශඳක්ශආණ්ඩුශතුශශ
න්ටිශ භන්ත්රීයෙඹකු,ශ නිෙඹෝජයශ ඇභ කයෙඹකු,ශ ඇභ කයෙඹකුශ
වළටිඹපශ එතුභහපශ ෙම්ශ ඳත්තුශ කට්පභශ ෙරොකුශ ළඩිශ නශ එක්ශ

නළවළයිශකිඹරහශ අපිශ දන්නහ.ශ වළඵළයි,ශ ප්රලසනඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ ඔඹශ
ඳත්තුශකට්පභශඔඵතුභහශ දභහශඵරන්න.ශඔඵතුභහශපයිශඑ,ශෙෝට්ශ
එශ දභහශ ඔඹශ ඳත්තුශකට්පභත්ශ දභහෙනශ ඇසිදන්නශ ඹනෙොපශ

ඵරන්න,ශ ඔඹශ ඳත්තුශ කට්පෙම්ශ අඩිඹශ නළ කශ ඵශ ඔඵතුභහපශ
ෙඳෙන්සි.ශි පපුශමුදල්ශඇභ කතුභහශ දභහෙනශන්ටිශඳත්තුශකට්පෙම්ශශ
භතුපිපශ polish ඇ ක,ශ ඳත්තුශ කට්පභශ ළපශ වනශ ෙල්සශ ෙදත්ශ

ෙවොපශ ඇ ක.ශ වළඵළයි,ශ ඔඵතුභහශ කුරශ  කඹනශ ෙොපශ කුරශ
ෙඳොෙශොපශදීසි.ශඳත්තුශකට්පෙම්ශඹපශි ල්ශෙරහ.ශෙම්ශදසරශ
කුල්ශ ෙඳොෙශොපශ දනශ එශ ෙවොයි.ශ එභශ නිහශ කුල්ශ
ෙඳොෙශොපශ දන්නශ ඕනෆ.ශ ෙභොදශ ෙවේතු,ශ ඒශ මුදල්ශ

ඇභ කයඹහෙේශ කුල්ශ ෙඳොෙශොපශ ෙනොළදුණුශ නිහශ ඒශ මුදල්ශ
ඇභ කයඹහපශභවයශ ෙීල්ශඇුවශෙණ්ශනළවළ.ශඑභශනිහශෙම්ශනශ
සිපශ යහඳහරිශ ප්රජහශ වශ යපශ අනතුෙයා.ශ යපශ අනතුෙයාශ ඳභණක්ශ

ෙනොෙයි,ශයපපශෙන්නශඕනෆශවරිඹශෙරහශඅන්.ශ 

දළන්ශ මිනිසසුශ නහශ ෙනොෙයි.ශ මිනිසසුන්පශ න්නශසිධිඹක්ශ
නළවළ;ශශමිනිසසුශෙම්ශනශසිපශදත්ශකරුශනහ;ශමිනිසසුශෙරනහ.ශ

මිනිසුන්පශන්නශඵළවළ.ශන්ෙන්ශ ෙොෙවොභද?ශ ඔඵතුභහශ එශලුශ
රෆල්රපශ ඹන්න.ශ භාරශ භයවීයශ මුදල්ශ ඇභ කතුභනි,ශ ඔඵතුභහශ
සිඳක්ෙ ශ ඉන්නශ ෙොපශ දක්ශ Keells supermarket එෙක්දශ

ඔඵතුභහශභපශවමුශවුණුශඵශභපශභතයි.ශඑදහශඔඵතුභහශනිවතභහනීශ
ඵඩුශදභහශශෙනශඹනශෙරොලිඹශතල්ලුශයශෙනශගිි ල්රහශඔඵතුභහපශ
අලයශ ඵඩුශ ත්තහ.ශ ඔඵතුභහශ ඒශ සිධිඹපශ දළනුත්ශ ඹන්න.ශ ඔඵතුභහශ

දළනුත්ශගිි ල්රහශඵරන්න,ශඑදහශසිඳක්ෙ ශඉන්නශෙොපශත්ශඒශඵඩුශ
බහණ්ඩරපශ ඹනශ සිඹදභයි,ශ දළන්ශ ඹනශ සිඹදභයිශ අතයශ  කෙඵනශ
ෙනශෙභොක්දශකිඹරහ.ශඒපශශකිඹන්නශඕනෆශවුදශශකිඹනශ
එශ- 

 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අදශ ෆසශ න්ලින්ඩයෙ ශ මිරශනම්,ශ ෙනශයශ දනපත්ශ ඩහශ

අඩුයි. 

 
ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒශපිළින්නහ.ශඒශෙවොයි.ශ 

රුශඇභ කතුභනි,ශඔඵතුභහශඳයිප්ඳශළනශෙවොපශදන්නහශෙන්?ශ
වළඵළයි,ශඔඵතුභහශඔඹශකිඹනශසිධිඹපශෆසශඑෙක්ශෙයගියුෙල්පයාශඑශ
ඇයරහ,ශ ඒශ ෆසශ ඵපඹශ ෙට්ශ වරහශ ෆසලින්ශ ඵඩශ පුයහන්නශ
පුළුන්ශවුණහශනම්ශකින්භශඅවුරක්ශශනළවළ.ශඑෙවභශනම්,ශෙදසිඹන්ෙේශ
පිි ෙපන්ශරාහෙව්ශමිනිසසුශ ෙවොඳින්ශනහ.ශෙභොද?ශ එතෙොපශ
ෙඳොල්ශඕනෆශනළවළ;ශවහල්ශඕනෆශනළවළ;ශඑශලුශඕනෆශනළවළ;ශතුනඳවශ
ඕනෆශනළවළ.ශකින්භශෙදඹක්ශඕනෆශනළවළ.ශඕනෆශනම්,ශෆසලින්ශඋඩශ
ඹන්නත්ශපුළුන්.ශ යතනශවහමුදුරුෙන්,ශ ඵෙඩ්ශ ෆසුත්ශ එක්ශෙම්ශ
ෆසුත්ශආහභශgastritis වළෙදන්ෙනත්ශනළවළ.ශඑතෙොපශතත්ත්ඹශ
තත්ශෙවොශනහ.ශ 

රුශමුදල්ශඇභ කතුභනි,ශඔඵතුභහශ ෙම්ශනශ අභහතයාලෙ ශළඩශ
බහයශ ත්තහභශ ෙභන්නශ ෙම්ශ රුණශ ම්ඵන්ධෙඹනුත්ශ ෙොඹහශ
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ඵරන්න.ශ ෙභොදශ ෙවේතු,ශ ෙම්ශ ඹවශ ඳහරනශ ආණ්ඩුක්.ශ අෙප්ශ
හරෙ ශ ආණ්ඩුශ ළයදශ ශහ.ශ ආණ්ඩුශ ළයදශ යපුශ ි න්දහශ අපිශ
ඳළයදරහශ  කෙඵනහ.ශ ඳළයදුණුශ ි න්දහශ අපිශ සිඳක්ෙ ශ හඩිශ ෙරහශ

ඉන්නහ.ශ ඒශනිහශනශආණ්ඩුක්ශඇසිල්රහශ  කෙඵන්ෙන්ශෙවොශ
ළඩශයන්නයි.ශ 

අලුත්ශමුදල්ශඇභ කතුභනි,ශඒශෙවොශළඩශයන්නශආශආණ්ඩුෙව්ශ

ෘක යාභශ අභහතයහාලෙ ශ ෙොඩනළඟිල්රපශ ෙහශ  කෙඵනහ,ශ

රුපිඹල්ශ රක්ශ 8,968ක්.ශ රුපිඹල්ශ රක්ශ 8,968ක්ශ එභශ

අභහතයහාලඹපශ ෙරහශ  කෙඵනහ,ශ කුලිඹශ නළ ක!ශ රුශ මුදල්ශ

ඇභ කතුභනි,ශ භහඹශ කුලිඹශ රුපිඹල්ශ රක්ශ 210ශ ණෙන්ශ භහශ

11ක්ශ කුලිඹත්ශ ෙහශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ ෘක යාභශ අභහතයහාලඹශ
ෙනුෙන්.ශ එතෙොපශ ෙම්ශ අභහතයහාලෙ ශෙොඩනළඟිල්රපශ භහශ

11ක්ශකුලිඹශ ලෙඹන්ශරුපිඹල්ශරක්ශ 2,310ක්ශ ෙහශ  කෙඵනහ.ශ

නමුත්,ශ අදශනශතුරුශඒශ ෙොඩනළඟිල්ෙල්ශෘක යාභශ ශ  කඹහශ ෙනශ

කින්කුත්ශ නළවළ.ශ ෙම්ශ දසරශ නම්ශ එතළනින්ශ ඹනෙොපශ

ෙඳෙනනහ,ශ කින්ශ අඩුක්ශ නළ කශ ඒශ ෙොඩනළඟිල්රශ ඉදරිපිපශ

ෙොපෙේශෙවොපශතණශෙොශශළසිරහශ කෙඵනශආහයඹ.ශඅදශනශ

තුරුශ ෙම්ශ අභහතයහාලඹපශ වුරුත්ශගිි ල්රහශනළවළ.ශ ඵරන්න,ශ දළන්ශ
ෙොඳභණශ ෙවොයිදශ කිඹරහ.ශ සිඹදභශ රුපිඹල්ශ රක්ශ 8,968යි,ශ

රුපිඹල්ශ රක්ශ 2,310යි.ශ ෙම්ශ ඹවශ ඳහරනශ ආණ්ඩුෙව්ශ තත්ශ ඡන්දශ

ප්ර කපරඹක්.ශ භහශ ඔඵතුභන්රහෙන්ශ ෙභෙරශ ඉල්ලීභක්ශ යනහ.ශ

එක්ත්ශ ජහ කශ ඳක්ෙ ශ ෙවොශ භන්ත්රීරුශ ඳසුශ ෙඳශශ න්ටිනහ.ශ

ඳයණසිතහනශභවතහශහෙේශෙවොශනිෙඹෝජයශඇභ කරුත්ශන්ටිනහ.ශ

ෙම්ශ අඹශ වළභශ ෙරහෙව්භශ ජනතහශ ෙනුෙන්,ශ හධහයණඹශ

ෙනුෙන්ශනළඟීශන්ටිමින්ශථහශයනශඅඹ.ශඑභශනිහශෙම්හශළනත්ශ
ඔඵතුභන්රහශ ථහශ යන්න.ශ භල්ෙඵරිශ ණ්ඩහඹභශ හෙේශ

ණ්ඩහඹභක්ශවදහශන්න,ශවදහශෙනශඇතුෙශේශෙම්ශඅයශශයන්න,ශ

ඔඵපශඅයි කශඇභ කම්ශටිශඉල්රන්න.ශඅපිශශවළභශ කසෙේභශකිව්ෙව්ශ

ඒයි.ශ "ඕහශ ්රීශ රාහශ නිදවසශ ඳක්ෙ ශ අඹපශ අයි කශ ඇභ කම්ශ

ෙනොෙයි"ශ ශ කිඹරහශ අපිශ නිවතභහනීශ කිව්හ.ශ ්රීශ රාහශ නිදවසශ

ඳක්ෙ ශ ෙඵොෙවෝශ අඹශ වයාකියුලිසශ එපශ ගිි ල්රහශ අලුත්ශ ඇඳුම්ශ
භළුවහ;ශඅලුත්ශඇඳුම්ශභවරහශි ටිඹහ.ශහභහනයෙඹන්,ශඔඹශඇභ කම්ශ

අයි කශසුජීශෙේනන්ාවරහපයි.ශඒශහෙේභශඅපිශදන්නහ,ශඅෙප්ශවරින්ශ

ප්රනහන්දුශඌෙන්ශ පනශ ඳපන්ශත්තුශ ෙනහශ ඵ.ශ ඒශ ඇභ කම්ශ

අයි කශඔවුන්පයි.ශවළඵළයි,ශඅදශඒශඇභ කම්ශඔවුන්පශනළ කශඅෙප්ශ්රීශ

රාහශනිදවසශඳක්ෙ ශ-ශචතුයශෙේනහයත්නශභන්ත්රීතුභහශ දන්නහ,ශ

අෙප්ශ ළුතයශ දස්රික්ඹශ ළනශ ෙන්ද?-ශ ශ රළයිසතුෙව්ශ ෙඵොෙවොභශ

ඳවළින්ශ න්ටි,ශ ජනතහෙන්ශ ප්ර කක්ෙේඳශ වුණු,ශ ඳළයදුණුශ ශ අඹශ
ෙදයිඹන්ෙේශ පිි ෙපන්ශ ඳහයාලිෙම්න්තුපශ ජහ කශ රළයිසතුෙන්ශ

ෙනළල්රහ,ශ"ජහ කශරළයිසතුෙන්ශෙනශආශඑශභදශනම්ශෙභන්නශ

ඔඵතුභහපශ ළබිනට්ශ ඇභ කභක්"ශ කිඹරහශ දීරහ,ශ "ඒත්ශ ෙවොශ

නළත්නම්ශ ෙභන්නශ ෙම්ත්ශ න්න"ශ කිඹහශ කිඹනහ.ශ ඵරන්න,ශ

ෙොචිචයශ ෙවොපශ ශ ඹවශ ඳහරනඹශ ෙදෝෙයාශ රනහදශ කිඹරහ.ශ

ප්රජහතන්ත්රහදඹශ ෙභෙවභත්ශ ෙදෝෙයාශ ළලිල්රක්!ශ ශ ඵරන්න,ශ

ප්රජහතන්ත්රහදඹශෙදෝෙයාශරරහශ කෙඵනශසිධිඹ.ශඒශනිහශඅපිශසිලසහශ
යනහ,ශ ඔඵතුභන්රහශ ෙම්ශඇභ කම්රශ අයි කඹශළනත්ශ ශථහශ

යනශඑශහධහයණයිශකිඹරහ.ශ 

2015 ජනහරිශ08ශෙනිශදහශආණ්ඩුශෙනසශෙශේ,ශවභත්රීඳහරශ

න්රිෙේනශ භළ කතුභහශ ජනහධිඳ කයඹහශ ලෙඹන්ශ ඳරියාතනඹශෙශේශ

තමුන්නහන්ෙේරහ.ශ භාරශ භයවීයශ ඇභ කතුභනි,ශ ඒ,ශ

තමුන්නහන්ෙේරහ,ශ චතුයශ ෙේනහයත්නරහ,ශ යහිතතශ ෙේනහයත්නරහ.ශ
අපිශ කිඹනහ,"ඔව්,ශ අඳපශ අයි කශ ෙභන්නශ ෙම්ශ සිඳක්ඹයි"ශකිඹරහ.ශ

අඳපශ කිව්ෙව්ශ භි න්දශ යහජඳක්ත්ශ එක්ශ හඩිශ ශෙනශ සිඳක්ඹශ

කිඹරහයි.ශ අඳපශ සිඳක්ෙ ශ ඉන්නශඵළරිභක්ශනළවළ.ශ අඳපශ ඉන්නශ

පුළුන්.ශ අඳපශ ඒශ වයිඹශ  කෙඵනහ.ශ ්රීශ රාහශ නිදවසශ ඳක්ඹශ

කිඹන්ෙන්,ශ අපිශ ආදයඹශ යපුශ ඳක්ඹ.ශ ඒෙක්ශ ශ ඉන්නශ අඹපශ අපිශ

කිඹනහ,ශ රුණහයරහශ ඇසිල්රහශ හඩිශ ෙන්නශ කිඹරහ.ශ ශ ෙදසිශ

වහමුදුරුෙන්!ශඔඹශඳළත්ෙතන්ශඅවනශඵළණුම්.ශඑෙවභශජීසිතඹශතශ

යන්නශපුළුන්ද?ශ ශ ජීසිතඹශ ආත්භරුත්ඹක්ශනළ කශ තත්ත්ඹපශ

ඳත්ශයෙන.ශරුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශඒශඑක්.ශ 

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ අෙප්ශ අිතත්ශ

භහන්නප්ෙඳරුභශ භන්ත්රීතුභහශ කිව්හ,ශ යහජයශ ෙේඹන්ෙේශ
සයාණභඹශයුඹශෙම්ශ යුඹයිශකිඹරහ.ශ හධහයණයි.ශඑෙවභශ අලුත්ශ
නභක්ශෙඹොදහශන්නහශඑශෙවොයි.ශෙභොද,ශනම්ශ කෙඵනහශෙන්.ශ

"කිඹුරහශ ඵනිස"ශ කිව්හප,ශ ඒශ ඵනිසශ එශ ඇතුෙශේශ කිඹුල්ලුශ
ඉන්නහද?ශ "ළලිතරඳ"ශ කිඹරහශ කිව්හප,ශ ඒහෙ ශ ළලිශ
 කෙඵනහද?ශ "භහළුශ ඳහන්"ශ කිඹරහශ ශ කිව්හප,ශ භහළුශ  කෙඵනහද?ශශ

නළවළ.ශභහළුශඳහන්රශ කෙඵන්ෙන්ශෙදල්.ශඒශහෙේශනභක්ශෙඹොදනශ
එශෙවොයි.ශඑෙවභශනභක්ශඑන්නශඑඳහඹෆ.ශෙවේතුශෙභොද,ශ දළන්ශ
යහජයශෙේඹහශඉතහභශතුටින්ශඉන්නශසයාණභඹශයුඹක්.ශ 

රුශනිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ ශ කුරුණෆරශ ඳළත්ෙත්ශශ
හසතයශකිඹනශපජයෙඹක්ශි ටිඹහ.ශදළක්හශෙන්ද,ශඒශපජයඹහශ
යත්තයන්ශඇශෙනශි ටිෙ ?ශ 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුශභන්ත්රීතුභහපශතශසිනහඩිශ3ක්ශ කෙඵනහ. 

 
 

ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශෙවොයි.ශඔඵතුභහශභහෙේශ
මිත්රශභපශතත්ශසිනහඩිශෙදක්ශරඵහශෙදන්න.ශ 

දළන්ශසයාණභඹශයුඹශ කෙඵනහ.ශඑභශනිහශයහජයශෙේඹහශ

උෙීශ ඳහන්දයශ තුෙපන්ශ නළඟිපරහ,ශ යත්තයනින්ශ ළයන්රහ,ශ
තභන්ෙේශ යහජහරීශ භල්රශ අයෙනශ තභශ හයාඹහරඹපශ ගිි ල්රහශ
ශනළතශ ෙදයශ ඇසිල්රහශ ෙනෝනහපශ කිඹනහ,ශ "අපිශ සයාණභඹශ
යුෙ ශ ඉන්ෙන්"ශකිඹරහ.ශ යහජයශ ෙේඹහපශ සයාණභඹශයුඹක්ශ

රළෙඵන්ෙන්ශ සිරහභශ ළටුඳ රළබීෙභන්.ශ අදශ නශ සිපශ යහජයශ
ෙේඹහෙේශ සිරහභශ ළටුඳශ නළ කශ කිරීභපශ අලයශ යනශ ළඩශ
පිළිෙශශහදහශඅහනයි.ශ 

ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි,ශ ඔඵතුභහශරුපිඹල්ශ 10,000ක්ශ ළනශථහශ
ශහ.ශ ෙඵොෙවොභශ ෙවොයි.ශ අපිශ ෙවොශ ෙදඹපශ ෙවොයිශ කිඹනහ.ශ
රුපිඹල්ශ10,000ක්ශයහජයශෙේඹහෙේශළටුඳපශඑතුශශහ.ශභතශ

 කඹහශ න්නශ භෙේශ මිත්රශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ශ රුපිඹල්ශ 10,000ක්ශ
මිනිෙවකුෙේශ හක්කුපශ උෙීශ දහරහශ වසශ ෙනෙොපශ රුපිඹල්ශ
15,000ක් "පික්ශ ෙඳොට්"ශ ළුවෙොත්ශ ශ ෙභොක්දශ ෙන්ෙන්?ශ ඒශ

භනුසඹහශ අනහථයි.ශ යහජයශ ෙේෙ ශ සිධහඹශ නිරධහරින්ශ
ෙනුෙන්ශරඵහශෙදන්නශ කෙඵනශහවනශඵරඳත්රශන්ඹල්රශඅෙවෝන්ශ
යශදහරහශ කෙඵනහ.ශයහජයශෙේඹහපශළඩශකිරීභපශෙනොවළකිශනශ
සිධිඹපශ තමුන්නහන්ෙේරහශ ඵඹශ යරහශ  කෙඵන්ෙන්.ශ යහජයශ

ෙේඹහපශදීපුශෙභෝපයාශයිල්ශඑශනළ කශශහ.ශයහජයශෙේඹහශ
FCID ඹනහ;ශ අල්රසශෙවෝශ දණශෙචෝදනහශසිභයාලනශ ෙොමින්ශ
බහපශඹනහ.ශෙම්ශයෙට්ශයහජයශෙේෙඹෝශඵෙඹන්ශඉන්ෙන්.ශශඒශ

නිහශතමුන්නහන්ෙේරහශඇභ කරුශවළටිඹපශෙභොනශතීන්දුශත්තත්ශ
ඒශතීන්දුශඅදශයහජයශෙේඹහශක්රිඹහත්භශයන්ෙන්ශනළවළ.ශරුශ
භාරශ භයවීයශ අභහතයතුභනි,ශ ඔවුන්ශ යන්ෙන්ශ ෙභොක්ද?ශශ

උඳෙදසශ ඳතනහ.ශ ශ ප්රහෙීශීඹශ ෙල්ම්ශ "උඳෙදසශ ඳතමි"ශ කිඹරහශ
ෙඹොමුශයනහ,ශදහඳ කප.ශ"උඳෙදසශඳතමි"ශකිඹරහශදහඳ කශෙඹොමුශ

535 536 

[රුශෙයෝි තශඅෙබ්ගුණයාධනශශභවතහ] 



2017 භළයිශ23ශ 

යනහ,ශ අභහතයහාලශ ෙල්ම්ප.ශ "උඳෙදසශ ඳතමි"ශ කිඹරහශ

අභහතයහාලශ ෙල්ම්ශ ෙඹොමුශ යනහ,ශ ජනහධිඳ කශ ෙල්ම්ප.ශ
"උඳෙදසශ ඳතමි"ශ කිඹරහශ ජනහධිඳ කශ ෙල්ම්ශ ෙඹොමුශ යනහශ
ජනහධිඳ කප.ශ ෙදසිශ වහමුදුරුෙන්!ශ එතශෙොපශ ජනහධිඳ කශ ෙඹොමුශ
යන්නශ ඕනෆශ හපද?ශ එක්ෙෝශ ජනහධිඳ කශ එඹශ ෙඹොමුශ යන්නශ

ඕනෆ,ශ"උඳෙදසශඳතමි"ශකිඹරහශඅල්රපුශයෙට්ශෙභෝදප.ශඅහනෙ දීශ
උඳෙදශ ශ ඳතන්ෙන්ශ හෙන්ද?ශ එෙවන්ශ උඳෙදසශ ඳතනෙොපශ
ෙභෙවේශෙන්නශඕනෆශවරිඹත්ශෙරහශඉයයි.ශ 

රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශගිි න්ශයහජයශෙේඹහත්ශ
එක්ශන්නශඳඩිඹශළනශථහශයන්න.ශහභහනයෙඹන්ශකිඹනහශ
ෙන්,ශ "ඵරඹශ  කෙඵනශ ෙොපශ ෙභොශඹශ නළවළ;ශ ෙභොශඹශ  කෙඵනශ

ෙොපශ ඵරඹශ නළවළ"ශ කිඹරහ.ශ ඒශ කිඹභනශ ඔඵපශ ෙභන්භශ භපත්ශ
රාගුයි.ශඑභශනිහශගිි න්ශයහජයශෙේඹහත්ශඑක්ශථහශයන්න.ශ
යහජයශෙේඹහශඳඩිශඳළට්ශඑශත්තහභශවරිඹපශභහෙ ශ19ළනිශ

දහශ නශ ෙොපශ ඳඩිශ ඳළට්ශ එශ ඉයයි.ශ ඉතුරුශ දසශ ශ11ශ යහජයශ
ෙේඹහශ න්ෙන්ශණඹප;ශ යහජයශ ෙේඹහපශ න්නශ ෙන්ෙන්ශ
ණඹප.ශඑෙවභශනළත්නම්ශමුදල්ශවම්ඵශකිරීෙම්ශෙනත්ශක්රභඹක්ශඔුවපශ
 කෙඵන්නශඕනෆ.ශඑභශනිහශතභයිශඅඹථහශෙරශමුදල්ශවම්ඵශකිරීෙම්ශ

ක්රභරපශ මිනිසුන්ශ නළඹුරුශ ෙරහශ  කෙඵන්ෙන්.ශ ඒශ හෙේශ
තත්ත්ඹකුයිශඅදශඋදහශෙරහශ කෙඵන්ෙන්.ශ 

භෙේශ මිත්රශ භාරශ භයවීයශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ ඊශඟපශ කිව්හ,ශ

"ඵරන්නශමීෙතොපමුල්ෙල්ශකුණුශන්ද- 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුශභන්ත්රීතුභනි,ශහරඹශඅහනයි. 

 
ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රුශනිෙඹෝජයශහයශබහඳ කතුභනි,ශභපශසිනහඩිඹක්ශෙදන්න.ශ

ෙම්ශහයණඹශකිඹරහ,ශඅෙප්ශරුශමුදල්ශඇභ කතුභහපශසුඵශප්රහයාථනහශ
යරහශභභශථහශඅහනශයන්නම්.ශ 

එතුභහශ කිව්හ,ශ මීෙතොපමුල්ෙල්ශ කුණුශ න්දශ දළක්හශ කිඹරහ.ශ

2015ශජනහරිශ 09ළනිශ දහශවම්ඵශවුෙණ්,ශ අන්නශඒශ මීෙතොපමුල්ෙල්ශ
කුණුශ න්දශ හෙේශ එක්ශ කිව්හ.ශ තශ ඳළත්තකින්ශ මිනීශ න්දක්ශ
 කබුණහශකිව්හ.ශඒශමිනීශන්ෙීශශවනශඑශනළළත්තුහශකිව්හ.ශ

ඔව්,ශඑතුභහශකිඹපුශසිධිඹශ වරි.ශනමුත්,ශ එතුභහෙේශ වදෙත්ශ කෙඵනශ
ෙදඹශද,ශඑතුභහෙේශදශනළමුණුශසිධිෙඹන්ශකිඹපුශෙදඹශදශඇත්තශකිඹනශ
එයිශප්රලසනඹ.ශඒශෙභොද?ශඔව්,ශෙම්ශයෙට්ශමිනීශන්දක්ශ කබුණහ.ශෙම්ශ
යපශතුශශඅවුරුදුශ30ක්ශ කසෙේශෙොඩශළුවණුශමිනීශන්දක්ශ කබුණහ.ශ

රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ අවුරුදුශ 30ක්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ
ඳළළ කශයුීධෙඹන්ශඅඳපශඩහශඔඵතුභහශඵළපශෆහ;ශඒශඔඵතුභහශජීත්ශ
වුණශ ප්රෙීලඹ.ශ උතුරුශ -ශ නළශෙඟනි යශ ජීත්ශ වුණුශ අි ාශ

දරුන්ෙේශ ෙඵල්ෙල්ශ ඹනයිඩ්ශ යරශ ඵෙරන්ශ එල්ලුෙව්.ශ එළනිශ
දරුන්ශ භළෙයනශ එශ නළළත්තුහශ සිතයක්ශ ෙනෙයි.ශ යුීධඹශ
කිඹන්ෙන්ශ ෙභොක්දශ කිඹරහත්ශ දන්ෙන්ශ නළ කශ මිනිසුන්ශභළෙයනශ

එශනළළත්තුෙව්ශෙනශවුරුත්ශෙනොෙයි,ශ"භි න්දශයහජඳක්"ශ
ි පපුශ ජනහධිඳ කතුභහශ කිඹනශ එශ ෙඵොෙවොභශ ශ කීභකින්ශ අඳපශ
කිඹන්නශපුළුන්.ශඒශහනුශතුශශජනහධිඳ කරුශවතයශෙදෙනක්ශ

රින්ශයශයෙට්ශතීන්දුශත්තහ.ශෙේ.ආයා.ශජඹයාධන,ශආයා.ශෙප්රේභදහ,ශ
ඩී.බී.ශසිෙේතුා,ශචන්ද්රිහශකුභහයතුාශකිඹනශඒශජනහධිඳ කරුශවතයශ
ෙදනහපභශ නතයශ යන්නශ ඵළරිශ වුණශ ශමිනීශ න්දශ නත්පුශ එභශ

නහඹඹහශතභයි,ශභි න්දශයහජඳක්ශජනහධිඳ කතුභහ. 

රුශ ඇභ කතුභනි,ශ ඔඵතුභහශ ි පපුශ සිෙීලශ ඇභ කයඹහ.ශ ෙම්ශ
ෙභොෙවොෙත්ශ අෙප්ශ ජනහධිඳ කතුභහශ ඉන්ෙන්ශ ඕසෙේලිඹහෙව්.ශ ඒශ

යපරශනහඹඹන්ශවම්ඵශෙන්න.ශඒශෙවොයි.ශවළඵළයි,ශඒශභභශ

දකින්ෙන්ශ රව්ෙන්ශ ෆනිෙඹක්ශ ෙනහහශ හෙේ.ශ රව්ෙන්ශ
ෆනිෙඹක්ශෙනහහපශදළන්ශළඩක්ශෙන්ෙන්ශනළවළශෙන්. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
රුශභන්ත්රීතුභහ,ශථහශඅහනශයන්න. 
 

ගරු මරෝි ත අමේගුණලර්ධන මශතළ  
(ரண்ணொறகு ஶரயற அஶதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඉයයි,ශඉයයි.ශරව්ශි රව්ශෙරහ. 

රුශ ඇභ කතුභනි,ශ ශ ඕනෆභශ සිෙීශීඹශ යපක්ශ එක්ශ නෆම්ශ
ඳත්න්න.ශ වළඵළයි,ශ ඒශ යපරපත්ශ අඳපශ උදවුශ යන්නශ ඵළවළ.ශ

ෙභොද,ශ ඒෙොල්ෙරෝත්ශ ළටිරහ;ශ නන්නත්තහයයි.ශ එභශ නිහශ අපිශ
කිඹනහ,ශ පුළුන්නම්ශ න්දුශ වශ ළරැීදශ නිළයදශ යශ ෙඳන්න්නශ
කිඹරහ.ශඑඹශඔඵතුභහපශඅභිෙඹෝඹක්ශවළටිඹපශභතක්ශයමින්,ශභපශ

ෙරහශ රඵහශ දුන්නහපශ රුශ නිෙඹෝජයශ හයශ බහඳ කතුභනි,ශ
ඔඵතුභහපශසතු කන්තශෙමින්ශභභශන කනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ 
(ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. Before the Hon. (Ven.) Rathana Thero 

starts, will an Hon. Member  propose the Hon. Edward 
Gunasekara to the Chair?  

 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chiar.   
 

ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳවරතුමළ මූළවනමයන් 
ිලත් වුමයන්, ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර  මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்ணொறகு குணக்பறன் தறறத் றெரபர் அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ண அனஶ, ரண்ணொறகு  ட்ட் குஶெ 

அர்ள்  ஷனஷ றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 

GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශසහමින්ශවන්,ශථහශයන්න.ශ 

 
[අ.බහ.ශ3.26] 
 

ගරු (පූජය) අතුරලිමේ රතන ි මි 
(ரண்ணொறகு (.) அத்ணணஶ ண ஶர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ අදශ දනශ සියාජනශ ඳනතශ

ඹපෙත්ශෙඹෝජනහශකීඳඹක්ශහචිඡහපශළෙනනහ.ශඒශඅතරින්ශභභශ

සිෙලේෙඹන්භශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ යශ ථහශ යන්නශ ළභළ කයි,ශ
ෘක හයාමිශෙොසිෙඳොශශනඩත්තුශවහශබීජශඅෙශසිඹශම්ඵන්ධශ
මුදල්ශෙඹදවීභපශඅදහශශනිඹභඹශළන.ශ 

537 538 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

යජෙ ශ ෙොසිෙඳොශල්ශ බීජශ ෙොසිෙඳොශල්ශ සිධිඹපශ

ඳත්හෙනශ ඹෆභශ ඉතහභශ ළදත්ශ හයණඹක්.ශ අපිශ වළභෙදනහභශ

දන්නහශ ඳසුශ ගිඹශ අවුරුදුශ 70ශ ඳභණශ හරඹශ තුශශ අෙප්ශ

ෙොසිෙඳොශල්ශවශඅෙප්ශබීජශවළන්යවීෙම්ශඵරඹශම්පයාණෙඹන්භශ

සිෙීශීඹශභහම්ශසින්න්ශඳයහශනුශරළබුශඵ.ශඅපිශවළභශයාඹභශ

රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ 1ශ 1/2ශ ඳභණශ බීජශ පිපශ යටින්ශ ෙන්හශ නුශ

රඵනහ.ශ බීජශ ළඳයීභශ ත්තහභ,ශ අදශ බීජශ සිලහරශ ප්රභහණඹක්ශ

ඳඹන්ෙන්ශ යජෙ ශ ෙොසිෙඳොශල්රපශ ඩහශ ෙඳෞීලිශ

ආඹතනලින්.ශ අපිශ සිෙීලලින්ශ බීජශ ෙන්නහ;ශ සිසිධශ හණිජශ

භහම්ලින්ශ බීජශ රඵහශ න්නහ.ශ වළඵළයි,ශ යජෙ ශ

ෙොසිෙඳොශල්ලින්ශඉතහශසීලමිතශප්රභහණඹක්ශතභයිශඅපිශ බීජශරඵහශ

න්ෙන්.ශයජඹශතුශ කබුණුශබීජශෙොසිෙඳොශල්ශසිලහරශප්රභහණඹක්ශ

ඳසුගිඹශහනුශතුශශඅපිශභහම්රපශසිකුණහශදභනුශරළබුහ.ශතශ

ළරකිඹශ යුතුශ ප්රභහණඹක්ශ යජඹශ තුශ  කෙඵනහ.ශ ෙභි දීශ

සිෙලේෙඹන්භශඅපිශදකින්ෙන්ශබීජශෙොසිෙඳොශල්ශයහප්තශකිරීභශවහශ

ෙොසිෙඳොශශ යහප් කඹශ කිඹනශ එශ ඉතහශ ළදත්ශ හයණඹක්ශ

වළටිඹපයි.ශ යෙට්ශ ඹම්කින්ශ මරයභඹශ ආෙඹෝජනඹක්ශ වළටිඹපශ ඒශ

රන්නශපුළුන්භශ කෙඵනහ.ශ 

අදශඑක්ත්ශජහතීන්ෙේශාසිධහනෙ ශඉතහශළදත්ශඉරක්ඹක්ශ
තභයි,ශ කයහයශායාධනඹ.ශඊපශඅදහශශ කයහයශෙොසිතළනශපිළිඵශ
ප්රඥප් කඹපශ ෙරෝෙ ශ න්ඹලුශ යපල්ශ එතුශ ෙරහශ  කෙඵනහ;ශ

එඟශෙරහශ කෙඵනහ.ශනමුත්ශඒහශඅඳපශක්රිඹහපශනන්නශඵළවළ,ශ
අෙප්ශ බීජශ ප්ර කඳත් කඹශ අපිශ සශ යශ න්ෙන්ශ නළතු.ශ දළනපශ
රාහපශෙෙනනශආවහයරශතත්ත්ඹශපිළිඵශසිලහරශප්රලසනඹක්ශ
ඳළනශ නළඟිරහශ  කෙඵනහ.ශ වළඵළයි,ශ අඳපශ තභත්ශ තක්ෙේරුශ යශ

න්නශඵළරුශ කෙඵනහශGM ආවහයශ -ජහනශසිකීයාණඹශයනශරදශ
ආවහය-ශ ෙභොනහදශ කිඹරහ.ශ සිෙලේෙඹන්භශ ෙෝඹහශ හෙේශ
ආවහයරපශ ඒශ ෙීශ න්දුශ නහදශ කිඹරහත්ශ අදශ ජනතහපශ දළනශ

ළනීෙම්ශඅයි කඹක්ශනළවළ.ශඑභශනිහශරාහෙව්ශනී කශසශකිරීෙම්දීශ
ඒශ පිළිඵශ රහශ ඵළලිඹශ යුතුයි. ඹම්කින්ශ ආවහයඹක්ශ රාහපශ
ෙන්නහශ නම්,ශ සිෙලේෙඹන්භශ නිමිශ ආවහයශ යාශ ෙන්වීෙම්දීශ

ජහනශ අභිජනනඹශ යනශ රද,ශ ජහනශ සිකීයාණඹශ යනශ රද,ශ
නවීයණඹශ යනශ රදශ ආවහයශ ෙන්නහද,ශ නළීදශ කිඹනශ
හයණඹශ නිලසචිතශ දළනශ ළනීෙම්ශ අයි කඹක්ශ සිෙලේෙඹන්භශ

ඳහරිෙබෝගිශ ජනතහපශ  කෙඵනහ.ශ නිමිශ ආවහයඹක්ශ වළටිඹප,ශ
නළත්නම්ශ අඹශ එතුශ ශශ ආවහයඹක්ශ වළටිඹප,ශ ඳළට්ශ යශ
රාහපශෙන්නශරදශන්ඹලුභශආවහයරශජහනශනවීයණඹශයනශ
රදශතත්ත්ඹක්ශ කෙඵනහදශකිඹරහශ දළනශළනීෙම්ශඅයි කඹක්ශඅඳපශ

 කෙඵනහ.ශභක්නිහදශකිඹනහශනම්,ශGM food   ආවහයඹපශශළනීභශ
නිහශ ෙරෝෙ ශ ශ ජනතහශ සිලහරශ ලෙඹන්ශ පිළිහශ හයශ
තත්ත්ඹන්පශ වහශ ශ සිසිධශ අතුරුශ ෙයෝහඵහධඹන්පශ ඳත්ශ ෙරහශ

 කෙඵනහ.ශ ෙරෝෙ ශ අදශ යහප්තශ වීශ ඹනශ ආවහයරශ තත්ත්ඹශ
අයෙනශ ඵළලුෙොත්,ශ -බීජශ ෙොසිෙඳොශල්ශ කිඹහශ ත්තහභශ ෙභි ශ
ත්ත්ශ ෙොසිෙඳොශල්ශ ශ වන්ශයශනළවළ.ශ භභශ ි තනශ සිධිඹපශ

ත්ශ ෙොසිෙඳොශල්ශ ශ ෙභඹපශ ඇතුශත්ශ යන්නපශ ශ ඕනෆ.-ශ
සිෙලේෙඹන්ශ අදශ අඳශ නශ ආවහයරශ ඳදනභශ සශ යන්ෙන්ශ
බීජලින්.ශ අපිශබීජශඅභිජනනඹශයනශආහයඹශඅනුශතභයිශ අෙප්ශ

ඉදරිශ අනහතඹශ තීයණඹශ ෙන්ෙන්.ශ අෙප්ශ ෙෞයඹපශ ප්රධහනශ
ලෙඹන්ශඵරඳහන්ෙන්ශඅපිශනශආවහයයි.ශආවහයශසුයක්ක තතහක්ශ
නළ කශජහ කඹප,ශජනතහපශතභන්ෙේශනිෙයෝගීභශරැශන්නශ

පුළුන්භක්ශනළවළ.ශශ 

ෙම්ශ නසිපශ අපිශ ෆභශ ෙදනහභශ දන්නහ,ශ ෙරෝෙ ශ
අන්තයාජහ කශෙෞයශතත්ත්ඹශපිළිඵශහයාතහශඑළිඹපශඇසිත්ශ
 කෙඵනශඵ.ශ ශෙරෝෙ ශයපල්ශ195ක්ශඅතරින්ශ ශරාහශඉන්ෙන්ශශ

84නශ සථහනෙ .ශ ෙරෝෙ ශ ඉතහභශ ඵරත්ශ යපල්ශ ඹයිශ කිඹපුශ
සිෙලේෙඹන්ශ එාරන්තඹ,ශ ඇෙභරිහශ එක්ත්ශ ජනඳදඹශ ළනිශ

යපල්ශඅදශඉන්ෙන්ශ කසශණන්ර.ශශඒශඅනුශඒශයපල්ශරඵහත්ශ

ආයාථිශ දයුණුෙව්ශ ප්රභහණඹපශ ඔවුන්ෙේශ ෙෞයඹශ සථහයශ යශ
න්නපශඔවුන්පශපුළුන්භක්ශරළබීශනළවළ.ශඒපශප්රධහනශෙවේතුශ
හණිජශභහම්ශශභඟින්ශඇ කශශයනශරදශනශෘක ශතහක්ණඹශනිහශ
ඇ කශ වුශ තත්ත්ඹයි.ශ අපිශ උදහවයණඹක්ශ ශ වළශටිඹපශ ත්ශශෙතොත්,ශ

ඇෙභරිහශ එක්ත්ශ ජනඳදඹශ හෙේශ ශ යපශ අඩුශ හරඹකින්ශ
නිසඳහදනඹශ යනශ භහාලශ ඔවුන්ශ ප්රධහනශ ලෙඹන්ශ ආවහයඹපශ
න්නහ.ශ ශ ඔවුන්ශ අනුභතශ යශ ෙනශ  කෙඵනහ,ශ ශ GM food   

සිලහරශ ලෙඹන්ශ ආවහයඹපශ න්න.ශ ෙභි ශ ප්ර කපරඹශ තභයි,ශශ
ඇෙභරිහශඑක්ත්ශජනඳදඹශෙරෝෙ ශශආයාථිශඵරතහශවුණහප,ශ
ෙෞයඹශ වහශ අ කසිලහරශ මුදරක්ශ සිඹදම්ශ ශහප,ශ නවීනශ

තහක්ණිශෙෞයශඳවසුම්ශෆභශතළනභශසුරබශවුණහපශඔවුන්ෙේශ
ෙෞයශ තත්ත්ඹශ අදශ ෙවොශ තත්ත්ඹශනළ කශ ඵශ ෙම්ශ ෙරෝශ
ෙෞයශ ශ තත්ත්ශ හයාතහෙන්ශඉතහශ ඳළවළදලිශෙඳන්හශදීශ  කබීභ.ශශ

රාහෙව්ශශෙෞයශශතත්ත්ඹශඅයෙනශඵළලුෙොත්ශෙවොභශනළවළ.ශ
නමුත්ශ අෙප්ශ යෙට්ශ ෙෞයශ තත්ත්ඹශ ුවඟක්ශනයශ නළවළ.ශ අඳපශ
ඳල්ෙරවහයින්ශ තභයිශ ඉන්දඹහත්ශ ඉන්ෙන්.ශ ශ දකුණුශ ආන්ඹහෙව්ශ
ෙඵොෙවෝශ යපල්ශඅඳපශඩහශ ඳසෙන්ශ ඉන්ෙන්.ශ ශ එභශනිහශ අෙප්ශ

ෙෞයශ තත්ත්ඹශ ශ එක්තයහශ දුයපශ ෙවොයිශ කිඹහශ -නයශ
තත්ත්ඹක්ශෙනොෙයිශකිඹහ-ශකිඹන්නපශපුළුන්.ශශනමුත්ශඉදරිෙ දීශ
අපිශ අත්න්ශ යනශ ෙෙශශ ගිසිසුම්,ශ ඒශ හෙේභශ බීජශ ප්ර කඳත් කශ

පිළිඵශ න්නහශ තීයණශ භඟින්ශ අෙප්ශ ෙෞයශ තත්ත්ෙ ශ ඉයණභශ
තීයණඹශවීභපශනිඹමිතයි.ශ 

ඊශඟප,ශ බීජශ වහශ ඵළඳිචිචශෘක ශ යහඹනිශ ශ ද්රය.ශ අපිශ යජඹක්ශ

සිධිඹපශ කයහයශෙොසිශප්ර කඳත් කඹක්ශයහශභන්ශයනහශනම්ශබීජශ
ප්ර කඳත් කඹශඅනිහයාඹෙඹන්භශඉතහභත්ශළදත්ශෙනහ.ශරාහෙව්ශ
අපිපශ උචිතශ බීජශ යාඹශ කුභක්ද?ශ ඒශ හෙේභශ ශ හශ යීදීශ අපිශ

යහඹනිශද්රයශෙනොශෙඹොදහශහශයනහශනම්ශඅපිශෙභොනශහෙේශ
බීජරපදශඹහශයුත්ෙත්ශකිඹහශයජඹශශප්ර කඳත් කභඹශතීයණඹක්ශන්නශ
ඕනෆ.ශ එභශ නිහශ යජෙ ශ ෙොසිෙඳොශශ ශ දයුණුශ කිරීභශ වහශ ශ බීජශ

ප්ර කඳත් කඹශ සශ යශ ළනීෙම්දශ යජෙ ශ ෙොසිෙඳොශරපශ මුදල්ශ
ෙන්ශකිරීභශඳභණක්ශෙනොෙයි,ශරාහපශඋචිතශබීජශප්ර කඳත් කඹක්ශ
අනිහයාඹෙඹන්භශ අලයශ ඵශ ෙම්ශ අසථහෙව්දීශ භභශ අධහයණඹශශ
යන්නශළභළ කයි.ශඒශ අනුශ යජෙ ශප්ර කඳත් කඹශතුශශ ශබීජශවහශ

මුදල්ශ ෙන්ශ යීදීශ ඒශ ශ බීජරශ තත්ත්ඹශ පිළිඵශ සිධිභත්ශ
අධයඹනඹක්ශඅඳපශ කෙඵන්නපභශඕනෆ.ශ 

අභිජනනඹශශශබීජශ -ළඩිශ දයුණුශයනශ රදශ ශ බීජ-ශ ශ ඳහසිචිචිශ

කිරීභශ ළයදඹශ කිඹහශ ශ භභශ ෙඹෝජනහශ යන්ෙන්ශ නළවළ.ශ අපිශ බීජශ

ළඩිදයුණුශ යශ ළනීෙම්දීශ අෙප්ශ වීශ යාශ රාහෙව්ශ සිදයහඥයින්ශ

සින්න්ශ ශ තභයිශ දයුණුශ යන්ෙන්.ශ ඒශ හෙේභශ අපිශ ඳහයම්ඳරිශබීජශ

යාත්ශඹම්ශශකින්ශප්රභහණඹපශඳහසිචිචිශයනහ.ශනමුත්ශඅදශනසිපශ

අෙප්ශආවහයශරළයිසතුශඉතහශසීලභහි තශෙරහශ කෙඵනහ.ශෙඵෝාචි,ශ

ළයට්,ශඅයාතහඳල්,ශඳරිප්පුශෙම්ශහෙේශශඑශලුශවතයක්ශඳවක්ශතභයිශ

අෙප්ශසුරබශආවහයශෙව්රශතුශශශ කෙඵන්ෙන්.ශෙම්ශන්ඹලුභශශඒහෙ ශ

බීජශයාශ අපිශරාහෙව්ශ වදන්ෙන්ශනළවළ.ශ ෙම්හශ ෙඵොෙවොභඹක්භශ

අපිශපිපශයටින්ශෙන්න්ෙන්.ශශ 

පිපශ යටින්ශ ෙන්නශ ෙම්ශආවහයශ -අභිජනනඹශශශබීජ-ශ ඹළිශ

ප්රෙයෝවණඹශ ෙන්ෙන්ශ නළවළ.ශ උදහවයණඹක්ශ වළටිඹපශ ත්ෙතොත්ශ

ඉසයශ අපිශ ඳළෙඳොල්ශ ෙඩිඹක්ශ ෆහපශ ඳසෙේශ ශ අපිශ ශ ඒශ ෆශශ

ඳළශෙඳොල්ශ ෙඩිෙ ශ ඇපශ ළශඹපශ -ඵළීදප-ශ සින්ශ ශහශභශ ශ ඵළීෙීශ

ඳළශශවුණහ.ශඅදශ කෙඵන්ෙන්ශඇපශ ශනළ කශ ශශඳළෙඳොල්.ශ ශඇපශ කබුණත්ශශ

ඒහශ පුසශ ඇප.ශ ඒහශ ආඳසුශ ඳළශශ යන්නශ ඵළවළ.ශ ඇයිශ ෙභෙවභශ

ෙන්ෙන්?ශ ශ ෙම්හශ නිසඳහදනඹශ යනශ හණිජශ භහම්ශ සින්න්ශ

අබයන්තරිශ ජහනශ ඩරහ,ශ ඒශ හෙේභශ ෙම්හශ ඹළිශ ඳළශවීභශ

ළශළක්වීභශවහශantibiotic  දඹයලින්ශ ශෙෝදහශතභයිශරාහපශ

එන්ෙන්.ශඑභශනිහශඹළිශප්රෙයෝවණඹශසිෙම්ශඉඩඩශෙඵොෙවෝශදුයපශ

අඩුයි.ශ ශසිශෙලේෙඹන්ශඉන්දඹහශ ශහෙේශයපපශ ශම්පුයාණෙඹන්භශ
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බීජශ ප්ර කඳත් කඹපශගිි න්ශ ශ ඔවුන්ෙේශබීජශ වදහශ න්නපශ ශ පුළුන්ශ

නම්,ශ රාහශ හෙේශ යපශ ෙම්ශ හයාඹඹශ අඳශපශ පුයහශශ ශ න්නපශ

පුළුන්.ශ ශ ඒශ අනුශ ජහතයන්තයශ ෙඹෝධශ යහඹනිශ ෙඳොෙවොයශශ

භහම්රපශ ඵළඳුණුශබීජශඑක්ශ අඳශ ඹනහශනම්ශඅඳපශදහත්ශශ

අෙප්ශ ශනිෙයෝගීභශවහශඅෙප්ශ ශජහ කශසවරීත්ඹශරඵහශන්නපශ

පුළුන්ශභක්ශරළෙඵන්ෙන්ශනළවළ.ශ 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශසහමීන්ශවන්,ශඔඵශවන්ෙේපශතශසිනහඩිඹශහරඹක්ශ
 කෙඵනහ. 
 

ගරු (පූජය) අතුරලිමේ රතන ි මි 
(ரண்ணொறகு (.) அத்ணணஶ ண ஶர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මුදල්ශ ෙඹදවීභශ පිළිඵශ අදශ දනශ තීන්දුශ නිීදීශ සිෙලේෙඹන්භශ

අෙප්ශම්පයාණශඅධහනඹශෙඹොමුශයන්නශඕනෆ,ශඅෙප්ශයෙට්ශජහ කශ
සවරීත්ඹ,ශ අනහතශ දරුන්ෙේශවහශ දළනපශ න්ටිනශ ජනතහෙේශ
නීෙයෝගීභශ වශ අෙප්ශ යෙට්ශ මුදල්ශ ඉ කරිශ යශ ළනීභපශ  කෙඵනශ

වළකිඹහශ ඹනශ රුණුශ පිළිඵයි.ශ ෙභන්නශ ෙම්ශ රුණුශ
ළරකිල්රපශෙනශතභයිශබීජරපශමුදල්ශෙන්ශකිරීෙම්ශප්ර කඳත් කඹශ
සශ යන්නශ ඕනෆ.ශ එි දීශ සිෙලේෙඹන්භශ අෙප්ශ ඳහයම්ඳරිශ බීජශ
ආයාථිශ ලෙඹන්ශ ෙොයිශ තයම්ශ හයාඹක්භදශ කිඹහශ තක්ෙේරුශ

යන්නශඕනෆ.ශභවයශෙරහපශඅපිශඉරක්ම්ලින්ශඵළලුෙොත්,ශ
අභිජනනඹශ යනශ රද,ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ ළඩිදයුණුශ යනශ රදශ
බීජරශ අසළන්නශ ළඩිශ න්නශ පුළුන්.ශ ඒශ ඇත්තභශ ෙනොෙයි.ශ

නමුත්ශ අපිශ ි තමු,ශ අසළන්නශ ළඩිශ නහඹශ කිඹරහ.ශ වළඵළයිශ
ඳහයම්ඳරිශ බීජරශ ගුණහත්භශ තත්ත්ඹශ -සිපමින්,ශ ෙප්රෝටීන්,ශ
ළරරි,ශ ෙඳි-ශ ළනශ ඵළලුෙොත්ශ අයශ ප්රභහණඹද,ශ ගුණඹදශ කිඹහශ

රීදී,ශ සිෙලේෙඹන්භශ වීශ යාරදීශ අපිශ ගුණඹශළනත්ශරහශ
ඵරනහශනම්ශඳහයම්ඳරිශබීජරශ ළඩිශ හන්ඹක්ශ අඳපශ කෙඵනහ.ශ
එෙවභශ නම්ශ ළඩිශ හන්ඹක්ශ රඵහශ න්නශ පුළුන්ශ ඳහයම්ඳරිශ බීජශ

ෙභොනහද,ශ ජනතහපශ ඳරිෙබෝජනඹපශ ෙඹොදහශ න්නශ පුළුන්ශ බීජශ
ෙභොනහදශකිඹරහශඅපිශතීන්දුක්ශතශයුතුශනහ.ශමරහනහරඪශරුශ
භන්ත්රීතුභනි,ශ ෙභන්නශ ෙම්ශ හයණහශ ළරකිල්රපශ ෙනශ පයුතුශ

යනහශනම්ශඉතහශළදත්ඹශකිඹහශෙඹෝජනහශයමින්ශභෙේශථහශ
අන්ශයනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

මීශඟප,ශරුශචහල්සශනියාභරනහදන්ශභන්ත්රීතුභහ. 

 
[தற.த. 3.36] 
 

ගරු ි. ාළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறன் அர்ஶப, ன்நற! 

இன்ண ணொற றறஷச்ெரறணரல் ணௌன்வரறப்தட்ட றற 

ஷச்ெறன் ண ணௌற்தக் க்குபறன் வரடுப்தணவுள் 

வரடர்தர எண ெறன ணத்ணக்ஷபக் கூந றணம்ணொறன்ஶநன். 

அஶஶத்றல், ணொற றறஷச்ெணக்கு ன்ணேஷட 

ரழ்த்ணக்ஷபணம் வரறறத்ணக்வரள்றஶநன். அணஷட 

ணௌற்ெறரணண,  இந் ரட்டில் எண ட்ெற ெரர்ந் ணௌற்ெறர 

இல்னரல் வதரணர இனங்ஷ ரட்ஷடக் ட்டிவணப்தக் 

கூடி எண றட்டறடணௗடன் ஶெரோ்ந்ர இணக்ஶண்டும் 

ன்ண ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.   

ரன் இப்ஶதரண கூநறணக்றன்ந எண றடம் ெறனஶஷப 

வௌ றறஷச்ெர் அர்ணக்குத்  வரறரல் 

இணக்னரம். அரண, எண ெறன ரங்ணக்கு ணௌன்ணொ 

வபறரட்டிணணந்ண 'ெவரெ'றற்கு அரறெற இநக்குற 

வெய்ப்தட்டண. ஆணரல், டக்றணணக்றன்ந ந்ண 

ரட்டங்பறணௗம் டந் 3 ணடங்பரக் வரள்ணவு 

வெய்ப்தட்ட வல் அந்ந்க் பஞ்ெறெரஷனபறல் ற 

லண்டரனரக் றடப்தறணணக்றன்நண.  அந் வல்ஷன 

அரறெறரக்ற க்ணக்கு றறஶரறக்ரல், ன் 

வபறரடுபறணணந்ண 'ெவரெ'றற்கு அரறெற இநக்குற 

வெய்ப்தட்டு க்ணக்கு றறஶரறக்ப்தட்டண, அல்னண 

றறஶரறக்ப்தடறணக்றநண? ன்தஷ ரன் ெந்ஶத்ணடன் 

ஶரக்குறன்ஶநன். எணெறன அஷச்ெர்பறன் சு இனரதத்ஷக் 

ணத்றற்வரண்டு, ரட்டின் வதரணபரரத்ஷக் ணத்றற் 

வரள்பரல், அரறெற இநக்குற வெய்ப்தடுறன்நண 

ன்தஷணத் ங்ணஷட ணத்றற்குக் வரண்டு 

ணற்ரஶ இஷண இங்கு குநறப்தறட்ஶடன். 

இன்ண ெர்ப்தறக்ப்தட்டிணக்றன்ந இந் ணௌற்தக் 

க்குபறல் டற்தஷடறணணஷட பஞ்ெறெரஷனள் 

ணௌற்தக் க்கும் (வடி வதரணட்ள்) உள்படங்ற 

றணக்றன்நண.  டற்தஷடறணணஷட பஞ்ெறெரஷனள் 

ணௌற்தக் க்குக் வரடுப்தணவுள் அறரறக்ப்தடுற்கு 

அணேற ஶட்ப்தட்டிணக்றன்நண. அந் வடிவதரணட்ணக்கு 

அணேற வரடுப்தவன்தண எண றடல்ன. ஆணரல், 

ணத்த்றற்குப் தறன்ணொம் டற்தஷடறணரல் ங்ணஷட 

க்ணஷட ரழ்ரரம் சுக்ப்தட்டுக்வரண்ஶட 

வெல்றன்நண. உரர, எண றடத்ஷ இங்கு குநறப்தறட 

றணம்ணொறன்ஶநன். ங்ணஷட க்ள் ரக்பறத்ண இந் 

ஆட்ெற ரற்நம் இடம்வதற்ந தறன்ணர் , இப்தடிவரண ஆட்ெற 

றனவுவன்ண றர்தரர்க்றல்ஷன. வணன்நரல், ரட்டின் 

ஶெற  தரணரப்தறற்ப்தரல் ரங்ள் ங்ணஷட தறஶெங் 

பறணணக்றன்ந டற்தஷட ணௌரம்ஷப ஶநறடங்ணக்கு 

ர்த்ணம்தடிணம் க்ணஷட வெரந் றனங்ஷப, க்ணக்கு 

ரழ்ரரம் அபறக்றன்ந டற்ஷப் தறஶெங்ஷப, க்ள் 

வெநறந்ணரழ்றன்ந தறஶெங்ஷப க்பறடம் எப்தஷடக் 

ஶண்டுவன்ணம் ஶரரறறணக்றன்ந சூழ்றஷனறல், ற்ஶதரண 

ன்ணரர் ரட்டத்றல் ரழ்வுப்தரடு ன்ந றரத்றல் 

ணொறரக் டற்தஷட ணௌரவரன்ண அஷக்ப்தடுறன்நண.  

அஷ அநறந் அந்க் றரத்றன் தங்குத் ந்ஷ ஶற்ண 

ன்ஷண அஷத்ண இந் றடத்ஷக் கூநறணரல் ரன் 

ஶடிரச் வென்ண அந் ணௌரஷப் தரர்த்றணந்ஶன்.  அந்க் 

டற்தஷட ணௌரம் அஷக்ப்தடுறன்ந இடம் ற்ஶதரண 

லணர்ள் டற்வநரறணல் ஈடுதடுறன்ந இடரகும். 

அரண, ஷஷன இணக்றன்ந தறஶெத்றல் இந்க் 

டற்தஷட ணௌரம் ணௗக்ட்டரர அஷக்ப்தடுறன்நண. 

ரழ்வுப்தரட்டிணணந்ண ஏஷனத்வரடுரய்க்குச் வெல்றன்ந 

தரஷஷ றநறத்ண இந் ணௌரம் ற்வதரணண 

அஷக்ப்தடுன் ஶரக்ம் ன்ண?  உண்ஷறல் அந்க் 

டற்தஷட ணௌரம் அஷக்ப்தடுறன்ந இடத்றல் ஷஷன 

இணக்றன்ந ண. அல்ஶதட் குணஸ், ததரஸ் அன்ன் ணம் 

ஆற இண்டு தர்ணக்கு 2017.12.31ஆம் றறஷ 

அந்ப் தறஶெத்றல் ஷஷனண்னம் லன்தறடித் வரறணல் 

ஈடுதட ணௌடிணவன்ண டற்வநரறல் லரறல் பத் 

றஷக்பம் அணேற வரடுத்றணக்றநண . அர்ள் அந்ப் 

தறஶெத்றல் ணடரணடம் தம்தஷ தம்தஷர அணேற 

வதற்ண அந்த் வரறஷனச் வெய்ணவரண்டு ணறநரர்ள்.   

ற்வணஶ இணந் டற்தஷட ணௌரம்ஷப அற்ந 

ஶண்டும்; க்ணஷட ரழ்ரரத்றற்கு றகுத்ணக் 

வரடுக் ஶண்டும்; க்ணக்கு இல்தர ரழ்றன்ந எண 

சூழ்றஷனஷ உணரக் ஶண்டுவன்ணரன் ரங்ள்  
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ஶதரரடி ணறன்ஶநரம். இந்றஷனறல், ணொறரக் டற்தஷட 

ணௌரம் அஷக்ப்தடுவன்தண றவும் ஶஷணக்குரற 

றடரகும். ரன் இண வரடர்தர ஶற்ஷந றணம் 

இற்குப் வதரணப்தர இணக்றன்ந ன்ணரர் டற்தஷட 

அறரரறணடன் வரடர்ணொவரண்டு ஶட்டஶதரண, “ஶெற 

தரணரப்தறற்குத் ஶஷர இணக்றன்நதடிரல் ரங்ள் 

ணௌரம் அஷக்றன்ஶநரம்; உங்ணக்கு ரண தறச்ெறஷண 

றணந்ரல் லங்ள் தரரணன்நத்றல் ஶதெறக்வரள்ணங்ள் ! ”  

ன்ண   கூநறணரர். உண்ஷறல் இஷண எண  றட்டறட்ட 

வெனரத்ரன் ரன் தரர்க்றன்ஶநன்.  

அண்ஷறல் ரன் ணௌள்பறக்குபம் டற்தஷட ணௌரணௌக்குள் 

வென்நறணந்ஶன். அண ஏர் இரணுக் ட்டஷப்ணொஷட 

தறஶெம்ஶதரல் வரறறல்ஷன. சுற்ணனர றடுறள் றஷநந் 

எண தறஶெரத்ரன் அந்க் டற்தஷட ணௌரம் 

ரப்தட்டண. டற்ஷக்கு அண்றத் தறஶெங்பறல் 

ஶெற தரணரப்வதன்ண வெரல்ண டற்தஷட ணௌரம்ள் 

அஷக்ப்தட்டுக் வரண்டிணக்றன்நண. அஷ றர்ரனத்றல் 

இந் அெரங்த்றற்குச் ெரர்தரண வதரணப்ணொரய்ந்  

இரணுத்றணரறன் அல்னண அெரங்த்றன் வதரணப்ணொ 

ரய்ந் அறரரறபறன் சுற்ணனர றடுறபர அஷறணக் 

றன்நண ன்தஷணம் அற்ரத்ரன் ஶெற தரணரப்ணொ 

ன்ண வெரல்ண இந்க் டற்தஷட ணௌரம்ள் அண்ஷறல் 

ணொறர அஷக்ப்தடுறன்நண ன்தஷணம் ரன் இந்ச் 

ெந்ர்ப்தத்றல் அெரங்த்றன் ணத்றற்குக் வரண்டு 

றணம்ணொறன்ஶநன்.  

றழ் க்ணஷட இல்ணொ ரழ்க்ஷஷ இந் 

அெரங்ம் றட்டறட்டு சுக்ற ணறன்நண. குநறப்தர 

ங்ணஷட டக்கு, றக்றணௗள்ப க்பறன் இல்தரண 

ரழ்க்ஷஷக் டந் ஆட்ெறறணௗம் சுக்றணரர்ள். இந் 

ஆட்ெறறணௗம் ரங்ள் வல்ன வல்ன சுக்ப்தட்டு 

ணறன்ஶநரம் ன்தஷணம் ரன் உங்ணஷட ணத் 

றற்குக் வரண்டு றணம்ணொறன்ஶநன். வப அஷச்ெர் 

அர்ஶப, ரங்ள் டந் ரனங்பறல் வபறரட்டு 

அஷச்ெரப் தற றத்லர்ள். அந் ஷறல், 

ரரனரக்ப்தட்டர்ணஷட றடம் தற்நறத் ங்ணக்கு 

ன்கு வரறந்றணக்குவண றஷணக்றன்ஶநன். உண்ஷறல் 

ங்ணஷட க்ள் இந் ரட்டிஶன ற்தட்ட ணத்ம் 

ரர ங்ணஷட ன்ரஷ, தறள்ஷபஷப 

இந்ரர்ள். 2008-2009 ரனப்தகுறறல் அர்ணஷட 

உநறணர்பறல் அறரஶணரர் இரணுத்றணரறடம் 

எப்தஷடக்ப்தட்டிணக்றநரர்ள், அல்னண ணௗக்ட்டரர 

இணத்ணச்வெல்னப்தட்டிணக்றநரர்ள். இப்தடிரண எண 

சூழ்றஷனறல், இந் ணொற அெரங்ம் உணரக்ப்தட்டு 

இண்டு ணட ரனம்  ணௌடிந் தறன்ணொம் ங்ணக்குரற ெரறரண 

தறல் றஷடக்றல்ஷனவன்ண டந் இண்டு 

ரங்ணக்கும் ஶனர ங்ணஷட க்ள் ரட்ட 

ரலறர ங்ணஷட ண ஈர்ப்ணொப் ஶதரரட்டங்ஷப 

டரத்றக் வரண்டிணக்றன்நரர்ள். இந் ரட்டின் ஜணரறதற 

அர்ள் ங்ணஷட குஷன அக்ஷநணடன் வெறடுக் 

ஶண்டுவன்ண அர்ள் றர்தரர்க்றன்நரர்ள். ஆணரல், 

ஜணரறதற அர்ள் அந் க்ணக்ரண தறஷன இன்ணணௌம் 

ங்றல்ஷன ன்தண றவும் ஶஷணரண றடரகும். 

ங்ணஷட தறள்ஷபள் ங்ஶவன்ண ஶட்டு அர்ள் 

ஶதரரட்டத்ஷ ணௌன்வணடுத்றணக்றநரர்ள். அஷ இந் 

அெரங்ம் குநறப்தர, ஜணரறதற அர்ள் வரச்ஷெப் 

தடுத்ணறநரர்.  

ரன் ஜணரறதற அர்பறடம் உங்பறன்ண்னம் எண 

ஶரரறக்ஷஷ றடுக்றன்ஶநன். வௌ றற அஷச்ெர் 

அர்ஶப, ரங்ள் ஜணரறதற அர்பறடம் இந்க் 

ஶரரறக்ஷஷத் வரறறக் ஶண்டும். அரண , ரர 

னரக்ப்தட்டர்ணஷட உநறணர்ள் ங்ணஷட 

ரட்டங்பறல் ஶதரரட்டம் டத்ணறன்நரர்ள். ஜணரறதற 

அர்ள் ரட்ட ரலறர ந்ண வதற்ஶநரர்ஷபரண 

அஷத்ணப் ஶதெ ஶண்டும். ரரற்ஶதரஶணரர் அணௗனம் 

றநப்தற்ர இந்ப் தரரணன்நத்றல் ெட்டம் 

றஷநஶற்நப்தட்டிணப்தண ங்ணக்குத் வரறணம். அஷ 

அஷப்தறல் தன ெறக்ல்ள் இணக்னரம். ஆணரல், ஜணரறதற 

அர்ள் அந் க்ஷப அஷத்ணப் ஶதெ ஶண்டும். இந் 

அெரங்ந்ரன் அந் க்ணக்குத் குந் தறஷன ங் 

ஶண்டும். ங்பரல் தறல் ங் ணௌடிரண. வணன்நரல் 

அறரத்ஶரடு ஆட்ெற வெய்றன்ந அெரங்ம்ரன் இந் 

ரட்டிணேஷட இரணும், டற்தஷட ற்ணம் 

வதரணமரரல் ரரல் ஆக்ப்தட்டர்ள் றடத்றல் 

ஷவெரல்ன ஶண்டும். இந் ரட்டின் ஜணரறதறரன் 

தரணரப்ணொ அஷச்ெரவும் இணக்றன்நரர். இற்குரற ணௌணப் 

வதரணப்ணொம் இந் ரட்டின் ஶகு ஜணரறதற அர்ஷபஶ 

ெரணம். ற்ஶதரண அவுஸ்றஶணரவுக்குச் வென்நறணக்றன்ந 

ஜணரறதற அர்ள் அங்றணந்ண ந் தறன்ணரண இந் 

க்ஷப அஷத்ணப் ஶதெ ஶண்டும். ரரல் 

ஆக்ப்தட்டர்ணஷட வதற்ஶநரஷ அல்னண 

ஷணறரஷ எண ரட்டத்ணக்கு ந்ண ஶதர் வீம் 

அஷத்ணத் ன்ணேஷட ணத்ஷச் வெரல்ன ஶண்டும். 

அரண, அந் க்ள் ஶட்றன்ந ஶள்றணக்குப் 

தறனபறத்ண, ரரற்ஶதரணஷ ப்தடிக் ண்டநறண? 

ன்ந வதரநறணௌஷநஷ அர்ணக்கு றபங்ப்தடுத்ற ஆணல் 

வெரல்ன ஶண்டும் ன்ந ஶரரறக்ஷஷ ரன் றறஷச்ெர் 

ஊடர ஶகு ஜணரறதற அர்பறடம் றடுக்றன்ஶநன்.  

ணத்த்றணரல் இநந்ர்ணக்கு அஞ்ெண வெணௗத்ணண 

ெர்ஶெ ெட்டங்ணக்கு அஷ ற்ணக்வரள்பப்தட்ட எண 

றடம் ன்தண வப றறஷச்ெர் அர்ணக்கும் ன்கு 

வரறணம். றழ் க்ள் ணணக்ப்தட்ட றணத்ஷ - ணக் 

றணத்ஷ - இநந் ங்ணஷட உநவுஷப றஷணவுகூண 

ணௌர ஶ 18ஆந் றற ங்ணஷட தங்குத்ந்ஷ 

றல்ரஜன் அர்ள் ெறன ஆத்ங்ஷப ஶற் 

வரண்டிணந்ரர். ஆணரல், அந் குணஷ அங்குள்ப 

வதரணமரர் றெரஷக்கு அஷத்ண, றட்டி, றர்ப்தந்றத்ண, 

தன இன்ணல்ணக்கு ஆபரக்றறணக்றன்நரர்ள். உண்ஷறல் 

அண ண்டணத்ணக்குரற எண றடம். இனங்ஷறல் இணக் 

றன்ந ல்னர குணரஷணம் எஶ ரறரறரப் தரர்க் 

ஶண்டும்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහපශතශසිනහඩිඹශහරඹක්ශ කෙඵනහ. 

 
ගරු ි. ාළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இண்டு ரங்ணக்கு ணௌன்ணொம் ரன் எண றடத்ஷக் 

குநறப்தறட்டிணந்ஶன். அரண, வதரணஸ் ப்ணொ எவ்வரண 

குணஷணம் எவ்வரண றர அணுகுஷ ன் 

ண்ரல் ண்டிணக்றன்ஶநன். உண்ஷறல் டக்கு, 

றக்றணௗள்ப ல்னர  குணரஷணம் அரண றநறஸ், 

இந்ண, ணௌஸ்ணம், வதபத் குணரர் அஷணஷணம் ெர 

றக் ஶண்டும் ன்ண அங்றணக்றன்ந வதரணஸ் 
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றஷனங்ணக்கு அெரங்ம் ஏர் அநறறத்ஷன றடுக் 

ஶண்டும். இந்க் ணத்ஷ இந்ப் தரரணன்நத்றல் - இந் 

அஷறல் இணக்றன்ந ல்ஶனரணக்கும் ரன் வெரல்ணக் 

வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன். த் ஷனர்ஷப அந்ந் 

த்ர்ள் றக்றன்நரர்ள். ஆஶ, ந் குணர 

இணந்ரணௗம் டக்கு, றக்றல் இணக்றன்ந வதரணமரர் 

அர்ணக்கு எஶ ரறரறர ரறரஷ வரடுக் ஶண்டும்.  

இணறர, அங்கு அஷக்ப்தட்டுள்ப டற்தஷட ணௌரம் 

பறணரல் ங்ணஷட க்ணஷட ரழ்ரரங்ள் 

றட்டறட்ட ஷறல் அறக்ப்தடுறன்நண ன்தஷ லண்டும் 

ஞரதப்தடுத்ற, ன்ணரர் ரட்டத்றல் குநறப்தர  

ரழ்வுப்தரடு ன்ந றரத்றல் ஏஷனத்வரடுரய்க்கு 

அண்றத் தறஶெத்றல் ணொறர அஷக்ப்தடுறன்ந ணௌரஷ 

அற்நற, அந் லணர்பறன் ரழ்ரரத்றற்கு றறட 

ஶண்டும் ன்ண ஶட்டு, றஷடவதணறன்ஶநன். ன்நற.  

       
[අ.බහ.ශ3.50] 

 

ගරු විමේඳළ මශඨාටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශරුශමුදල්ශඅභහතයතුභහශසින්න්ශ
ඉදරිඳත්ශ යනශ රදශ සියාජනශ ඳනතශ ඹපෙත්ශ ෙඹෝජනහශ කිි ඳඹක්ශ

ම්ඵන්ධෙඹන්ශ සිහදශ නශ ෙම්ශ අසථහෙව්දීශ භපත්ශ රුශ බහශ
වමුෙව්ශරුණුශඉදරිඳත්ශයන්නපශ අසථහශ රළබීභශ ළනශ ඉතහභශ
තුටුශනහ.ශෙම්ශයෙට්ශෙීලඳහරනශක්ෙේත්රෙ ශඉතහභශෘතවසතශ

ෙීලඳහරනඥඹකුශ වළටිඹපශ පයුතුශ යනශ රුශ භාරශ භයවීයශ
භළ කතුභහශමුදල්ශඅභහතයශඳදසිඹශඵහයෙනශ ශඳශමුළනිශයපශ ශමුදල්ශ
අභහතයහාලඹපශඅදහශශෙභභශෙඹෝජනහශම්ඵන්ධෙඹන්ශ ශරුශබහශ

ඇභතශඅදශදෙේශ ශඅපිශඑතුභහපශශආශීයාහදශයනහ.ශෙභොනශඅඳහදශ
එල්රශ වුණත්,ශ මුදල්ශ අභහතයයඹහශ වළටිඹපත්,ශ ජනභහධයශ
අභහතයයඹහශ වළටිඹපත්ශතභශ යුතුභශවහශ කීභශ ශ ෙවොඳින්ශඉසපශ

යමින්ශ යජඹක්ශ සිධිඹපශ ඉදරිඹපශ ඹන්නපශ පුළුන්ශ ලක් කඹශ රඵහශ
ෙනශශඑතුභහශපයුතුශයයිශශකිඹරහශඅපිශඵරහෙඳොෙයොත්තුශෙනහ.ශ 

ජනභහධයශ අභහතයයඹහශ වළටිඹපශ පයුතුශ යපුශ අෙප්ශ රුශ
ඹන්තශ රුණහ කරශ භළ කතුභහපශ මුළුශ යෙට්භශ ඉඩම්ශ ප්රලසනඹපශ

සිඳුභක්ශරඵහශෙදන්නපශපුළුන්ශලක් කඹශරඵහශදීභශම්ඵන්ධෙඹන්ශශ
අ කරුශජනහධිඳ කතුභහපශභහශසතු කන්තශෙනහ.ශ ශඒශහෙේභශභහශ
නිෙඹෝජනඹශයනශදස්රික්ෙ ශ ශඇභ කයඹකුශවළටිඹපශඑතුභහපශ

ළඩශ යන්නශ පුළුන්ශ තත්ශ අභහතයහාලඹක්ශ රඵහශ දීභශ
ම්ඵන්ධෙඹන්ශ භෙේශ තුපශ ඳශශ යමින්ශ රුශ ඹන්තශ
රුණහ කරශභළ කතුභහපශභහශසුඵශප්රහයාථනහශයනහ.ශ ශඒශහෙේභශශ

මුදල්ශ අභහතයතුභහශ වළටිඹපශපයුතුශශශරුශ යසිශරුණහනහඹශ
භළ කතුභහපශශරළබුණුශසිෙීලශපයුතුශඅභහතයශධුයඹශම්ඵන්ධෙඹනුත්ශ
අපිශශඑතුභහපශසුඵශඳතනහ.ශ 

ෙයෝි තශඅෙබ්ගුණයාධනශි පපුශඅභහතයයඹහශෙම්ශරුශබහෙව්ශ
දීශෙනොෙඹක්ශෙීල්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශෙඵරිවන්ශෙදමින්ශථහශශහ.ශ
නමුත්ශෙම්ශහයණහරපශපිළිතුරුශරඵහශෙදනශඅසථහෙව්ශශඑතුභහශෙම්ශ
බහශ යාබෙ ශ නළ කශ වීභශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ භහශ නහටුශ නහ.ශ

එතුභන්රහශ ෙොයිශ සිධිඹපශ යෙට්ශ ආයාථිඹශ ඳහරනඹශශහද,ශ ශ ෙම්ශ
යපපශ ෙභොනශ තයම්ශ ලක් කභත්ශ ෙේහක්ශ ශහදශ කිඹරහශ කිඹනහශ
නම්,ශ එතුභන්රහෙේශ නහඹඹහශ නශ ශ ි පපුශ ජනහධිඳ කයඹහශශ

අහනෙ ශදීශඳහයාලිෙම්න්තුශභන්ත්රීයඹකුශශයරහශතභයිශඑතුභන්රහශ
ඳසුශඳශඵළලුෙව්.ශ 

දළන්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ශආයාථිඹශළනශථහශයනහ.ශඅපිශ දන්නහ,ශ

අවුරුදුශනඹක්ශෙම්ශයපශඳහරනඹශෙශේ,ශ- 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙම්ශ අසථහෙව්දීශ වුරුශ ෙවෝශ රුශ
භන්ත්රීයඹකුශරුශෙේ.එම්.ශශආනන්දශකුභහයන්රිශභන්ත්රීතුභහෙේශනභශ
මරහනඹශවහශෙඹෝජනහශයන්න. 

 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ "රුශ ෙේ.එම්.ශ ශ ආනන්දශ
කුභහයන්රිශ භන්ත්රීතුභහශ දළන්ශ මරහනඹශතශ යුතුඹ"යිශභහශ ෙඹෝජනහශ
යනහ. 

 

ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 
වුමයන්, ගරු මේ.එේ.  ආනන්ද කුමළරසි ම මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்ணொறகு  ட்ட் குஶெ அர்ள் அக்றர 

ெணத்றணறன்ண அனஶ,  ரண்ணொறகு ஶஜ.ம். ஆணந் குரெறநற 

அர்ள்  ஷனஷ றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 
 

ගරු විමේඳළ මශඨාටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ ෙම්ශ යෙට්ශමුදල්ශ අභහතයහාලඹශ
ළනශ ථහශ යනශ ෙයෝි තශ අෙබ්ගුණයාධනශ භළ කතුභන්රහපශ අදශ

අභතශෙරහශ කෙඵනහ,ශ ශඑතුභන්රහෙේශඅඹශළඹශෙල්නෙඹන්ශ
අභහතයහාලරශන්ඹඹපශ62ක්භශශඳහරනඹශෙශේ,ශශඒහධිඳ කශසිධිඹපශශ
භි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්භඹහශ ඵ.ශඒශහරෙ ශඑෙවභශයීදීශපසශ
ඳළපව්ශහෙේශ ි පපුශඅඹ,ශ ශඅදශ තභන්ෙේශි පපුශජනහධිඳ කයඹහෙේශ

තනතුයත්ශඅි මිශනශතළනපශපයුතුශයරහශ කෙඵනහ.ශෙම්ශඅඹශඑදහශ
වරිඹපශළඩශශහශනම්,ශෙම්ශඅඹශවරිඹපශජනතහපශරුණුශඉදරිඳත්ශ
ශහශ නම්,ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්භඹහශ අදශ ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ

සිඳක්ෙ ශහඩිශෙන්ෙන්ශනළවළ.ශඑෙවභශයපුශඅඹශතභයිශඅදශභවශ
ෙරොකුපශ ථහශ යන්ෙන්.ශ නශ මුදල්ශ අභහතයතුභහශ ලෙඹන්ශශ
භාරශභයවීයශ භළ කතුභහෙේශඳදසිශප්රහප් කඹත්ශඑක්ශඅදශඅවනහ,ශ

"ෘක යාභශ අභහතයහාලඹශ වහශ ෙභචිචයශ මුදරක්ශ සිඹදම්ශ වුණහඹ,ශ
අචිචයශ මුදරක්ශ ෙම්පශ සිඹදම්ශ වුණහඹ,ශ ඒහශ ළනශ ෙභොනහදශ
කිඹන්ෙන්?"ශ කිඹරහ.ශ ෙෝල්ෙෂේසශ පිට්පනිඹශ අරශ -ශ ඳළරැණිශ

ඳහයාලිෙම්න්තුශඅරශ-ශඑදහශෙවොපශ කබුණුශයුදශවමුදහශමරසථහනඹශ
එෙවභභශ කබුණහශනම්ශෙොචිචයශමුදරක්ශඅඳපශඉතුරුශනහදශකිඹරහශ
අපිශදන්නහ. 

ශළන්ග්රි-රහශ ෙවෝපරඹශ වදන්නපශ අෙප්ශ සුපිරිශ ඉඩභශ
න්න්නක්යඹපශ සිකුණහ,ශ යුදශ වමුදහශ මරසථහනඹශ ඵත්තයමුල්රපශ
ෙනළසිත්,ශ අදශ ෙම්ශ නශ සිපශDefence Headquarters Complex 
එශ වදන්නශ සිතයක්ශ රුපිඹල්ශ මිලිඹනශ 54,000ක්ශ ළඹශ යනහ.ශ

හෙේශ ඕනෆභපද?ශවුදශ ෙම්හශෙශේ?ශ ෙම්ශ වහශ මුදල්ශ ෙන්ශ
යනෙොපශ ළබිනට්ශ භණ්ඩරෙ ශ ි පපු,ශ දළන්ශ ෙම්ශ සිධිඹපශථහශ
යනශසිභල්ශ වීයාලශ භවත්භඹහරහ,ශඔඹශ ඉන්නශෙඵොෙවෝෙදෙනක්ශ

ෙොෙවේදශ න්ටිෙ ශ කිඹනශ එශ අපිශ දන්නහ.ශ එතුභන්රහශ අදශ ථහශ
යන්ෙන්ශවරිඹපශභළරිරහශඉඳදුණහශහෙයි.ශ 

ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි.ශ අපිශ දන්නහ,ශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ

ෙදඳහයාතෙම්න්තුශෙොඩනළඟිල්රශළන.ශයපපශෙම්ශතයම්ශආදහඹභක්ශ
ෙනෙදන,ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ආදහඹම්ශ එතුශ යන,ශ ඉතහභත්ශ සුසිෙලේෂීශ
ෙේහක්ශ යනශ නිරධහරින්පශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙොඩනළඟිල්රශ

ප්රභහණත්ශනළවළ.ශ භහශඅදශ දනශආාශිශ අධීක්ණශහයශබහපශ

545 546 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගිඹහපශ ඳසෙේශ දළනශ න්නශ රළබුණහ,ශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ ෙොඩනළඟිල්රශ එි ශ ෙේඹශ යනශ නිරධහරින්පශ
ප්රභහණත්ශනළවළයිශකිඹරහ.ශහයාක ශරුපිඹල්ශෙෝටිශණන්ශමුදල්ශ

යපපශ එතුශ යන්නශ ලක් කඹක්ශ  කෙඵනශ අදහශශ නිරධහරින්ප,ශ
ෙොභහරිසරුන්පශ ළඩශ යන්නශ ඒශ ෙොඩනළඟිල්ෙල්ශ ඉඩඩශ
නළවළ.ශි පපුශමුදල්ශඇභ කයඹහපශෙචෝදනහශයනශභවයශඅඹපශභහශ

කිඹන්නශ ළභළ කයි,ශ ඉ කවහෙ ශ ඳශමුනශ තහපශ ඳසුගිඹශ
අවුරුීෙීශතභයිශ ෙීශීඹශආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ එතුශයනශ
ආදහඹභශන්ඹඹපශ158කින්ශළඩිශවුෙණ්ශකිඹරහ.ශ ශආාශිශඅධීක්ණශ

හයශබහෙව්දීශභහශඇුවහ,ශආදහඹභශන්ඹඹපශ158කින්ශළඩිශවුෙණ්ශ
න්ඹඹපශ11ශළට්ශඑශන්ඹඹපශ4කින්ශළඩිවීභශනිහදශකිඹරහ.ශනළවළ,ශ
එෙවභශ ෙනොෙයි.ශ ඒශ ෙවේතුශ නිහශ ෙනොෙයි.ශ ඳසුශ ගිඹශ ආණ්ඩුශ

හරෙ ශ 2013,ශ 2014ශ න්පශඑතුශයන්නශ කබුණුශඳළයණිශමුදල්ශ
රුපිඹල්ශබිලිඹනශ3ක්ශඳහශඅදශඑතුශයරහශඅන්ශයශ කෙඵනහ.ශ
එෙවභශ නම්ශ අදශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ ෙොඳභණශ
හයාඹක්භශ ඉදරිඹපශ ඳළමිණශ  කෙඵනහද?ශ ෙම්හපශ උත්තයශ

ෙදන්ෙන්ශනළත්ෙත්ශඇයි?ශෙම්හශපිළිඵශඅඹශයන්ෙන්ශනළත්ෙත්ශ
ඇයි?ශෙම්හපශඋත්තයශෙදන්නශඒහඵීධශසිඳක්ෙ ශෙෙනක්ශඅදශ
ෙම්ශ බහශ ළෙබ්ශ නළත්ෙත්ශ ඇයි?ශ ෙම්හපශ උත්තයශ ෙදන්නශ

පුළුන්භක්ශ නළවළ.ශ ෙම්හශ ථහශ යන්ෙන්ශ නිම්ශ ෙීල්ශ
සිධිඹපයි.ශ දළන්ශපුදුභශහරණ්ණිශතුපක්ශරඵනහ.ශහරණ්ණිශ
තුපක්ශ රඵනහ,ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ "මුදල්ශ

ඇභ කතුභහශඅයින්ශශහ"ශකිඹරහශෙන්ශෙම්ශඅඹශකිඹන්ෙන්.ශවළඵළයි,ශ
ෙම්ශ හයණඹත්ශ භතශ  කඹහශ න්නශ ඕනෆ.ශ මුදල්ශ ඇභ කශ ධුයඹශ
හෙේභශ ජනභහධයශ ඇභ කශ ධුයඹත්ශ රළබුෙණ්ශනිම්ශ එෙේශ ෙභෙේශ

පුීරෙඹකුපශෙනොෙයි.ශසිෙලේෙඹන්භශආණ්ඩුරපශලක් කඹශදීපු,ශ
චන්ද්රිහශ ඵණ්ඩහයනහඹශ භළ කනිඹපශ ඒශ හෙේශ ලක් කඹක්ශ දීපු,ශ
භි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්තඹහපත්ශ උදවුශ යපු,ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ

භවත්භඹහශජනහධිඳ කශපුටුෙව්ශහඩිශයන්නශලක් කඹශදීපුශcampaign 
manager තභයිශඅදශඒශඇභ කශධුයෙ ශපයුතුශයන්ෙන්.ශඒශභතශ
 කඹහශ න්න.ශ Campaign manager තභයිශ අදශ මුදල්ශ ඇභ කශ
වළටිඹපත්,ශජනභහධයශඇභ කශවළටිඹපත්ශඇසිල්රහශ කෙඵන්ෙන්.ශඅපිශ

ඉතහභත්ශ ඳළවළදලිශ ෙම්ශ හයණඹශ කිඹන්නපශ ඕනෆ.ශ ි පපුශ මුදල්ශ
ඇභ කතුභහශෙම්ශයපපශසිලහරශළඩශෙොපක්ශයරහශ කබුණහ.ශ 

යසිශ රුණහනහඹශ භළ කතුභහශ යපුශ ෙේඹශ අඳපශ ඳළත්තපශ

දහන්නශ ඵළවළ.ශ රුපිඹල්ශ දදවක්ශ යජෙ ශ ෙේඹන්පශ දුන්නහ.ශ
ෙයෝි තශඅෙබ්ගුණයාධනශභවත්තඹහශෙභතළනශථහශයරහශකිව්හ,ශ
''සයාණ''ශ කිඹරහශ ෙභොක්දශ තන්දයඹක්ශ ළන.ශ එතුභහශ සිතයයිශ

ටික්ශථහශෙශේ.ශ එතුභහපශ අපිශ උත්තයශ ෙදන්නශ ඕනෆ.ශ ෙභතළනශ
නළ කශ වුණත්ශ ෙොෙවේශ වරිශ ඉෙනශ අවෙනශ ඉඳියි.ශ යහජයශ
ෙේඹන්පශ රුපිඹල්ශ 10,000ක්ශ දීපුශ එශ ළරැදදශ කිඹරහයිශ අපිශ

අවන්ෙන්?ශ අෙප්ශ ආණ්ඩුපශ ටික්ශ රිදුෙණ්ශ ඒයි.ශ යජෙ ශ
ෙේඹන්ශෙදන්ෙනක්ශඉන්නශඳවුරක්ශරුපිඹල්ශ20,000ක්ශ න්නශ
ෙොපශඅඩුශතයමින්ශෙභෝපයාශයිරඹශගිඹශමිනිවහපශලීන්ාශඑක්ශ
වරිශ දහරහශ ''ඇල්ෙපෝ''ශ හයාශ එක්ශ රඵහශ න්නශ පුළුන්ශ වයිඹශ

 කබුණහ.ශ ඒහශ ෙනහපශ සිඳක්ෙ ශ අඹශ ළභ කශ නළවළ.ශ ඒහශ
ෙනහපශ ළභ කශ වුෙණ්ශ නළවළ.ශ ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි,ශ ෙතල්ශ
ලීපයඹශමිරශරුපිඹල්ශ33කින්ශඅඩුශෙනශෙොප,ශලීපයාශෙදශමිරශශ

රුපිඹල්ශ 66කින්ශ අඩුශ ෙනශ ෙොප,ශ ලීපයාශ තුනක්ශ වනශ ෙනහශ
රුපිඹල්ශ න්ඹඹක්ශ හක්කුෙව්ශ දහශ ත්තහ.ශ ඒහශ වනශ ෙනොෙයිශ
හෙේයිශථහශයන්ෙන්. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඔඵතුභහපශ තශ සිනහඩිශ ෙදශ හරඹකුයිශ
 කෙඵන්ෙන්. 

ගරු විමේඳළ මශඨාටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භපත්ශ සිනහඩිඹක්ශ ෙදන්න,ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ
ඉසෙල්රහශ ථහශ යපුශ භන්ත්රීතුභහපත්ශ සිනහඩිශ ෙදක්ශ ළඩිපුයශ

දුන්නහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහපශතශසිනහඩිශෙදශහරඹකුයිශ කෙඵන්ෙන්. 
 

ගරු විමේඳළ මශඨාටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ෙම්ශදුන්නුශවනශෙවොශනළවළශහෙේයිශථහශයන්ෙන්.ශඒශනිහශ

අපිශ ඳළවළදලිශ ෙම්ශ හයණඹශ කිඹනහ.ශ අෙප්ශ අඩුශ ඳහඩුම්ශ
 කෙඵන්නපශපුළුන්.ශඅවුරුදුශෙදක්ශතුශශන්ඹලුශෙීල්ශභහඳහන්නශ
පුළුන්භක්ශනළවළ.ශආෙඹෝජඹන්ශළනශථහශයනශ ෙම්ශඅඹපශ

භභශ ෙම්ශ හයණඹශ කිඹනහ.ශ ශ රාහෙව්ශ අදශ  කෙඵනශ නී ක-රී කත්ශ
එක්ශපයුතුශයරහශ ආෙඹෝජෙඹකුපශ අවුරුදුශ ෙදක්,ශ තුනක්ශ
ඹනශල්ශඹම්ශකින්ශයාභහන්තඹක්ශආයම්බශයන්නශපුළුන්භක්ශ

නළවළ.ශඑතෙොපශපිපශයපශඉන්නශමිනිසුන්පශයාභහන්තඹක්ශආයම්බශ
යන්නශඅවුරුදුශඳවක්ශසිතයශඹනහ.ශෙම්ශයෙට්ශආෙඹෝජෙඹකුපශ
යාභහන්තඹක්ශආයම්බශයන්නශපුළුන්දශකිඹරහශඵරන්න.ශඒශනිහශ

තභයිශ ආයාථිශ ායාධනශ ඳනත්ශ ෙටුම්ඳතශ ෙනහෙව්.ශ ඒහපශ
ෙනොෙඹක්ශ ෙීල්ශ ෙනළල්රහශ  කෙඵනහ.ශ අභළ කතුභහෙේශ ඒශ
ඳනත්ශෙටුම්ඳතපශඹම්ශඹම්ශප්රභහදඹන්ශඇ කශයරහශ කෙඵනහ.ශභභශ
කිඹන්නපශඕනෆ,ශෙම්ශයෙට්ශෙම්ශනී ක-රී කශවළභශඑක්භශ කෙඵන්නපශ

ඕනෆඹශකිඹරහ.ශ 

SAITM එශ ළනශ දළන්ශ හෙරෝශ ෙෂොන්ෙේහශ භවත්තඹහශ
කිඹන්ෙන්ශෙභොක්දශ කිඹනශ එශ ළනශ ඇුවහභශ භපශනහටුයි.ශ
එදහශ කිඹපුශ ටින්භශ අදශ කිඹනහ,ශ "SAITM එශ ප්රමි කඹපශ
 කෙඵනහශනම්ශඅපිශරළවළස කයි.ශවදයශබහපශඅයි කඹක්ශනළවළ,ශ
ඒපශ සිරුීධශ ෙන්න."ශකිඹරහ.ශවදයශ බහෙව්ශ බහඳ කයඹහශ
කිඹරහශ  කෙඵනහශ භභශ ඊෙ ශ ප්රෘත් කලින්ශ දළක්හ.ශ ඒශ නිහශ
"ෙවොශ ෙවොශ ෙල්රම්ශ එළිෙනශ ජහෙභප"ශ හෙේශ ෙවපශ අනිීදහශ
ඔඹශ ටින්භශවදයශ සිදයහරශ ප්රලසනඹශ පිළිඵශ ඉතහභත්ශ ඳළවළදලිශ
ප්රහලඹක්ශයයි.ශඑෙවභශයන්නශෙනහ.ශ 

භි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්තඹහශ වදපුශ ෙම්ශ SAITM එශ ළනශ
එතුභහශෙයදශඇෙනදශකිඹන්ෙන්ශ"ෙම්පශඅපිශසිරුීධයි"ශකිඹරහ.ශ
භපශනහටුශඒපශෙනොෙයි.ශෙම්ශරේජහශනළ කශGMOA එශි පපුශ
ජනහධිඳ කතුභහශ ශඟපශ ගිි ල්රහශ එතුභහශ ප්රධහනශ ළරවුම්හයඹහඹශ
කිඹරහශ ි තහෙනශ ෙම්ශ SAITM එශ ළනශ කිඹනහ.ශ ඒශ
වදයරුන්පත්ශභභශෙම්ශහයණඹශකිඹන්නපශඕනෆ.ශඊෙ ශයපුශ
වදයශයාජනඹශ ඉතහභත්ශහයාථශලු.ශ ප්රෘත් කශහචිඡහශ  කඹරහශ
භවහශ ෙරොකුශ පුයහයම්ශ සිධිඹපශ කිඹනහ,ශ වදයරුන්ෙේශ ළඩශ
යාජනඹශ හයාථයිශ කිඹරහ.ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ
වදයරුන්ෙේශ යාජනඹශ හයාථයිශ ශ කිඹරහශ කිඹන්ෙන්ශ
ෙභොක්ද?ශඒෙක්ශඅෙනක්ශඳළත්තශෙභොක්ද?ශඒශ දෙේශෙම්ශයෙට්ශ
අඩුශ ණෙන්ශ ෙදතුන්ශන්ඹඹක්ශභළරුණහ.ශ ෙදතුන්ශන්ඹඹක්ශමිනිසසුශ
භළරුණහපශශකිඹන්නශඕනෆ,ශෙම්ශයාජනඹශයපුශවදයරුන්.ශ
ඒශ නිහශ හරණ්ණිශ තුපක්ශ රඵනහ,ශ "අපිශ යාජනඹශ ශහ"ශ
කිඹරහ.ශ ෙනොකිඹහශ කිඹනහ,ශ "අපිශ මිනිසසුශ ෙදතුන්ශ න්ඹඹක්ශ
භළෙයන්නශඇරිඹහ"ශකිඹරහ.ශ 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන්ශඅන්ශයන්න. 
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2017 භළයිශ23ශ 

ගරු විමේඳළ මශඨාටිආරච්ික මශතළ 
(ரண்ணொறகு றஶஜதரன வயட்டிஆச்ெற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

OPDsරශ ි පපුශ මිනිසසුශ ඳහයපශ ඵළවළරහශ භහධයඹපශ කිව්ෙව්ශ
ෙභොක්ද?ශ "ෙවණශවතශවන්න"ශකිඹරහශකිව්හ.ශ "ලහඳශ ෙන්න"ශ

කිඹරහශ කිව්හ.ශ ඒශ කිව්ෙව්,ශ අි ාශ මිනිසසු;ශ දුප්ඳත්ශ මිනිසසු.ශ
OPDsරපශ ගිි ල්රහශ ෙනොමිරෙ ශ ෙඵෙවත්ශ ටික්ශ අයන්නශ
 කබුණුශ එශ දක්ශ නළ කශ වුණහඹශ කිඹන්ෙන්ශ රක්ශ ණනක්ශ

ෙයෝගීන්ශඅනහථශතත්ත්ඹපශඳත්ශවුණහඹශකිඹනශඑයි.ශ 

කිඹුල්ශඳුළුශෙවශනශඒහඵීධශසිඳක්ඹශඅදශෙම්ශතත්ත්ඹපශ
ඳත්ශෙන්ෙන්ශෙම්ශහෙේශෙීල්ලින්.ශඒශනිහශඅපිශඳළවළදලිශෙම්ශ
හයණඹශ කිඹනහ.ශ භතශ  කඹහශ න්න.ශ ෙභතුභන්රහශ ඇභ කම්ශ

නළ කශ ෙරහශ අදශ සිඳක්ෙ යිශ ඉන්ෙන්.ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ
භවත්තඹහෙේශ ජනහධිඳ කභශ නළ කශ ෙරහශ අදශ භන්ත්රීයෙඹක්ශ
සිධිඹපයිශඉන්ෙන්.ශවළඵළයි,ශඅෙප්ශඇභ කරුන්ෙේශසිඹඹන්ශෙනසශ

ශහපශ ඒශ ෙේයභශ ළබිනට්ශ ඇභ කරු.ශ ඒශ නිහශ එතුභන්රහෙේශ
ෙේඹශ අපිශ ඉසයවපශ අයෙනශ හයාථශ පයුතුශ යනහ.ශ
සිෙලේෙඹන්භශ නශ මුදල්ශ ඇභ කයඹහශ ඒශ පයුතුශ ඉතහභත්ශ

හයාථශ ඉසපශ යයි.ශ සිෙීලශ පයුතුශ ඇභ කයඹහශ වළටිඹපශ යසිශ
රුණහනහඹශභළ කතුභහශ ඒශයපුශපයුත්ශතශ ඉදරිඹපශෙනශඹයි.ශ
දළන්ශඅභළ කතුභහශඳන්නන්නයිශවදන්ෙන්.ශදළන්ශඑශඑශෙල්රම්ශ

දහනහ.ශ වළඵළයි,ශ භතශ කඹහශ න්නශඕනෆශහයණඹක්ශ කෙඵනහ.ශ
ජනහධිඳ කතුභහත්,ශ අභළ කතුභහත්ශ එක්ශ 2020ශ ෙනල්ශ ෙම්ශ
ආණ්ඩුශ ෙවොල්රන්නශ ෙම්ශ ඉන්නශ කිි ඳශ ෙදනහපශ පුළුන්භක්ශ
නළවළයිශකිඹනශඑශභතක්ශයමින්,ශඅෙප්ශපයුතුශඉදරිඹපශඹනහශ

කිඹනශ එශ භතක්ශ යමින්ශ භෙේශ ථහශ අන්ශ යනහ.ශ
ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

මීශඟප,ශරුශභි න්දශඹහඳහශඅෙබ්යාධනශභන්ත්රීතුභහ.ශඔඵතුභහපශ
සිනහඩිශඅපශහරඹක්ශ කෙඵනහ. 

 
[අ.බහ.ශ4.02] 
 

ගරු මි න්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் ரப்தர அஶதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඳශමුෙොපභ අෙප්ශ භහතයශ
දස්රික්ෙ ශරුශඅභහතයතුභහපශභෙේශසුඵශඳළතුම්ශප්රහලශයනහ.ශ

ි පපුශමුදල්ශඅභහතයයඹහශඳසුගිඹශහරශහනුෙව්ශරළබුහශහෙේශ
අමිි රිශඅත්ශදළකීම්ශරඵන්ෙන්ශනළ ක,ශඉතහභත්ශහයාථශෙභතුභහපශ
අෙප්ශ යපශ ෙනුෙන්ශෙේඹක්ශයන්නශලක් කඹශරළෙඵයිශකිඹරහශ

භභශ ි තනහ.ශ ඒශ හෙේභ,ශ ෙදළනිශ තහපයිශ මුදල්ශ ඇභ කභශ
භහතයපශරළෙඵන්ෙන්.ශමීපශලින්ශමුදල්ශඇභ කභශරළබුෙණ්ශෙයොනීශ
දශ ෙභල්ශ ි පපුශ ඇභ කතුභහප.ශ එතුභහශ දළළන්තශ ෙේහක්ශ භහතයශ
දස්රික්ඹප,ශ භහතයශ නයඹපශ ශහ.ශ එළනිශ ෙේහක්ශ භාරශ

භයවීයශ ඇභ කතුභහපත්ශ යන්නශ වළකිශ ෙයිශ කිඹහශ භභශ සිලසහශ
යනහ.ශ එෙවභශ ෙශොත්ශ ඒශ අපිශ න්ඹලුශ ෙදනහපශ ෙරොකුශ
න්ි පනඹක්ශෙයි.ශශ 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ෘක යාභශ අභහතයහාලෙ ශශ
ළඹශශීයාශාෙලෝධනඹශළනශඅපිශථහශයනශෙොප,ශ්රීශරාහශභවශ
ඵළාකුෙව්ශ හයාතහශ ෙඳන්නහශ ඳසුගිඹශ යාෙ ශ ෘක යාභශ

නිසඳහදනශ න්ඹල්රභශහෙේශ ඳවතපශ ළටුණුශඵ.ශ ෙම්පශ්රීශරාහශ
භවශ ඵළාකුශ කිඹන්ෙන්,ශ ''නිඹඟඹශ නිහශ ඳවතශ ළටුණහ''ශ කිඹරහ.ශ
නිඹඟඹශනිහශ ඳවශපශළටුණහශ ෙනොෙයි,ශ තත්ශරුණුශ යහශිඹක්ශ

ෙම්ශඩහශළටීභපශෙවේතුශවුණහ.ශෙඳොෙවොයශවනහධහයඹශඉත්ශශහ.ශ

ඒශ හෙේභ,ශ අෙනකුත්ශ නවීනශ තහක්ණිශ ළඩශ පිළිෙශශ

ම්පයාණෙඹන්ශ අදශ ෘක යාභශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙන්ශ ක්රිඹහත්භශ
ෙන්ෙන්ශ නළවළ;ශ බීජශ රඵහදීෙම්ශ ළඩශ පිළිෙශශ ක්රිඹහත්භශ
ෙන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ඒශ නිහශ ෙම්ශ ෙව්රහෙව්ශ ඒශ හයාඹඹපශ භළදවත්ශ
ෙන්නශ කිඹරහශ අපිශ මුදල්ශ අභහතයතුභහෙන්ශ ඉල්රනහ.ශ ඊපශ

අභතයශ තමුන්නහන්ෙේශ දන්නහ,ශ ෘක යාභශ අභහතයහාලඹපශ
ෙොඩනළඟිල්රක්ශ අයෙනශ දළළන්තශ මුදරක්ශ අෙප්ශ ජහ කශ
ධනෙඹන්ශ සිනහලශ යනහ;ශ තභත්ශ සිනහලශ යශ ෙනශ ඹනහ;ශ

තභත්ශ ෙම්ශ ණ්ඩහඹභශ තුටුශ යන්නශ ඒශ මුදරශ ෙනහඹශ
කිඹරහ.ශ 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ෘක යාභශ අභහතයහාලඹශ

 කෙඵනශඉඩෙම්ශතශඅක්යශ අපක්ශි සශ  කෙඵනහ.ශ දළනපශ ෙවශ
මුදරශ  කබුණහශ නම්,ශ ෙම්ශ අලයතහපශ අලු කන්ශ ෙොඩනළඟිල්රක්ශ
වදන්නශ  කබුණහ.ශ Sectoral Oversight Committeesරපශ ඕනෆඹශ

කිඹරහයිශෙම්ශෙොඩනළඟිල්රශත්ෙත්.ශදළන්ශඅවුරුදුශෙදක්ශෙන්නශ
ආහ.ශ ඒශ මුදරශ  කබුණහශ නම්,ශ ෙම්ශ හරශ සීලභහශ තුශශ ෙවොශ
ෙොඩනළඟිලිශෙදක්ශඑතළනශවදහශන්නශ කබුණහ.ශඒශහෙේශඅඳයහධශ
යරහ,ශෙම්ශයෙට්ශමුදල්ශනහස කශයරහ,ශෙම්ශයෙට්ශමුදල්ශතභන්ෙේශ

ි තතුන්පශෙඵදහශදීරහ,ශෙම්ශයපශෙනශඹන්නශපුළුන්භක්ශනළවළ.ශ
ඒශ ෙනුෙන්ශෘක යාභශඅභහතයහාලඹපශසිලහරශඅරහබඹක්ශෙරහශ
 කෙඵනහ.ශඒශනිහශඅපිශතමුන්නහන්ෙේරහපශකිඹන්ෙන්,ශෙම්ශහෙේශ

අඳයහධශ යන්නශ එඳහ.ශ තභන්ෙේශ ඹවළුන්පශ ල්ලිශ ෙදන්නශ
වුභනහශනම්,ශතභන්ෙේශඹවළුන්පශදීරහශඹම්ශඹම්ශනුශෙදනුශයශ
න්නශවුභනහශනම්,ශ මීපශඩහශශිසපශම්ඳන්නශසිධිඹපශ ඒශශශ

වළකිශ කෙඵනහ.ශඒශනිහ,ශඅෙප්ශයෙට්ශශජහ කශධනඹශසිනහලශකිරීභශ
-නාස්ති කිරීම- නතර කළ යුතු බල මතක් කරන්න වලනලා. රවේ 
නිසඳහදනඹශ ඳවතපශ ළටිරහශ  කෙඵනශ ෙම්ශ ෙරහෙව්,ශ

ෘක යාභහන්තඹශ නළාවීභපශ වශ යෙට්ශ ආයාථිඹශ ෙොඩනඟන්නශ
දළළන්තශෙේහක්ශකිරීෙම්ශළඩශපිළිෙශක්ශක්රිඹහත්භශයන්නශ
මුදල්ශ අභහතයයඹහපශ න්ීධශ ෙනහ.ශ යෙට්ශ ආයාථිඹශ අන් කභපශ

ඳවශපශ ළටුණුශ ෙරහක්ශ  කෙඵන්ෙන්.ශ වළභශ අ කන්භශ ෙචෝදනහශ
රඵරහශ කෙඵනහ.ශ 

ඳසුගිඹශහරෙ ශ්රීශරාහශභවශඵළාකුෙව්ශන්දුශවුණුශන්දුවීභශනිහශ

ඒෙක්ශ අරහබඹශ එන්නශ එන්නභශ ළඩිශ ෙනහ.ශ අෙප්ශ යෙට්ශ සිලහරශ

ආන්ෙදෝරනඹපශරක්ශවුණුශජහ කශඅඳයහධඹක්ශවළටිඹපයිශඅපිශඒශ

දකින්ෙන්.ශඑන්ශඅඳයහධශශමීපශඳසුශන්ීධශෙන්නශෙදන්ෙන්ශනළ කශ

පයුතුශ ශශ යුතුයි.ශ භාරශ භයවීයශ භළ කතුභහශ ඒශ සිධිෙ ශ
තත්ත්ඹපශ ළෙපනශෙෙනක්ශකිඹරහශ භභශ සිලසහශයන්ෙන්ශ

නළවළ.ශ ෙභොද,ශ එතුභහශ අපිත්ශ එක්ශ ඉතහභශ මීඳශපයුතුශශශ

නිහශඑතුභහෙේශ කගුණශඅපිශෙවොඳින්ශවඳුනනහ.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ ෙම්ශ ෙනසවීභශ න්දුවීභශ ළනශ
අපිශතුටුශෙනහ.ශෙම්ශයෙට්ශඅනහතඹශළනශදළන්ශෙම්ශබහෙව්දීශ

කිඹන්නශ අපිශ ූ දහනම්ශනළවළ;ශ ඒශ හෙේභ,ශ එෙවභශ කිඹන්නශ අඳපශ
පුළුන්භකුත්ශ නළවළ.ශ නමුත්,ශ අෙප්ශ යපශ ඹම්ශ ඹම්ශ ඵයඳතශශ
ෙනසවීම්රපශ භන්ශ යමින්ශ  කෙඵනශ ඵශ අඳපශ ෙඳෙනනහ.ශ
අෙප්ශ යපශ ෙභෙවඹන්ෙන්ශ වුද,ශ අෙප්ශ යෙට්ශ අනහතඹශ ෙොයිශ

ආහයෙඹන්ශ ෙභෙවඹනහද,ශ ෙම්ශ යපශ ෙොෙවේදශ ෙනිඹන්නශ
වදන්ෙන්ශ කිඹනශ එශ ළනශ අඳපශ දළන්ශ දළන්ශ ෙවොපශ ඳළවළදලිශ
ෙඳෙනනහ.ශ ඒශ නිහශ අපිශ ඒශ ළනශ සිභන්ල්ෙරන්ශ ඉන්නහ.ශ අපිශ

දන්නහ,ශෙවප-අනිීදහශතත්ශෙනසවීම්ශයහශිඹක්ශන්ීධශෙනශඵ.ශ
වළභශෙරහෙව්භශඒශෙනසවීම්ශඅෙප්ශයෙට්ශඹවඳතපශන්දුශෙනහද,ශ
එෙවභශනළත්නම්ශඅෙප්ශයෙට්ශඅනහතඹශතදුයපත්ශෙනසශභඟශ

ෙනශඹහභශවහශන්දුශෙනහදශකිඹනශඑශළනශඅපිශසිභන්ල්ෙරන්ශ
ඵරහෙනශඉන්නහ,ශමරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි.ශ 

 තමුන්නහන්ෙේශදන්නහ,ශෙම්ශහරශසීලභහශතුශශඅෙප්ශයපශසිසිධශ

ළපලුරපශ -ප්රලසනරප-ශ මුුවණශ ෙදමින්ශ ඳ කනශ ඵ.ශ මුදල්ශ
අභහතයයඹහශ ලෙඹන්ශ එතුභහපශ ඒශ ෙනුෙන්ශ හරඹශ මිඩාගුශ
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

යන්නශන්දුශෙයිශකිඹරහශඅපිශසිලසහශයනහ.ශෙම්ශෙභොෙවොතශනශ
සිපශ අෙප්ශ යෙට්ශ ඹම්ශ ඹම්ශ ඵරෙව්ශක්රිඹහත්භශ ෙනහ.ශ ඵරෙව්ශ
ක්රිඹහත්භශෙරහශයෙට්ශසිසිධශතළන්රශඅසථහයතහශඇ කශෙනහ;ශ

සිසිධශ ෙීල්ශ ක්රිඹහත්භශ ෙනහ.ශ භභශ ඒශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ එශ
ාසිධහනඹපශ ෙචෝදනහශ යනහ.ශ ඒශ ාසිධහනඹශ තභයිශ ඳසුගිඹශ
ජනහධිඳ කයණඹශෙරහෙව්දීශභි න්දශයහජඳක්ශභවත්භඹහශඳයහජඹශ

යන්නශෙම්ශආණ්ඩුත්ශඑක්ශඑතුශවුෙණ්.ශඑතුශෙරහශඑදහශඒශ
කුභන්ත්රණශ යරහශ එතුභහශ ඳයහජඹශයන්නශමුල්ශ වුණුශ ාසිධහනඹශ
තභයිශඅදශනළතත්ශෙම්ශයෙට්ශතළන්ශතළන්රශප්රලසනශඇ කශයන්ෙන්.ශ

කුභනශ ෙවේතුක්ශ නිහශ එෙවභශ යනහදශ කිඹනශ එශ ළනශ අපිශ
ල්ඳනහෙන්ශඉන්නශඕනෆ.ශ 

ඊශඟප,ශ ෙභොනශ සිධිෙ ශ ළඩශ පිළිෙශපශ ෙම්ශ ෙීලඳහරනශ
කුභන්ත්රණඹශඉසයවපශෙනශඹනහදශකිඹරහශඅපිශඵරන්නශඕනෆ.ශ
ෙම්ශයශෙනශඹනශළඩශපිළිෙශශළනශෙඵෞීධඹන්ශවළටිඹපශඅපිශ
රේජහශෙනහ.ශෙම්ශඅෙප්ශආභපශයනශභවහශසිලහරශනිහක්.ශඒශ
නිහශඅපිශකිඹනහ,ශෙම්ශෙරහශඅෙප්ශජහ කඹශල්ඳනහෙන්ශන්ටිඹශ
යුතුශෙරහක්ශකිඹරහ.ශෙම්ශෙරහශඅෙප්ශයපශල්ඳනහෙන්ශන්ටිඹශ
යුතුශ ෙරහක්.ශ ෙොයිශ ආහයෙඹන්,ශ ෙොයිශ ඳළත්තපශ ෙම්ශ යපශ
ෙභෙවඹන්නශ ඹනහද,ශ ෙම්ශ කුභන්ත්රණරුන්ශ ෙොයිශ සිධිඹපශ
පයුතුශ යනහදශ කිඹනශ එශ ළනශ අපිශවුරුත්ශ ළරකිල්ෙරන්ශ
න්ටිඹශ යුතුයි.ශ ෙම්ශආණ්ඩුශ අසීලරුතහපශ ඳත්ශයන්න,ශ ඒශහෙේභශ
අෙප්ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ භළ කතුභහශ ජනහධිඳ කයණෙඹන්ශ ඳයහජඹශ
යන්නශඒශඋදසිඹශදළළන්තශකුභන්ත්රණඹක්ශක්රිඹහත්භශශහ.ශසිසිධශ
යපරපශ ගිි ල්රහ,ශ ඒශ යපලින්ශ මුදල්ශ අයෙනශ ඇසිල්රහ,ශ
ාසිධහනහත්භශ යපුශ ඒශ ක්රිඹහලිඹශ ෙම්ශ ළෙයාශ ෙනඹන්නශ
වදන්ෙන්ශෙභොනශඳළත්තපදශකිඹනශඑශළනශඅඳපශසිලහරශළඹක්ශ
 කෙඵනහ,ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ ඒශ නිහශ අපිශ
සිභන්ල්ෙරන්ශඵරහෙනශ ඉන්නහ.ශ අපිශ යජෙඹන්ශ ඉල්රහශ න්ටිනහශ
ෙම්ශ ෙනශඹනශ ළඩශ පිළිෙශප,ශ ෙඵෞීධඹන්ශවළටිඹපශ අපිශරේජහශ
නශෙම්ශළඩශපිළිෙශපශතශයුතුශපිඹයශන්නශකිඹරහ.ශතභත්ශ
යජඹශඒශපිඹයශඅයෙනශනළවළ.ශඒශතභයිශඅඳපශ කෙඵනශළඹ;ශ
ෙභොක්ද,ශෙම්ශයන්නශඹන්ෙන්ශකිඹනශඑ.ශ 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඔඵතුභහපශ තශ සිනහඩිඹශ හරඹක්ශ

 කෙඵනහ. 
 

ගරු මි න්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் ரப்தர அஶதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ෙභොක්දශ ෙම්ශ යන්නශ ඹන්ෙන්ශ කිඹනශ එශ තභයිශ අඳපශ
 කෙඵනශළඹ.ශමරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ තමුන්නහන්ෙේපශ
සිතයක්ශෙනොශඅපිශෙම්ශයජඹපත්ශකිඹනහ,ශෙම්ශළඩශපිළිෙශශඅෙප්ශ
යෙට්ශ අනහතඹශ ඉතහභත්ශ නයශ තළනපශ ෙනශ ඹනශ ළඩශ
පිළිෙශක්ශ කිඹරහ.ශ ෙම්ශ ෙොල්රන්ශ එක්ශ එතුශ ෙරහශ
කුභන්ත්රණඹශ යරහශ භි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්භඹහශ ඳළරැීදුහශ
හෙේභශ යපශභවහශ සිලහරශඅහධඹපශ ෙනශඹනශළඩශ පිළිෙශක්ශ

ෙම්.ශ ඒශ නිහශ ඒශ ළනශ පයුතුශ යන්නශ තමුන්නහන්ෙේරහශ
ඳළකිෙශනශ එක්ශ නළවළශ කිඹරහශ සිලසහශ යමින්,ශ භහෙේශ චනශ
සල්ඳඹශවභහයශයනහ.ශ 

 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිමේය. 
ணந்ரர். 

rose. 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශරක්සභන්ශකිරිඇල්රශඇභ කතුභහ.ශ 
 

ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශභභශරුශභන්ත්රීතුභහපශඳළවළදලිශ
යන්නශතුටුයි,ශ යජඹශ ඊෙ ශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශළනශ හචිඡහශයරහශ

ඳළවළදලිශනිෙඹෝඹක්ශනිකුත්ශයරහශ  කෙඵනහ.ශජහ කහදීශ අයශශ
ඇ කශයන්නශඋත්හවශදයනශන්ඹලුශෙදනහභශඅත්ශඅඩාගුපශන්නශ
කිඹරහශ අපිශ ඳළවළදලිශ උඳෙදසශ දීරහශ  කෙඵනහ.ශ නී කඹශ ආයක්හශ

යන්නශකිඹරහ- 
 

ගරු මි න්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் ரப்தர அஶதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අපිශ සිලසහශ යනහ,ශ තමුන්නහන්ෙේරහශ තභයිශ ෙම්ශ
පිටිඳසෙේශ ඉන්ෙන්ශ කිඹරහ.ශ තමුන්නහන්ෙේරහෙේශ වුභනහපශ

තභයිශ ෙම්හශ න්දුශ න්ෙන්.ශ තමුන්නහන්ෙේරහශ ඔවුන්ශ ආයක්හශ
යනහ.ශ 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශ රුශ ඇභ කතුභහපශථහශයන්නශ අසථහශ

ෙදන්න. 
 

ගරු ක්හමන් කය මඇල් මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභශ උත්තයඹක්ශ ෙදන්නයිශ වදන්ෙන්.ශ ශීරහචහයශ ෙඳොඩ්ඩක්ශ
හඩිශ ෙරහශ ඉන්න.ශ I am only trying to reply you. ශීරහචහයශ
නළවළ.ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ භභශ උත්හවශ යන්ෙන්ශ

ෙභතුභහපශ උත්තයඹක්ශ ෙදන්න.ශ හඩිශ ෙරහශ අවෙනශ ඉන්නශ
ෙභතුභහපශශීරහචහයභක්ශනළවළ.ශ 

යජඹශඳළවළදලිශඋඳෙදසශදීරහශ කෙඵනහ,ශජහ කහදීශඅයශශඇ කශ

යන්නශ උත්හවශ යනශ න්ඹලුශ ෙදනහභශ අත්ශ අඩාගුපශ න්නශ
කිඹරහ.ශඳරීක්ණඹක්ශයරහයිශඅත්ශඅඩාගුපශන්නශඕනෆ.ශඳසුගිඹශ
ආණ්ඩුශහරෙ දීශහෙේශඅඳපශසශඵඳින්නශඵළවළ;ශසුදුශෆන්රශ
දභහශ ෙනශ අයෙනශ ඹන්නත්ශ ඵළවළ.ශ ඳසුගිඹශ ආණ්ඩුශ හරෙ ශ

අළුත්භශ වශ ෙබ්රුරශ න්ීධිෙ දීශ ෙභොනහදශ ෙශේ?ශ [ඵහධහශ
කිරීභක්]ශ ෙභොනහදශ ෙශේ?ශ [ඵහධහශ කිරීභක්]ශ ෙම්ශ ඹවශ ඳහරනශ
ආණ්ඩුක්.ශ 

 

ගරු මි න්ද යළඳළ අමේලර්ධන මශතළ 
(ரண்ணொறகு  யறந் ரப்தர அஶதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

Now you are trying to take a different direction.  
 
ගරු ක්හමන් කය මඇල්  මශතළ  
(ரண்ணொறகு னக்ஷ்ன் றரறல்ன)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සිනහඩිශ 15ක්ශ ථහශ යරහත්ශ භද.ශ ශීරහචහයභක්ශ නළවළ.ශ භභශ

කිඹන්නශවළදුෙව්,ශඅෙප්ශ යජඹශ ඳළවළදලිශඋඳෙදසශ දීරහශ  කෙඵනහශ
වුරුශෙවෝශෙව්හ,ශතයහ කයභශෙනොඵරහශඒශඅඹශඅත්ශඅඩාගුපශන්නශ
කිඹරහ.ශ අපිශඳරීක්ණශයශෙනශඹනහ.ශ භභශ ි තනශ සිධිඹපශඅදශ

වපශහරශයත්නහඹශභවතහශමීපශඩහශළඩිශසිසතයඹක්ශයයි.ශ
අපිශඋඳෙදසශදීරහශ කෙඵනහ.ශඅපිශකින්ශෙෙනක්ශආයක්හශයන්නශ
පයුතුශයන්ෙන්ශනළවළ.ශ[ඵහධහශකිරීභක්]ශ 
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have 20 minutes.      
 

ගරු සිලක්වර ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ஶப, 

இன்ஷந றணம் எணக்லட்டுச் ெட்டத்றன் லரண 07 

லர்ரணங்ள்லண ஷடவதணறன்ந றரத்றஶன 

னந்ணவரண்டு ஶதசுறல் றழ்ச்ெறஷடறஶநன். ணௌணல் 

ல்ற வபறணட்டுத் றஷக்பம் தற்நறச் ெறன றடங்ஷபக் 

கூந றணம்ணொறன்ஶநன். ல்ற வபறணட்டுத் 

றஷக்பத்றணரல் வபறணடு வெய்ப்தடுறன்ந றழ் 

வரறண்னப் தரடப் ணொத்ங்பறல் தல்ஶணதட்ட தறஷள் - 

ணத்ணப் தறஷள், ணத்ணப் தறஷள் - வரடர்ச்ெறர 

இடம்வதற்ண ணறன்நண. குநறப்தரச் ெறங்ப 

வரறறணணந்ண றழ் வரறக்கு ரற்நம் வெய்ணம்ஶதரண 

ணத்ணப் தறஷள்  இடம்வதணறன்நண. அற்ப்தரல், றழ் 

ன்ணர்ணஷட னரணள்கூட இணட்டடிப்ணொச் 

வெய்ப்தடுறன்நண, அல்னண ஷநக்ப்தடுறன்நண. 

குநறப்தர, இந் ரட்ஷட ஆட்ெற வெய் ெங்றண ன்ணன், 

தண்டர ன்ணறன், குபக்ஶரட்டன் ஶதரன்ந றழ் 

ன்ணர்ணஷட னரணஷப ங்ணஷட ரர்ள் 

வரறந்ணவரள்ப ணௌடிர அபவுக்கு ல்ற வபறணட்டுத் 

றஷக்பம் அற்ஷந  இணட்டடிப்ணொச் வெய்ஷ ரங்ள் 

வரடர்ச்ெறர இந்ப் தரரணன்நத்றஶன 

சுட்டிக்ரட்டிறணக்றன்ஶநரம். ஆஶ, ல்ற வபறணட்டுத் 

றஷக்பம் றழ் வரறண்னம் வபறணடு வெய்றன்ந 

ணொத்ங்பறஶன ணத்ணப் தறஷணம் னரண 

றரறணொதடுத்ல்ணம் இடம்வதணஷ றணத்றக்வரள்ப 

ஶண்டும். டக்கு, றக்கு ரரங்பறணௗள்ப றழ் 

வரறண்ன ல்றரபர்ஷபக் வரண்டு றழ் வரறண்னப் 

தரடப் ணொத்ங்ஷப அச்ெறடுறன்ந அல்னண ரரறக்றன்ந 

தறஷபச் வெய்ஶண்டுவன்ண  ரன் இந் ஶத்றஶன 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.   

அடுத்தடிர, த்வரறல் றஷக்பம் வரடர்தரண 

ெறன றடங்ஷபக் குநறப்தறட றணம்ணொறன்ஶநன். இந் ணடம் 

தண ஷ தறஷத் ரத்றணரல், றஷ வல்ணௗக்குப் 

தரரற ட்டுப்தரடு ற்தடக்கூடி எண றஷனஷ 

ரப்தடுறன்நண. ஆஶ, ங்ணஷட ரரங்பறல் 

ரனஶதரத்ணக்குத் ஶஷரண றஷ வல்ஷனப் 

வதற்ணக்வரள்ற்கு உரற டடிக்ஷ டுக்ப்தட 

ஶண்டும். ஶணௗம்  ங்ணஷட தறஶெங்பறணௗள்ப 

பஞ்ெறங்பறல் இணக்கும் வல்ஷனக் டந் ண்ன்ண ணட 

ரனர றற் ணௌடிர றஷனஷ ரப்தடுறன்நண. அந் 

வல்ஷன றற்தஷண வெய்ரல்ரன் அடுத் ஶதரத்ணக்குரற 

வல்ஷன இந்க் பஞ்ெறங்பறஶன ஶெறக் ணௌடிணம். ஆஶ, 

வல்ணௗக்கு உரற றஷன றர்ம் வெய்ப்தட்டு, அற்ஷந 

றற்தற்கு டடிக்ஷ டுக்ஶண்டுவணக் ஶட்டுக் 

வரள்றன்ஶநன்.  

அவ்ரஶந, குபங்பறன் ணொணஷப்ணொத் வரடர்தறணௗம் ரன் 

இங்கு ெறன ணத்ணக்ஷபக் கூந றணம்ணொறன்ஶநன். ஶற்ண 

ரன் ன்ணரர் ரட்டத்றணௗள்ப ணௌள்பறக்குபம் றரத்ணக்குச் 

வென்நறணந்ஶன். அக்றர க்ணஷட ரழ்ரரத்ணக்குப் 

தறரணர இணப்தண ணௌள்பறக்குபரகும். ணௌள்பறக்குபம், 

லரறசுட்டரன் ஶதரன்ந தறஶெங்பறஶன க்ள் லபக்குடிஶநற 

தன ணடங்ள் டந்ணம்கூட, அப்தறஶெங்பறணௗள்ப தன 

குபங்ள் இன்ணணௌம் ணொணஷக்ப்தடரல் இணக்றன்நண. 

அந்க் குபங்ள் ணொணஷக்ப்தட்டரல்ரன் ங்ணஷட 

ரழ்ரரத்ஷக் ட்டிவணப்த ணௌடிணம் ன்தஷ அர்ள் 

றக் ஷனஶரடு ன்ணறடம் வரறறத்ரர்ள். 

அணட்டுல்னரல், ணௌள்பறக்குபம் றரம் இன்ணேம் தன 

றபறணௗம் ணொநக்றக்ப்தட்டர இணக்றன்நண. அங்கு 

ஶதரக்குத்ண ெறள் இல்ஷன, தரஷள் ெலரறல்ஷன, 

சுரர ெறள் இல்ஷன. இற்கும் அப்தரல், அந்க் றர 

க்ணஷட ரறஷப  - றட்டத்ட்ட 40 

குடும்தங்ணக்குரற 200 க்ணக்கும் ஶற்தட்ட ரறஷப - 

ண தரறதரனணத் றஷக்பம் ஷப்தடுத்றறணக்றநண . 

இவ்ரண அங்கு தன குஷநதரடுள் இணப்தர அர்ள் 

ன்ணறடம் வரறறத்ரர்ள். ஆஶ, இந் றடங்ள் 

வரடர்தறல் ணம் வெணௗத்ஶண்டுவன்ண ரன் இந் 

ஶத்றஶன ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.  

அடுத்ர, ணொஷறத் றஷக்பம் வரடர்தரக் 

கூநஶண்டும். அண்ஷக்ரனர டக்கு ரரத்றஶன 

தரணரப்தற்ந ணொஷறக் டஷபறல் றட்டத்ட்ட 35 

றதத்ணக்ள் ஷடவதற்நறணக்றன்நண. அறஶன 17 ஶதர் 

உறரறந்ணள்பணர். இந் றதத்ணக்ள் வரடர்ச்ெறர 

ஷடவதற்ணக்வரண்டிணப்தற்கு ணௌக்றரண ரம், 

தரணரப்தற்ந ணொஷறக் டஷணம் அங்ஶ 

வதரணத்ப்தட்டிணக்றன்ந ெறக்ஷஞ றபக்குள் ெரறர 

இங்ரஷணஶரகும்.  இற்ப்தரல், டக்கு, றக்றஶன 

ணொஷறக் டஷக் ரப்தரபர்பர  வதரணஸ் 

றஷக்பத்றற்குக் லழ் 3 ணடங்ள் 10 ரங்பர 

ரவபரன்ணக்கு  250 ணதரய் ன்நபரண குஷநந் 

ஊறத்ணடன் ற்ஶதரண 300 ஶதர் தறரற்நறக் 

வரண்டிணக்றநரர்ள். இர்ள் ங்ணக்ரண றந் 

றணத்ஷக் ஶரரறத் வரடர்ந்ண தல்ஶணதட்ட 

ஶதரரட்டங்ஷப டத்றணம் றந் றணம் 

றஷடக்றல்ஷன. ணொஷறக் டஷக் ரப்தரபர்பர ட 

ரரத்றஶன ட்டும் 800 வற்நறடங்ணம் றக்கு 

ரரத்றஶன 650 வற்நறடங்ணம்  இணக்றன்ந 

ரத்றணரல் இர்ள் ங்ஷப றந் றணம் 

வெய்ணம்தடி ஶட்றநரர்ள். ஆஶ, இந் றடத்றல் கூடி 

ணத்ஷச் வெணௗத்ற இர்ணக்கு றந் றணங்ஷப 

ங்குற்கு உரற டடிக்ஷ டுக்ப்தட 

ஶண்டுவன்ண ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.   

அடுத்ர, ல்றத் றஷக்பத்ஶரடு ெம்தந்ப்தட்ட 

இன்ணேம் எண றடத்ஷக் குநறப்தறட றணம்ணொறன்ஶநன். 

2014.12.15ஆம் றற ஶற்வரள்பப்தட்ட இனங்ஷ ஆெறரற 

ல்றறனரபர் ஶெஷறன் IIIஆம் த்றற்ரண 

உள்பலர்ப்தறன்ஶதரண - ங்ப்தட்ட ஶெஷ 

றணத்றன்ஶதரண ணௌஷநஶடுள் இடம்வதற்நறணக்றன்நண.  

2014  ஜணரற ரம் ஷடவதற்ந  ஶர்ணௌப் தரலட்ஷெஷ  

அடிப்தஷடர  ஷத்ண 2015இல் ஷடவதநறணந் 

ஜணரறதறத் ஶர்ணௗக்ர அெ அெர அெறல் 

வெல்ரக்றன் றறத்ம் இந் றணம் 

ங்ப்தட்டிணக்றன்நண. ஆணரல், ரடபரற ரலறறஶன 

ஆெறரறர் த்ற றஷனங்பறல் 10-15 ணடங்பரக் 

டஷரற்நறணம், ணௌணத் குறணம் ரத்ஷணணௌஷட  

ண்றணத்ஷணம் ஶெர்ந் சுரர் 35 ஶதணக்கு இந் றணம் 

ங்ப்தடறல்ஷன. அர்ள் ங்ணக்கு ணௌரஷத்ண 

ஶெஷ றணத்ஷ ங் ஆண வெய் ஶண்டுவன்ந 

ஶரரறக்ஷஷ ங்பறடம் றடுத்றணக்றநரர்ள். ஆஶ, 

அர்ணக்கு அந் றணத்ஷ ங்குற்குரற 
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டடிக்ஷஷ டுக் ஶண்டுவன்ண இச்ெந்ர்ப்தத்றஶன 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.   

ணொற றறஷச்ெர் அர்ள் இங்ஶ உஷரற்ணம்ஶதரண, 

இந் ரட்டிஶன வதரணபரர அதறறணத்றக்கு இண்டு 

ணௌக்றரண ஷடள் இணப்தரக் குநறப்தறட்டிணந்ரர். 

அரண தங்ரம், ஊல் ஆற இஷ இண்டும் இந் 

ரட்டின் அதறறணத்றக்கு ணௌட்டுக்ட்ஷடர இணப்தரக் 

கூநறறணந்ரர். இஶ றறஷச்ெர்ரன் இந் ஆட்ெற 

ரற்நத்றன்ஶதரண ற ணௌக்றரண தங்கு றத்றணக்றன்நரர். 

ணௌக்றர இந் ரட்டிஶன ணௌன்ணரள் ஆட்ெறரபர்ள் வெய் 

ஊல் ஶரெடிஷபத் ரங்ள் அம்தனப்தடுத்ணண 

ட்டுல்னரல், அற்கு றர ெட்ட டடிக்ஷ 

டுக்ப்தடும் ன்தணம் ணௌன்ணரள் ஆட்ெறரபர்ள் வெய் 

ணற உரறஷ லநல்ணம் ஶதரர்க்குற்ந றடங்ணம் 

ணத்றல் டுக்ப்தடும் ன்தணம் இந் ஆட்ெற 

ரற்நத்ணக்ரச் வெரல்னப்தட்ட ரங்பரகும். ஆணரல், 

ணௌன்ணரள் ஆட்ெறரபர்ள் ஊல் ஶரெடிபறணணந்ணம் 

ஶதரர்க்குற்நம், ணற உரறஷ லநல் குற்நங்பறணணந்ணம் 

ரப்தரற்நப்தட்டு இன்ஷநக்கு சுந்றர 

இணக்றநரர்வபன்நரல், அற்ரண ணௌக்றரண தங்ஷ 

றத்றணப்தர் டந் இண்டு ணட ரனர வபறறர 

அஷச்ெர இணந் வௌ ங்ப ெவீ அர்ள்ரன்.   

ஆணரல், ங்ஷபப் வதரணத்ட்டிஶன வதரணபரர 

அதறறணத்றர இணந்ரணௗம்ெரற, ணறப அதறறணத்றர 

இணந்ரணௗம்ெரற டந் 30 ணடங்ணக்கும் ஶனர இந் ரடு 

ந்றர அதறறணத்றஷணம் ரணௌடிர எண 

றஷனஷறல்ரன் இணந்றணக்றன்நண ன்ண கூநணௌடிணம். 

வரடர்ச்ெறர றறஷச்ெர்பர இணந்ர்பரல் 

ணடந்ஶரணம் தரணரப்ணொக்ர அற தம் 

எணக்ப்தட்டிணக்றநஶவரற , இந் ரட்டின் 

அதறறணத்றக்ர அந்ப் தம் வெனவு வெய்ப்தடறல்ஷன. 

அஶஶதரல், டந் 30 ணட ரனம் தல்னரறக்க்ரண 

ணற உறர்ள் அறக்ப்தட்டிணக்றநஶவரற, ணறப 

அதறறணத்ற ெம்தந்ர ந்றரண ணௌன்ஶணற்நத்ஷணம் 

ரணௌடிறல்ஷன. ஆஶ, இணறஶனரண இந் ரட்டிஶன 

வதரணபரர அதறறணத்ற, ணற ப அதறறணத்ற ற்தட 

ஶண்டுர இணந்ரல் ணொற றற அஷச்ெர் அர்ள் 

தரணரப்ணொச் வெனறண எணக்லடு தற்நற றடத்றஶன ணம் 

வெணௗத் ஶண்டும். ணத்ம் ஷடவதற்ண ணௌடிந்ண இன்ண ட்டு 

ணடங்ள் றஷநஷடந்றணக்றன்நண. ணத்ம் இல்னர 

இந்க் ரனத்றணௗம்கூட ணத் ரனத்றஶன தரணரப்ணொக்ர 

எணக்ப்தட்ட அஶபவு றறரன் ணடந்ஶரணம் 

எணக்ப்தடுறன்நஶவரற, வதரணபரர ரலறர 

அதறறணத்றக்கு ந் றரண ெரறரண தங்பறப்ணொம் 

இல்ஷனவன்தஷ ரன் இங்ஶ கூநறக்வரள்ப 

றணம்ணொறன்ஶநன்.  

டந் ண்ன்ண ர ரனர ரரற்ஶதரணர்ள் 

வரடர்தர டக்றணௗம் றக்றணௗம் ஷடவதற்ணக் 

வரண்டிணக்றன்ந ஶதரரட்டத்றஶன இந் அெரங்ம் 

ந்றரண ணத்ஷணம் வெணௗத்றல்ஷன. ஶற்ண 

ணௌன்றணம் ஜணரறதற அர்ள் ெம்ணோணக்கு றஜம் 

வெய்றணந் ஶஷபறஶன றர்க்ட்ெறத் ஷனஷ ணக்கு 

அணரஷறல் ஷத்ணக்வரண்டு ரரற்ஶதரணர்ள் 

வரடர்தர எண ணத்ணத் வரறறத்றணக்றநரர். ங்ரண 

இரணு ணௌரம்பறல் ரண இணந்ரல் அணதற்நறத் 

ங்ணக்கு ணௌஷநறட்டரல் ங்பரல் அர்ஷபத்  ஶடிக் 

ண்டுதறடிக் ணௌடிணவன்ணம் ரரற்ஶதரணர்ள் 

வரடர்தரச் ெறனர் ணக்கு றரப் தறெரங்ஷபச் 

வெய்ணவரண்டிணப்தரவும் கூநறறணக்றநரர். த 

ஜணரறதற ஆஷக்குணவுக்கு ணௌன்ணரல் வதரண க்பறல் 

24,000 ஶதரோ் ணௌஷநப்தரடு வெய்றணக்றநரர்ள். டக்கு, 

றக்றணௗம் ெரற, வற்றணௗம் ெரற, இரணுத்றணரறடம் 

ெஷடந்ர்ள், இரணுத்றணரல் ஷண 

வெய்ப்தட்டர்ள், வள்ஷப ரணறஶன டத்ப்தட்டர்ள் 

ணப் வதணந்வரஷரணர்ள் ரரல் 

ஆக்ப்தட்டிணக்றன்நஶஷபறல், ெரர வதரணக்பரல் 

ப்தடி இரணு ணௌரணௌக்குள் வென்ண ங்ணஷட 

தறள்ஷபஶபர, உநறணர்ஶபர, ண்தர்ஶபர அங்கு 

இணக்றநரர்பர ன்தஷத் ஶடிக் ண்டநற ணௌடிணம்? 

அப்தடிரண எண றஷனஷ இணஷ ரனணௌம் இந் 

ரட்டிஶன இணந்றல்ஷன. ணௌப்தஷடணக்கும் வதரணப்தர 

இணக்றன்ந ஜணரறதற அர்பரல் 

ரரற்ஶதரணர்ணஷட றடம் வரடர்தர இவ்ரண 

வதரணப்தற்நணௌஷநறல் ணத்ணத் வரறறக்ப்தட்டிணப்தரணண 

றவும் ஶஷணக்குரற எண றடரகும்.  

குநறப்தர, இஶ ஜணரறதற அர்ள் இணறக்ட்ட 

ணத்த்றன்ஶதரண தரணரப்ணொப் தறல் அஷச்ெரக்கூட 

இணந்றணக்றநரர். அந் ஷறல் இந் ணத்ம் ப்தடி 

ணௌடிவுற்நண? அறஶன த்ஷண ணற உறர்ள் 

வரல்னப்தட்டண? வ்பவு வெரத்ணக்ள் அறக்ப்தட்டண? 

ஶதரன்ந  ணௌணஷர றதங்ள் ஜணரறதற அர்ணக்குத் 

வரறந்றணக்கும்! ண்ன்ண ரங்பரப் ஶதரரட்டம் 

டத்றக்வரண்டிணக்றன்ந ரரனரக்ப்தட்டர்ணஷட 

உநறணர்ணக்குச் ெரறரண தறஷன ங்ஶண்டி ஶஷ 

இந் ரட்டின் ஜணரறதறக்கு இணக்றன்நண. வணன்நரல், 

இந் க்ள்ரன் ஆட்ெற ரற்நத்றற்ர ணௌன்ணறன்ண 

உஷத்ர்ள். ரரற்ஶதரணர்ள் உறணடன் 

இணக்றன்நரர்பர? அல்னண இல்ஷனர? இல்ஷனவன்நரல் 

அர்ணக்குரற தறஷன ங் ஶண்டும். 

ரரனரக்ப்தட்ஶடரணக்ரண அணௗனத்ஷத் றநந்ண 

உரற டடிக்ஷ டுக் ஶண்டும். அற்கு அடுத் 

ட்டர அர்ணக்கு ஷ்டஈடு ங்ப்தட ஶண்டும். 

ஆணரல், ந்வரண டடிக்ஷணம் டுக்ப்தடரல், 

ஷணம் ண்டுவரள்பரல் இணப்தவன்தண றவும் 

ண்டிக்க்கூடி எண றடரகும்.  

இரணுத் பதறர இணந்ண இணறக்ட்ட 

ணத்த்றற்குத் ஷனஷரங்ற அஷச்ெர் ெத் வதரன்ஶெர 

அர்ள்கூட ஶற்ண ணௌன்றணம் எண ணத்ஷ 

வபறறட்டிணக்றநரர். அரண, டக்கு ரர 

ணௌனஷச்ெர் அர்ணஷட அெறல் றர்ரனம் ணௌடிவுக்கு 

ணறன்நவன்ணம் அர் கூணறன்ந ல்னர றடங்ணக்கும் 

ங்பரல் ரபம் ஶதரட ணௌடிரவன்ணம் அர் கூணறன்நரர். 

டக்கு ணௌனஷச்ெணஷட அெறல் றர்ரனம் ணௌடிறநர, 

இல்ஷனர ன்தண எண தக்ம் இணக்ட்டும்! 

இரணுத்ணக்குப் வதரணப்தர இணந் ரனட்டத்றஶன 

ரரனரக்ப்தட்டர்ள் அல்னண இரணுத்றணரறடம் 

ெஷடந்ர்ணக்கு ன்ண டந்ண? ன்ண ரங்ள் 

அஷச்ெர் ெத் வதரன்ஶெர அர்பறடம் ஶட்றன்ஶநரம். 

அர்ள் உறணடன் இணக்றன்நரர்பர, இல்ஷனர? 

ன்தஷ லங்ள் வபறவுதடுத்ணங்ள்! லங்ள் ஏர் 

அஷச்ெர இணக்றன்நலர்பர அல்னண ற்ஶதரணம் லங்ள் 

இரணுத் பதறர இணக்றன்நலர்பர? ன்தண 

ங்ணக்குத் வரறறல்ஷன.  

டக்கு ரர ணௌனஷச்ெஷப் வதரணத்ஷறல், 

அர் இந் ரட்டிஶன ற ணௌக்றரண, உர் தறரண 
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லறெர இணந்றணக்றன்நரர். அற்ப்தரல், ட 

ரரத்றஶன ஜணர ரலறர ஷடவதற்ந எண 

ஶரோ்ணஶன அறப்தடிரண க்பறன் ரக்குஷபப் வதற்ண 

ட ரரத்றன் ணௌனஷச்ெரத் வரறவு 

வெய்ப்தட்டிணக்றன்நரர். அணஷட அெறல் றர்ரனம் 

ணௌடிவுக்கு ணறன்நவன்ண வெரல்ணறணப்தண வப 

அஷச்ெர் ெத் வதரன்ஶெர அர்ணஷட ணறப்தட்ட 

ணத்ர? அல்னண க்ற ஶெறக் ட்ெறறன் ணத்ர? 

ன்தஷ ரங்ள் அநற றணம்ணொறன்ஶநரம். வணன்நரல், ட 

ரரத்றணணக்றன்ந றழ் ஶதசும் க்பர இணக்னரம், 

றக்கு ரரத்றணணக்றன்ந றழ் ஶதசும் க்பர 

இணக்னரம், ரங்ள் அஷணணம் என்ணஶெரோ்ந்ணரன் இந் 

ஆட்ெற ரற்நத்ஷக் வரண்டுந்ஶரம். ஆஶ, இந் 

ல்னரட்ெறறன் தறரண எண ட்ெறரண க்ற ஶெறக் 

ட்ெறஷச் ஶெரோ்ந் ஏர் உணப்தறணர், க்பரல் 

வரறவுவெய்ப்தட்டிணக்றன்ந எண ரர ணௌனஷச்ெரறன் 

அெறல் றர்ரனம் ணௌடிவுக்கு ப்ஶதரறன்நண ன்ண 

வெரன்ணரல், அர் ணௌனஷச்ெணக்கு ச்ெரறக்ஷ 

றடுறன்நரர? அர் இப்ஶதரண தரரணன்ந உணப்தறணர 

இணக்றன்நரர?  அல்னண இரணுத் பதறர 

இணக்றன்நரர?  இஷ ரங்ள் அநற றணம்ணொறன்ஶநரம்.   

றழ்த் ஶெறக் கூட்டஷப்ஷதச் ஶெரோ்ந் ரங்ள் இந் 

ஆட்ெற ரற்நம் ற்தட்டறணணந்ண இற்ஷநஷக்கும் இந் 

அசுக்கு றதந்ஷணற்ந ஆஷ ங்ற ணறன்ஶநரம். 

அரண, றழ்த் ஶெறக் கூட்டஷப்தறன் ஷனரண இந் 

ரட்டின் றர்க்ட்ெறத் ஷனர் அர்ள், ணொற அெறல் 

ெரெணம் என்ண இந்ப் தரரணன்நத்றஶன 

வரண்டுப்தடறணக்றன்நண ன்ணம் அற்கு ல்ஶனரணம் 

ஆபறக்ஶண்டும் ன்ணம் கூநறன் 

அடிப்தஷடறல்ரன் ண உணப்தறணர்ள் அஷணணம் இந் 

அெரங்த்றன் டந் இண்டு வு-வெனவுத் 

றட்டங்ணக்கும் ஆபறத்றணந்ஶரம். இற்ப்தரல் .ர. 

ெஷதறணௗம் ெரற, இனங்ஷக்குள்ணம் ெரற, இந்த் ஶெற 

அெரங்த்றற்கு ரங்ள் வரடர்ச்ெறர ஆஷ ங்றக் 

வரண்டிணக்றன்ந இந் ஶத்றஶன, தறரணரண எண 

ட்ெறஷச் ஶெரோ்ந், இந் இணறக் ட்ட ணத்த்றற்குத் 

ஷனஷ றத் ெத் வதரன்ஶெர அர்ள் இன்ண 

ங்ணஷட ணௌனஷச்ெணக்கு ச்ெரறக்ஷ றடுறன்ந 

அபவுக்கு அல்னண அணஷட அெறல் றர்ரனத்றற்கு எண 

ணௌற்ணப்ணொள்பற ஷக்ஶண்டும் ன்ண கூணறன்ந அபவுக்கு 

ந்ணள்பரவன்நரல், இந் ஆட்ெற ரற்நத்ஷக் வரண்டுந் 

ரங்ள் றர்ரனத்றல் இந் அெரங்த்ஶரடு ன்ண 

அடிப்தஷடறல் இஷந்ண ஶஷன வெய் ணௌடிணம்? ன்தஷ 

ரங்ள் அநற றணம்ணொறன்ஶநரம்.  வணன்நரல்,   

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු සිලක්වර ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
றழ்த் ஶெறக் கூட்டஷப்தரணண ரட்டில் 

ல்ணக்த்ஷணம் ம்தறக்ஷஷணம் ெரரணத்ஷணம் 

ட்டிவணப்ணொற்ர வ்பவுணம் அணண 

சுரறரஷஷ றட்டிநங்ற இந் அெரங்த்றற்கு 

ஆபறக் ணௌடிணஶர , அவ்பவு ணத்றற்கு 

ஆபறத்ணள்பண. றழ்த் ஶெறக் கூட்டஷப்தறன் 

ஷனணம் றர்க்ட்ெறத் ஷனணரண ெம்தந்ன் ரவும் 

ண கூட்டஷப்ஷதச் ஶெரோ்ந் ஷண தரரணன்ந 

உணப்தறணர்ணம் ண சு வௌத்ஷ இந்ண  

ல்வனண்த்ஷணம் ெரரணத்ஷணம்  ம்தறக்ஷஷணம் 

ட்டிவணப்ணொற்ர ஶகு ஜணரறதற அர்ணடணேம் 

ரண்ணொறகு தறர் அர்ணடணேம் இஷந்ண 

வெற்தட்டிணக்றன்நரர்ள். ஆணரல், இப்ஶதரண ன்ண 

டக்றன்நவன்நரல், இந் ஆணங் ட்ெறறல் இணக்றன்நர் 

ங்ணஷட ணௌனஷச்ெணக்கு ச்ெரறக்ஷ றடுக்றன்நரர். 

இஷணணம் ங்ணஷட க்ணஷட ஜணர ரலறரண 

ஶதரரட்டங்ஷபணம் இந் அெரங்ம் ண்டுவரள்பரல் 

இணப்தவன்தண ங்ணக்கு றகுந் ஷனபறப்தர 

இணக்றநண. அணட்டுல்ன, றர்ரனத்றல் லங்ள் இந் 

ஜணர ரலறறனரண ஶதரரட்டங்ஷபக் 

ண்டுவரள்பரல்றட்டரல், இண எண றதரலரண 

றஷபஷ ஶரக்றத்ரன் வெல்ணௗம். வணன்நரல், இணரன் 

இந் ரட்டிஶன ஆம்தத்றஶன டந்ண. ந்ஷ 

வெல்ரத்றன் ரனத்றணணந்ண அயறம்ஷெப் 

ஶதரரட்டங்ஷப லங்ள் இணம்ணொக்ம் வரண்டு சுக் 

ணௌற்தட்டன் றஷபவுரன் டந் 30 ணடரனர 

இடம்வதற்ந இத்ம் ெறந்ற வதரற ஆணப் ஶதரரட்டம்!   

ஶணௗம், ரரனரக்ப்தட்டர்பறன் உநறணர்ள், 

ங்ணஷட ரறஷப றடுறக்ச் வெரல்தர்ள், 

ஶஷனற்நறணக்றன்ந தட்டரரறள் இன்ண 3 ரங்பரப் 

ஶதரரட்டங்ஷப டத்றணறன்நரர்ள். இற்ப்தரல் 

டந் 10 -15 ணடங்பர, அரண, ஶதரர்க்ரனம் 

வரட்டு, சுரரத் வரண்டர்பரத் வரறல் ணொரறந்ர்ள் 

இன்ண ங்ணக்ரண எண றந் றணத்ஷ ங்குரண 

ஶதரரடுறன்நரர்ள். அண்ஷறல் ஶல் ரரத்றஶன 

இணக்றன்ந சுரரத் வரண்டர்பறல், அர்ள் 8ஆம் 

குப்ணொப் தடித்ர்ள் ன்தணரல் வடங்கு தவுற்ரண 

சூஷனப் தரறஶெரறப்தர்ள் ன்ந அடிப்தஷடறல் 

தரலட்ெரர்த்ர 600 ஶதரோ் உள்ரங்ப்தட்டிணக்றன்நரர்ள். 

அஶஶம், ஶல் ரரத்றஶன ங்ப்தட்டண ஶதரன்ண 

எண றணத்ஷ 10 -15 ணடங்ள் தறணொரறந் ங்ணக்கு 

ன் க்கூடரண? ன்ண ட ரரத்றணணக்றன்ந 

சுரரத் வரண்டர்ள் ஶட்றன்நரர்ள்.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු සිලක්වර ආනන්දන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆஶ, இந் அெரங்ம் ெரறரண எண தரஷஷ 

ஶரக்றச் வெல்னஶண்டுர இணந்ரல், இப்தடிப்தட்ட 

ணொநக்றப்ணொக்ள், இந் ரறரறரண தரதட்ெங்ள் 

வரடரல் இணக்ஶண்டும். ங்ணஷட ல்வனண் 

ெறக்ஷஞஷப லங்ள் உரெலணம் வெய்வீர்பர இணந்ரல், 

லண்டும் இந் ரடு தரரற எண வணக்டிக்குள் ள்பப்தடும் 

ன்தஷக் கூநறக்வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன். 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 

You have ten minutes.  

557 558 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

[தற.த. 4.31] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Thank you, Sir. 

இன்ண ரங்ள் றற அஷச்சுடன் வரடர்ணொதட்ட தல்ஶண 

றடங்ஷபப் தற்நற றரறத்ணக் வரண்டிணக்றன்ஶநரம். 

ணௌனரர, ஶற்ண ஷடவதற்ந அஷச்ெஷ ரற்நத்றஶன 

ெறன ணௌக்றரண அஷச்சுக்பறல் ரற்நம் 

வெய்ப்தட்டிணக்றன்நண. அறஶன றறஷச்ஷெணம் 

வபறறர அஷச்ஷெணம் ரன் குநறப்தறட்டுக் கூந 

றணம்ணொறன்ஶநன். றறஷச்ெரப் தறஶற்நறணக்கும் 

வப ங்ப ெவீ அர்ள், அஶஶதரல் 

வபறரட்டஷச்ெரப் தறஶற்நறணக்கும் வப ற 

ணரரக் அர்ள் உள்பறட்ட ணொற அஷச்ெர்ணக்கு 

ணண ல்ரழ்த்ணக்ஷபத் வரறறத்ணக்வரள்றஶன 

வதணறழ்ச்ெறஷடறன்ஶநன். ல்னரட்ெற அெரங்ம் 

ற்தடுத்ப்தட்டு சுரர் என்நஷ ணடங்ள் ணௌடிவுற்ந 

றஷனறஶன ஏர் அஷச்ெஷ ரற்நம் 

ற்தடுத்ப்தட்டிணக்றன்நண. இன்ண இந் அஷச்ெஷ 

ரற்நத்ஷப் தற்நறப் தனர் தல்ஶண றர்ெணங்ஷப, 

குற்நங்குஷநஷபத் வரறறத்ணணஷக் ரக்கூடிர 

இணக்றன்நண. எண ரட்டிஶன அஷச்ெஷ ரற்நம் 

ற்தடுண எண ணொணஷரண றடல்ன. இந் ரட்டிஶன 

ஆட்ெறறஶன இணந் அெரங்த்றஶன அவ்ப்ஶதரண 

அஷச்ெஷ ரற்நம் இடம்வதற்ண ந்ஷ ரங்ள் 

தனணௌஷந தரர்த்றணக்றன்ஶநரம். எண ரட்டின் ல்னரட்ெறக்கு - 

எண ரட்டின் ல்ன றர்ரத்றற்கு, எண ரட்டின் சுதறட்ெத்றற்கு 

அஷச்ெஷ ரற்நம் இன்நறஷரண ன்தஷச் 

ெம்தந்ப்தட்டர்ள் ணொரறந்ணவரள்ப ஶண்டும் ன்ண ரன் 

கூநறக்வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன்.  

இன்ண ரடு சுதறட்ெரண ஏர் றர்ரனத்ஷ ஶரக்ற 

ர்ந்ண வரண்டிணக்றன்நண. இஷணப் வதரணக்ணௌடிர 

ெறனர், இந் ல்னரட்ெறறன் பர்ச்ெறஷத் டுக் ஶண்டும் 

ன்ந ண்த்ஶரடு தல்ஶண றரண ணத்ணக்ஷப 

ணௌன்ஷத்ண ணறன்நரர்ள். இஷ ரங்ள் ன்ஷரக் 

ண்டிக்றன்ஶநரம். ெறணதரன்ஷ க்பரற ரங்ள் - 

ஷன க்ள் ற்தடுத்ற ல்னரட்ெற , டக்கு, றக்குத் 

றர்பரல் ற்தடுத்ப்தட்ட ல்னரட்ெற , றஶெடர ண 

ஷன க்பறன் சுதறட்ெத்றற்ரப் தங்ரற்ந ஶண்டும் 

ன்ந றர்தரர்ப்ஶதரடு ரங்ள் இணக்றன்ஶநரம். அந் 

றர்தரர்ப்ணொ வீண்ஶதரரண ன்ந ம்தறக்ஷ க்கு 

இணக்றன்நண. இன்ண டக்கு, றக்றஶன தல்ஶண றரண 

தறச்ெறஷணள் ணந்றணக்றன்நண. அற்ஷநத் லர்க் 

ஶண்டி எண ரர்லக் டஷணம் வதரணப்ணொம் இந் 

அெரங்த்றற்கு இணக்றன்நண. அஷணச் ெரறரவும் 

வதரணப்ணொடணேம் வெற்தடுத் ஶண்டி ஶஷணம் 

இணக்றன்நண.  

இன்ண ல்னரட்ெறறன் வெற்தரடுஷபப் வதரணக் 

ணௌடிர எணெறனர், இன் பர்ச்ெறஷத் டுக் ஶண்டும் 

ன்ண ண்ணும் எணெறனர் அற்ரண தல்ஶண 

ஷங்ரறங்ஷப ணௌன்வரண்டு வெல்ஷக் 

ரக்கூடிரவும் இணக்றன்நண. ண ல்னரட்ெறறன் 

வெற்தரட்ஷடத் டுப்தற்கு ற இனகுரண எணெறன 

றணௌஷநஷபக் ஷரப த்ணறப்தஷணம் 

ரக்கூடிர இணக்றன்நண. அெரங்த்ஷக் றழ்க் 

ஶண்டும் ன்ந ங்பறன் றஷநஶநணௌடிர 

றர்தரர்ப்தறற்கு இணரத்ஷ எண ணறரப் தன்தடுத் 

ணௌல்ஷணம் ரங்ள் ரக்கூடிர இணக்றன்நண . 

ெறநறண ரனம் இணரம் ன்தண இல்னரறணந் றஷனறஶன 

இன்ண அண லண்டும் ஷனணக் ஆம்தறத்றணப்தஷப் 

தரர்க்க்கூடிர இணக்றன்நண. இணரத்றணைடர எண 

ரட்டின் சுதறட்ெத்ஷ, க்ள் த்றறஶன இணக்கும் 

ெஶரத்ணத்ஷ, ணொரறந்ணர்ஷ, ல்வனண்ங்ஷபச் 

ெலர்குஷனக் ணௌடிணம் ன்ந ஷறஶன இன்ண எணெறனர் 

அற்குத் ணதறட்டுக் வரண்டிணக்றன்நரர்ள். இவ்ரநரண 

றஷனஷஷ ற்தடுத்ற ரட்டிஶன ஏர் இணக் னத்ஷ 

உணரக்குணைடர ரட்டின் ெரரணத்றற்கும் 

ல்னரட்ெறறன் வெற்தரடுணக்கும் ஷட றறக் ணௌடிணம் 

ன்ண ங்ம்ட்டி றற்றன்நரர்ள்; றர்தரர்த்ண 

றற்றன்நரர்ள். இறஶன ெறன அெறல்ரறள் குபறர்ர 

த்ணறக்றன்நரர்ள். அஷண ரங்ள் ந் ஷறணௗம் 

அணேறக்ப் ஶதரறல்ஷன; அற்கு இடம் 

வரடுக்ப்ஶதரறல்ஷன. இணரத்ஷஶர இணக் 

னத்ஷஶர ந் ஷறணௗம் அணேறக் ணௌடிரண. 

ஆஶ, அெரங்ம் இவ்ரநரண இணரறஷப 

அஷடரபங்ண்டு அர்ள் த்த்ஷச் ெரர்ந்ர்பர 

இணந்ரணௗம் அர்ணக்கு ெட்ட ரலறரத் ண்டஷண ங் 

ஶண்டும் ன்ண இந் உரற ெஷதறஶன ணணணத்றக் கூந 

றணம்ணொறன்ஶநன்.  

இனங்ஷ எண றெர ரடு! ண ரட்டின் றர்ரனம் 

றெரத்றஶனஶ ங்றறணக்றன்நண. ரங்ள் றெரத்ஷ 

றணத்ற வெய்ணைடர அந் இனக்ஷ ஶரக்றப் ஶதர 

ணௌடிணம். ரங்ள் றெரத்ணக்கு ணௌணஷரண 

எத்ணஷப்ஷதணம் எத்ரஷெஷணம் ங்குணைடர 

அத்ணஷநஷ ஶம்தடுத் ணௌடிணம். இவ்ரண 

வெய்ணைடரஶ ண ரடு ன்ணறஷநவு வதற்ந எண 

ரடர றபறக்கூடி றஷனஷ ற்தடும். அஶஶத்றல் 

ஶரட்டப்ணொநங்ஷபப் வதரணத்பறஶன, 1992ஆம் ஆண்டு 

ணறரர் ணஷநறணணக்குத் ஶரட்டங்ஷபக் ஷபறத்ன் 

தறன்ணர், இன்ண ஶரட்டங்ள் ற ஶரெரண றஷனஷக்குச் 

வெல்ஷ ரங்ள் தரர்க்க்கூடிர இணக்றன்நண. 

ஶரட்டங்ள் இனெர ங்ப்தட்டஷப் ஶதரன்நவரண 

றஷனஷஶ அந்க் ரனத்றல் இணந்ண. இவ்ரண 

இனெரத் ஶரட்டங்ஷபப் வதற்ணக்வரண்டர்ள் 

அன் வதணற ணொரறரல் வெற்தடுஷப் தரர்க்கும்ஶதரண 

றவும் ஶஷணர இணக்றன்நண; றெணத்ஷத் 

ணறன்நண. ஆஶ, ஶரட்டப்ணொநங்பறன் றஷனஷஷ 

ரற்ணற்கு அெரங்ம் டுஷரண தறப்ணொஷஷப 

ங்குண ரத்றன்நற, டுஷரண ண்ரறப்ஷதணம் 

ஶற்வரள்பஶண்டும். இன்ண்னம் ஶரட்டங்ள் ெலறந்ண 

ஶதரஷத் டுக்ணௌடிணம்.  

இன்ண ஶரட்டங்பறணணந்ண வரறனரபர்ள் வகுர 

வபறஶணறன்நரர்ள். ஶரட்டத்றல் அர்ணக்குப் ஶதரற 

ஊறம் இல்னர ரத்றணரல் ஶரட்டத் வரறல் 

ஶஷறல்ஷன ன்ந றஷனஷக்கு அர்ள் 

ள்பப்தட்டிணக்றநரர்ள். றணம்தறஶர றணம்தரஶனர 

அர்ள் வவ்ஶண தறஶெங்ணக்குத் வரறல் ஶடிப் 

ஶதரஶண்டி எண ணர்ப்தரக்ற றஷனஷ 

ற்தட்டிணக்றன்நண.  

 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Okay. Thank you.  

ஆஶ, இவ்ரண ஶரட்டத்ஷறட்டு வரறனரபர்ள் 

வபறஶணஷ ரங்ள் டுத்ண றணத்ஶண்டும். அர்ள் 

ஶரட்டங்பறல் வரறல் வெய்ணம்ண்ம் ஶரட்டங்பறன் 

றஷனஷஷப ரங்ள் ல்ன ணௌஷநறல் 

ரற்ணணைடரஶ இஷணச் வெய்ணௌடிணம். இவ்ரண 

ஶரட்டங்பறணணந்ண வரறனரபர்ள் வபறஶநறச் 

வென்நரல், ஶரட்டங்பறஶன வரறல் வெய்ற்கு எணணஶ 

இல்னர எண றஷனஷ ற்தடும். 200 ணடங்ணக்கு ணௌன்ணர், 

இந் ரட்டிஶன ரடுஷப அறத்ண இநப்தர், ஶறஷனத் 

ஶரட்டங்ஷப உணரக்குற்கு வன்ணறந்றரறணணந்ண 

வரறனரபர்ள் வ்ரண இங்கு வரண்டுப்தட்டரர்ஶபர, 

அற்கு றரண - அற்கு எப்தரண ஷறல், றர்ரனத்றல் 

வவ்ஶண ரடுபறணணந்ண ஶரட்டத்வரறணஶன 

ஈடுதடக்கூடி வரறனரபர்ஷப இநக்குற வெய்ஶண்டி 

எண ணர்ப்தரக்ற றஷனஷ ற றஷறஶன ற்தடும் 

ன்தஷ ரன் இந் உரற ெஷதறஶன ெம்தந்ப்தட்ட 

றணணங்ணக்கு ச்ெரறக்ஷரக் கூநறஷக் 

றணம்ணொறன்ஶநன். ஆஶ, இஷணத் டுத்ண றணத்ஶண்டி 

வதரணப்ணொம் ரர்லக் டஷணம் அெரங்த்ணக்கு 

இணக்றன்நண. அந் ஷறஶன, ரங்ள் 

ஶரட்டப்ணொநங்பறன் றர்ரத்ஷ ற உன்ணறப்தரக் 

ண்ரறக்ஶண்டும். ஶரட்டப்ணொநங்பறல் ற்தட்டிணக்கும் 

ெலர்குஷனஷ ரங்ள் வரடர்ந்ணம் அணேறக் ணௌடிரண. 

அஷணத் டுத்ண றணத்ணற்ரண அஷணத்ண 

டடிக்ஷஷபணம் ரங்ள் ஶற்வரள்பஶண்டும். 

அவ்ரண வெய்ணைடரஶ ரங்ள் ஶரட்டங்ஷப 

அனறஷனறணணந்ண ரப்தரற்ந ணௌடிணம்.  

ரன் ற்வணஶ கூநறணஶதரன, றெர ரடரண ண 

ரட்டின் றர்ரனம் றெரத்றஶனஶ ங்றறணக்றன்நண. 

ஆஶ, ரங்ள் றெரத்ணஷநஷ 

ஶம்தடுத்ணணைடரஶ இந் ரட்டிஶன எண சுதறட்ெத்ஷ 

றர்தரர்க் ணௌடிணம். ற்வதரணண, இந் ரட்டிஶன எண ல்ன 

றஷனஷ ற்தட்டுக்வரண்டு இணக்றன்நண. இன்ண 

உல்னரெப் தறபறன் ணஷ அறரறத்ணச் வெல்றன்நண. 

வரறல் ணஷநள், வரறல் ஶதட்ஷடள் 

ஆம்தறக்ப்தடுறன்நண. அஶஶத்றல் இல்னரல்ஶதரறணந் 

GSP Plus ெணௗஷ லண்டும் க்குக் றஷடக்க்கூடி 

றஷனஷ ற்தட்டிணக்றன்நண. இன்ண்னம் றச்ெர ண 

ரடு ணௌன்ஶணற்நத்ஷ ஶரக்றச் வெல்ணௗம் ன்தறஶன வ்ற 

ெந்ஶணௌறல்ஷன. GSP Plus ெணௗஷ ண ரட்டுக்குக் 

றஷடத்ஷ ெறனர் றணம்ணொரத் வரறறல்ஷன. 

அர்ணக்குத் வரறணம், இந் GSP Plus ெணௗஷறணைடர 

ண ரட்டின் பணௌம் அதறறணத்றணம்  வதரணபரரணௌம் 

அறரறக்கும் ன்ண. ஆஶரன், அஷணக் 

வரச்ஷெப்தடுத்ணறன்நரர்ள். அண றஷடத்ஷறட்டு 

றழ்ற்குப் தறனர அண வரடர்தறல் ணொநம்ஶதெறத் றரறறன்ந 

எண றஷனஷஶ இப்வதரணண ற்தட்டிணக்றன்நண. ஆஶ, 

ரங்ள் க்குக் றஷடத் GSP Plus ெணௗஷறஷண 

ணௌணஷரப் தன்தடுத் ஶண்டும். ண்டப்தட்டிணக்றன்ந 

வரறற்ெரஷனள் றநக்ப்தட்டு லண்டும் ஶஷனஷப 

ஆம்தறக் ஶண்டும். அணைடர ரங்ள் ஶஷன 

ரய்ப்ணொக்ஷப ற்தடுத் ணௌடிணம். ஶரட்டப்ணொநங்பறல் தன 

வரறற்ெரஷனள் ண்டப்தட்டிணக்றன்நண. அற்ஷந ரங்ள் 

வவ்ஶண வரறற்ணஷநறல் ஈடுதடுத்ணம்ண்ம் 

ரற்நறஷக் ஶண்டும். அவ்ரண ரற்நறஷப்தணைடர 

ஶஷனறல்னரப் தறச்ெறஷணஷத் லர்க் ணௌடிணம் ன்தஷ 

இந் உரற ெஷதறஶன வரறறத்ணக்வரண்டு, ெந்ர்ப்தம் 

அபறத் வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ணக்கு 

ன்நற கூநற, றஷடவதணறன்ஶநன். ன்நற, க்ம்! 
 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have twenty minutes. 

[தற.த. 4.42] 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்ணொறகு டக்பஸ் ஶரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ஶப, 

இன்ஷந றணம் எணக்லட்டுச் ெட்டத்றன் லரண ஆண 

ணஷநள் ெரர்ந் ண லர்ரணங்ள் வரடர்தறனரண 

ரப்தறறரங்ள் இடம்வதணறன்ந றஷனறல், அந்ந்த் 

ணஷநள் ெரர்ந்ண ண க்ள் த்றறல் றனவுறன்ந 

தறச்ெறஷணள் குநறத்ண இங்ஶ ணண ணத்ணக்ஷப 

ணௌன்ஷக்னரவண றஷணக்றன்ஶநன். அந் ஷறல், 

ல்ற வபறணட்டுத் றஷக்பம் ெரர்ந்ணம் அணைடர ண 

ல்றத்ணஷந ெரர்ந்ணம் குநறப்தறடுஷறல், ல்ற 

அஷச்ெறன்லழ் ஶெற ல்ற றணம், ல்ற வபறணட்டுத் 

றஷக்பம், தரலட்ஷெள் றஷக்பம் ன்தண வெற்தட்டு 

ணறன்நஶதரறணௗம் இற்ணக்றஷடறனரண எணங்றஷப்ணொச் 

வெற்தரடுள் வரடர்தறல் தரரற குஷநதரடுஷபஶ 

ரக்கூடிர இணக்றன்நண. இந் ண்ன்ண ணௌக்ற 

ணஷநணம் என்நறஷந் வெற்தரடுஷப ஶற்வரள்ண 

அரறரற, ணறத்ணறப் தறரறவுபரச் வெற்தடுறன்நரண எண 

ஶரற்நப்தரஶட ஷடணௌஷநறல் வரறரல், இண வரடர்தறல் 

ல்ற  அஷச்ெர் அர்ள் ணண அரணத்ஷச் வெணௗத்ற 

இம்ண்ன்ண ணஷநணக்றஷடறனரண எணங்றஷப்ணொக் 

ட்டஷப்தறஷண ணௗரணரக் ட்டிவணப்ணொற்ரண 

டடிக்ஷஷப ஶற்வரள்ப ஶண்டுவணக் 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன். ண ரட்டில் ஶெற வரறக் 

வரள்ஷஷ ணௌஷநர அணௌல்தடுத் ஶண்டின் ணௌக்ற 

தங்கு ல்ற அஷச்சுக்கும் உரறண. இஷணப் ணொநக்றக்கும் 

ஶதரக்றணணந்ண லண்டு, ஶெற வரறக் வரள்ஷஷப் 

ணோர அணௌல்தடுத்க்கூடி ஷறல் ல்ற அஷச்சு 

வெற்தட ஶண்டுவண ரன் இந்ச் ெந்ர்ப்தத்றல் லண்டும் 

ணணணத் றணம்ணொறன்ஶநன்.  

ல்ற அஷச்ெறணரல் ரனத்றற்குக் ரனம் 

சுற்ணறணதங்ள், அநறவுணத்ல்ள், அநறறத்ல்ள், 

ஷஶடுள் ன்தண வபறறடப்தடுறன்நஶதரணம் 

னந்ணஷரடல்ள், தறனர்வுள், வெனர்வுள் 

ஶதரன்நஷ ஶற்வரள்பப்தடுறன்நஶதரணம் இணவரறப் 

தன்தரட்டின் அெறம் ணத்றல் வரள்பப்தடுஷ 

றடுத்ண, ணறச் ெறங்ப வரறறல் ரத்றம் அற்ஷந 

ஶற்வரள்ண, கூணக்கு ரடிக்கும் எண வெற்தரடர 

அஷணஶ ற, அணரல் றழ் வரறண்னப் 

தன்தரட்டரபர்ணக்கு வ்றரண தணேம் ற்தடப் 

ஶதரறல்ஷன ன்தஷ இங்கு சுட்டிக்ரட்ட 

றணம்ணொறன்ஶநன். ெறங்ப வரறப் தரறச்ெற்ந தரடெரஷன 

அறதர்ணக்கு, ஆெறரறர்ணக்கு, ல்ற றர்ர 

அறரரறணக்கு ணறச் ெறங்பத்றல் ரத்றம் ஶற்தடி 

ணங்ள் ஆற்நப்தடுன் ரர ல்றத்ணஷநறன் 

ணொற றரட்டல்ள், ல்ற ெரர்ந் ணக்றள் ஶதரன்நற்ஷந 
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அர்ள் ணொரறந்ணவரள்ப இனர றஷனறல் அற்ஷந 

ஷடணௌஷநப்தடுத் ணௌடிரன் ரர றழ் வரறண்ன 

ல்றறன் ணௌன்ஶணற்நம் குநறத்ண ம்ரல் ம்தறக்ஷவரள்ப 

ணௌடிரணள்பண.  

இன்ண ண ரட்டில் 'ஶெற ல்ணக்த்ஷக் 

ட்டிவணப்ணொல்' ன்தண எண தறரண ஷனப்தர 

ணௌன்ஷக்ப்தட்டு, அற்ரண ற்தரடுள் தன றபறணௗம் 

ணௌன்வணடுக்ப்தட்டு ணரக் கூநப்தடுறன்நண. அந் 

ஷறல் றழ் க்ணக்கு னெனகூடங்ஷபக் ட்டிக் 

வரடுப்தரணௗம் ரழ்ரர ெறஷப ற்தடுத்ணரணௗம் 

வீடுஷபக் ட்டிக்வரடுப்தரணௗம் ெறங்ப க்ள் த்றறல் 

ஶதரய் றழ் க்ள் தரறரதத்றற்குரறர்ள் ன்ண 

கூநறணணரணௗம் ஶெற ல்ணக்ம் றடீவண ற்தட்டு 

ணௗஷடந்ணறடப் ஶதரறல்ஷன. ணத்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்டுள்ப ண க்ணக்கு அடிப்தஷட ெறஷப 

ற்தடுத்றக் வரடுப்தற்கும் ஶெற ல்ணக்த்ஷக் 

ட்டிவணப்ணொற்கும் ந்ச் ெம்தந்ணௌம் இல்ஷன. ணத்த்ரல் 

தரறக்ப்தட்டுள்ப க்ள் அர்பண ரழ்க்ஷஷ லபக் 

ட்டிவணப்ணொற்கு அஷணத்ண ற்தரடுஷபணம் 

ஶற்வரள்ப ஶண்டிண அெறன் டஷரகும். ண 

க்பறஷடஶ ஶெற ல்ணக்த்ஷ ணௗவுள்பர 

அர்பறன் உர்வுணடன் என்நறரக் ட்டிவணப்த 

ஶண்டுரணரல், அற்ரண அடித்பப் தங்பறப்ணொ ல்ற 

அஷச்சுக்ஶ உரறண ன்தஷணம் இங்கு ரன் லண்டும் 

ணணணத் றணம்ணொறன்ஶநன். அந் ஷறல் ண 

ரர்ணக்குச் ெறணண ணௌஶன ஶெற ல்ணக்த்ஷ 

ஆர ஶணன்ந ஷக் ஶண்டி வதரணப்தறஷணக் ல்ற 

அஷச்சு இ சுத்றணடன் ற்ணக்வரள்ப ணௌன் ஶண்டும். 

ண அெறனஷப்தறல் இணக்றன்ந ெறன ற்தரடுஷப 

ணௌஷநரச் வெற்தடுத்றணரஶன ண ரட்டில் 

இணங்ணக்றஷடறல் றனறணறன்ந தல்ஶண 

ணௌண்றஷனஷப அற்ந ணௌடிணம். டந் ரனங்பறல் அஷ 

வெற்தடுத்ப்தட்டணர? ணக் ஶள்றஷபக் ஶட்டுக் 

வரண்ஶட றண்டரரங்ள் வெய்ணவரண்டிணக்ரல், 

ற்ஶதரணள்ப சூழ்றஷனறல் அற்ஷநச் வெற்தடுத் 

ணௌன்ஶண்டும். இல்னரறட்டரல், தறன்ணர் க்ரனத்றணௗம் 

அற்ஷநச் வெற்தடுத் ணௌடிர றஷன ற்தட்டுறடும் 

ன்தஷ ரன் இங்கு சுட்டிக்ரட்ட றணம்ணொறன்ஶநன்.  

அஶஶம், ல்றத்ணஷந ெரர்ந் றணங்ஷப 

ஶற்வரள்றன்நஶதரண ணௌன்ணரள் ஜணரறதற ஶகு 

ெறங் தறஶரெ அர்பண ரனத்றல் 

வரண்டுப்தட்ட வதரணறர்ர அஷச்ெறன் 15/90ஆம் 

இனக்ச் சுற்ணறணதத்ஷ ணௌஷநர அணௌல்தடுத்ற, அற்நறல் 

இண றறரெரம் ஶதப்தடல் ஶண்டும் ன்தஷணம் இங்கு 

ணணணத் றணம்ணொறன்ஶநன். 

டற்தஷடறன் பஞ்ெறெரஷனள் வரடர்தறனரண எண 

ட்டஷபணம் இங்கு ணௌன்ஷக்ப்தட்டிணக்றநண . இந்றஷனறல் 

ரழ்ப்தரம், றணட்டிறணௗள்ப வதரணபரர 

ணௌக்றத்ணம் ரய்ந் லன்தறடித் ணஷநணௌம் ண க்பண 

தரஷணக்கு இன்ணணௌம் றடுறக்ப்தடறல்ஷன. அங்கு 

தஷடறணரறன் வடிவதரணட்ள் அடங்ற பஞ்ெறெரஷன 

இணப்தரக் கூநப்தடுர ஊடங்பறல் வெய்றள் 

வபறந்றணந்ண. அவ்ரண அப்தகுறறல் வடிவதரணள் 

பஞ்ெறெரஷன இணப்தறன், அண அற்நப்தட்டு, ஶற்தடி 

லன்தறடித் ணஷநணௌம் ண க்ள் தன்தரட்டிற்கு 

றடுறக்ப்தட ஶண்டும் ன்தஷஶ ரன் வரடர்ந்ணம் 

ணணணத்ற ணறன்ஶநன். க்ள் ரழ்ந்ணணறன்ந 

தகுறள், வதரணபரர பங்ஷபக் வரண்ட தகுறள், 

க்ள் லள்குடிஶற்நப்தட ஶண்டி தகுறபறணணந்ண 

தஷடறணண வடிவதரணட்ள் அடங்ற 

பஞ்ெறெரஷனஷப அற்நற, அற்ஷந க்ணக்குப் தரம் 

இல்னர இடங்பறல் அஷப்தற்ரண டடிக்ஷஷப 

ஶற்வரள்ஶ உந்ரகும் ன்தஷ இங்கு சுட்டிக்ரட்ட 

றணம்ணொறன்ஶநன். அந் ஷறல், ற்வணஶ ெரனர 

தகுறறல் ஆணக் பஞ்ெறெரஷன வடிப்தறல் தரறக்ப்தட்ட 

க்ள் ங்ணக்கு றரம் ங்குறல் அலற 

இஷக்ப்தட்டுள்பரத் வரறறத்ண ணறன்நணர். இண 

வரடர்தறணௗம் அசு ணம் டுக்ஶண்டும் ணவும் 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன். 

இனங்ஷப் ணொஷறத் றஷக்பம் தற்நறணம் ெறன 

ணத்ணக்ஷபத் வரறறக் ஶண்டும். டக்றல் 

தரணரப்தற்ந ணொஷறக் டஷபறன் ண்னர 

ற்தடுறன்ந றதத்ணள் இன்ண டக்கு ரரத்றல் தரரற 

எண தறச்ெறஷணர உணவடுத்ணள்பண. அண்ஷக்ரனரத் 

வரடர்ந்ண தனர் இவ்ரநரண றதத்ணக்பறல் ெறக்ற உறரறந் 

ெம்தங்ஷபணம் ரக்கூடிர உள்பண. டந் 

ரனங்பறல் தரணரப்தற்ந றல் டஷபறல் தறறல் 

றறக்ப்தட்டிணந் ரப்தரபர்ள்கூட ற்ஶதரண 

தறறணணந்ண லக்ப்தட்டுள்பணர் ன்ணம் இண வரடர்தறல் 

தரறக்ப்தட்டுள்ப க்ள் ஶதரரட்டங்ஷப 

ணௌன்வணடுக்ஶண்டி றஷனக்குத் ள்பப்தட்டுள்பணர் 

ன்ணம் வரறணறன்நண. ணஶ, இவ்றடம் வரடர்தறல் 

அசு ணௌக்ற ணவடுக் ஶண்டும். ஶற்தடி 

டஷபறன் ண்னரண உறரறப்ணொள் டக்றல் 

ரணக்குரள் அறரறத்ண ணவன்தண றவும் 

ஶஷணரண றடரகும்.   

ரடபரற ரலறறல் சுரர் 880 தரணரப்தற்ந றல் 

டஷள் உள்பரத் வரற ணறன்நண. இற்நறன் 

தரணரப்ணொ ற்தரடுள் தனத்ப்தடுத்ப்தட ஶண்டும். 

அத்ணடன், ஶற்தடி தரணரப்தற்ந றல் டஷபறல் சுரர்  

3,628 ஶதர் ற்ஶதரண டஷரற்நற ணறன்ந றஷனறல், 

இர்பண வரறல் ற்ணம் ஊறப் தறச்ெறஷண ன்தண 

தரரற வதரணபரரப் தறச்ெறஷணர றனற ணஷணம் 

அரணறக்க்கூடிர இணக்றநண. ங்பண ஊறம் 

வரடர்தறனரண ஶரரறக்ஷஷப ணௌன்ஷத்ண இந்ப் 

தறரபர்ள் அவ்ப்ஶதரண தறப் தறஷ்ரறப்ணொபறல் 

ஈடுதடுறன்ந ெந்ர்ப்தங்ள் வரடர்றன்நண. இவ்ரநரண 

ெந்ர்ப்தங்பறல் ரட்டில் உறரறப்ணொள் ற்தட்டுள்ப 

ெந்ர்ப்தங்ணம் இல்னரணல்ஷன. டக்கு, றக்கு 

ரரங்ஷபப் வதரணத்ஷறல் தரணரப்தற்ந றல் 

டஷபறல் தரணரப்ணொ டடிக்ஷபறல் சுரர் 1,230 ஶதர் 

வதரணஸ் றஷக்பத்றணரல் டந் 2013ஆம் ஆண்டு 

ஜழஷன ரம் 17ஆம் றற றறக்ப்தட்டுள்பணர் ணத் 

வரறணறன்நண. இந் றஷனறல், இப்தறரபர்ள் 

ரவபரன்ணக்கு 8 றஶம் தறணொரறந்ண ணறன்நணர் . 

ரவபரன்ணக்கு 250 ணதரய் வீம் ரம் 7,500 ணதரய் 

ரத்றஶ வரடுப்தணர ங்ப்தட்டு ணரவும் 

அெ தறரபர்ள் ன்ந ரலறறஶனர அல்னண 

ணறரர்ணஷநப் தறரபர்ள் ன்ந ரலறறஶனர இல்னரல் 

ற்ரண, அ, எப்தந் அடிப்தஷடறல் ன்ண ந்வரண 

த்றணௗம் இல்னரல் இப்தறரபர்ள் டஷரற்நற 

ணரவும்  வரறறக்றன்நணர் . ணஶ, 

இப்தறரபர்ஷப இனங்ஷப் ணொஷறத் 

றஷக்பத்ணடன் இஷத்ணக்வரள்ற்ரண ற்தரடுள் 

ஶற்வரள்பப்தட ஶண்டும். அவ்ரநரணவரண றஷனறல் 

563 564 
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இர்பண வரறல் உரறஷள் றஷனறணத்ப்தடக்கூடி 

ற்தரடுள் குநறத்ண ஆண வெய்ணரண ஶதரக்குத்ண 

அஷச்ெர் அர்பறடம் ஶட்டுக்வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன். 

றெரப் தண்ஷள் வரடர்தரண ணண 

அரணத்றன்தடி டக்கு, றக்கு ரரங்பறன் 

வதரணபரரம் ன்தண றவும் லண்டரனரப் தரம்தரற 

றெரத்ஷஶ ண்னரக் வரண்டிணக்றன்நண ன்ண 

கூநனரம். ஶற்தடி றெரத் ணஷநரணண வரறல்ணஷந 

ஶரக்ற றரறரக்ப் ஶதரக்றல் ஶதரணரண அதறறணத்ற 

ரப்தடர றஷனறல் ஶங்றறணப்தஷக் ரக்கூடிர 

இணக்றன்நண. அந் ஷறல், றெர உற்தத்றள் ெரர்ந் 

ண்னப்வதரணட்ள் அறபறனரண வதரணபரர 

ஶம்தரட்டிஷண ஈட்டக்கூடி றெர ண்னரரக் 

ஷத்வரறஷன ஶரக்றரண றணௌஷநக்கு உட்தடுத்ப்தட 

ஶண்டிணள்பஷச் ெஷதறன் ணத்றற்குக் வரண்டு 

றணம்ணொறன்ஶநன். ஶணௗம், ண றெர ணௌற்ெறள் 

தண்ஷ றெர ணௌஷநஷபர ரற்நப்தடுறன்ந 

சூணல், அத்ணஷந ெரர்ந் க்ள் ற அறபறனரண 

தன்தரடுஷபப் வதநக்கூடிரண ரய்ப்ணொள் ரபம் 

ன்தஷக் ணத்றற்வரண்டு, அத்ஷ ணௌற்ெறபறன் 

தரல் வெல்ன ஶண்டிறணப்தஷணம் இங்கு ரன் சுட்டிக்ரட்ட 

றணம்ணொறன்ஶநன். 

அஶஶம், ண க்பறன் வெரந்க் குடிறணப்ணொக் 

ரறள் ற்ணம் வதரணபரர பறக் ரறஷபப் 

ஶதரன்ஶந ண க்பறன் றெர றனம் ெரர்ந் ரறணம் 

இன்ணணௌம் ணௌணஷர றடுறக்ப்தடர றஷனறல் 

ரப்தடுறன்நண. அற்ஷந றடுறப்தண வரடர்தறணௗம் அசு 

உடணடிரண ணத்ஷச் வெணௗத் ஶண்டும் ன்தஷணம் 

லண்டும் ணணணத்ணறன்ஶநன்.  றபறவரச்ெற , ணௌல்ஷனத்லவு 

ஆற ரட்டங்பறஶன ெறறல் தரணரப்ணொத் றஷக்பத்றன் 

லழ் சுரர் 11 ஆறம் க்ர் றெரப் தண்ஷக் ரறள் 

இணப்தரத் வரறணறன்நண. இந்க் ரறபறஶன 11 

ஆறம் ஶதர் தறரற்நற ணரவும் இர்ணக்குத் னர 

35 ஆறம் ணதரய் வீம் ரக் வரடுப்தணவுள் 

ங்ப்தடுரவும் தரணரப்ணொ அஷச்ெறன் வெனரபர் 

அண்ஷறல் வரறறத்றணந்ர ஊடங்பறல் வெய்றள் 

வபறந்றணந்ண. இந்ச் வெய்ற உண்ஷரறன், ெறறல் 

தரணரப்ணொத் றஷக்பத்ஷச் ஶெர்ந் 11 ஆறம் ஶதர் 

தறணொரறற்கு டக்றணௗள்ப தண்ஷள் ரத்றம்ரன் 

இந் ரட்டில் உள்பணர? ன்ந ஶள்ற ணறன்நண . 

டக்றஶன ணொணர்ரழ்பறக்ப்தட்ட ணௌன்ணரள் ஶதரரபறள் 

வ்றரண ணரணங்ணறன்நற, றவும் தரறக்ப்தட்ட 

றஷனறல் ரழ்ந்ண ணறன்நணர். அணட்டுல்னரண, 

டக்றஶன ஶஷனரய்ப்ணொபற்ந தனர் றவும் 

தரறரதரண றஷனறல் உறர்ர ஶண்டி 

றர்ப்தந்ங்ணக்கு ஆபரக்ப்தட்டுள்பணர். ண ரட்டிஶன 

ணஷ அறம் கூடி ரட்டர ணௌல்ஷனத்லவு ரட்டஶ 

ரப்தடுறன்நண. இவ்ரநரண றஷனஷஷபக் 

ணத்றற்வரண்டு தரர்க்றன்நஶதரண, ஶற்தடி றெரப் 

தண்ஷள் ண்னரண வரறல்ரய்ப்ணொஷபப் வதநக்கூடி 

அற குற வரண்டர்பர அப்தகுறறணௗள்ப 

ஶஷனரய்ப்தற்நர்ஶப ரப்தடுறன்நணர் . அஶஶம், 

ணௌன்ணரள் ஶதரரபறஶப ஶற்தடி தண்ஷபறல் தறரற்நற 

ணறன்நணர் ன்வநரண ஷணம் கூநப்தடுறன்நண . இஷ 

ற்ணக்வரள்ப ணௌடிரண. ணொணர்ரழ்பறக்ப்தட்ட 

தல்னரறக்க்ரண ணௌன்ணரள் ஶதரரபறள் 

ரழ்ரரங்ஷப ஈட்டிக்வரள்றல் வதணம் 

தரறப்ணொணக்கு உட்தட்டிணப்தஷ ரம் ரக்கூடிர 

இணக்கும் றஷனறல், ணௌன்ணரள் ஶதரரபறள் 11 ஆறம் 

ஶதணக்கு ஶற்தடி தண்ஷபறல் வரறல்ரய்ப்ணொ 

ங்ப்தட்டிணக்றன்நண ன்தஷ ற்ணக்வரள்ப ணௌடிரண. 

ணஶ, டக்றன் ஶஷனரய்ப்தறன்ஷப் தறச்ெறஷணஷத் 

லர்க்கும் ஷறணௗம் ற்ஶதரண ணௌன்வணடுக்ப்தட்டு ணறன்ந 

ஶெற ல்ணக் ணௌற்ெறணக்கு ஶணௗம் ணௗ ஶெர்க்கும் 

ஷறணௗம் இற்ஶரர் உந் ற்தரட்டிஷண இந் அசு 

ஶற்வரள்ப ஶண்டும். 

அண்ஷறல் ரழ்ப்தரத்றற்கு றஜம் வெய்றணந் 

ரண்ணொறகு தறர் அர்ள், ரட்டின் வதரணபரர 

அதறறணத்றறல் டக்கு ரரத்றன் தங்பறப்தறஷண 

ணணணத்றணள்பணடன், அங்கு ணௌணடுஷப 

ஶற்வரள்ஶரணக்கு 200 வீ ரறச்ெணௗஷ ங்ப்தடும் 

ன்ணம் வரறறத்றணப்தண ஶற்த்க்வரண 

றடரகும். அஶஶம், ரண்ணொறகு தற அஷச்ெர் 

அர்ள் ற்தடுத்றக் வரடுக்கும் இந் அரற ரய்ப்தறஷணப் 

தன்தடுத்றக்வரள்ற்குப் ணொனம்வதர் ண உநவுணம் 

ணௌன் ஶண்டும் ன்ந அஷப்தறஷணணம் ரன் இங்கு 

றடுக்றன்ஶநன்.  

ண தகுறபறல் இத்ஷ வதரணபரர அதறறணத்றத் 

றட்டங்ள் ற்தடுத்ப்தட்டு, அற்நறன்ண்னரண 

ஶஷனரய்ப்ணொள் ற அறபறல் உணரக்ப்தட 

ஶண்டி எண ட்டரத் ஶஷ ம்ணௌன் உள்பண. 

இவ்ரநரண வெற்தரடுபறணைடரவும் ண தகுறபறல் 

இடம்வதற்ண ணறன்ந தல்ஶண ெண் ற்ணம் னரெர 

ரலறறனரண ெலர்ஶடுஷபக் றெரணபறல் அற்ந ணௌடிணம் 

ன்தஷத் வரறறத்ணக்வரண்டு, இந் ரய்ப்தறஷணக் 

வரடுத்ற்கு ன்நற கூநற,   றஷடவதணறன்ஶநன். ன்நற. 

க்ம்.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟප,ශ රුශ ආශුශ භහයන්ාවශ භවතහ.ශ ඔඵතුභහපශ සිනහඩිශ 15ශ
හරඹක්ශ කෙඵනහ. 
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ගරු (මශළාළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்ணொறகு (ஶதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රුශමුදල්ශ අභහතයතුභහශසින්න්ශෙනශඑනශරදශ 2015ශඅාශ 16ශ

දයනශසියාජනශඳනතශඹපෙත්ශනශනිඹභඹන්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශථහශ

කිරීභපශරළබීභශ ළනශභභශ තුපපශඳත්ශ ෙනහ.ශ ප්රථභෙඹන්භශභභශ
ි පපුශ මුදල්ශ අභහතයතුභහපශ සතු කන්තශ ෙනහ,ශ ණඹශ න්දක්ශ
ෙරහශ කබුණුශෙම්ශයපශඉදරිඹපශෙනශඹහභපශඳසුගිඹශඅවුරුදුශෙදශ

තුශශනින්ශශභනහහරිත්ෙඹන්ශඒශශශෙේඹශම්ඵන්ධෙඹන්.ශඒශ
හෙේභශයාතභහනශමුදල්ශඅභහතයශරුශභාරශභයවීයශභළ කතුභහප,ශ
එතුභහෙේශ දක්ශ ශභනහහරිත්ඹශ තුළින්ශ දළනපශ  කෙඵනශ ණඹශ

න්දශතදුයපත්ශඳවතශෙවශමින්ශශෙම්ශයපශඉදරිඹපශෙනශඹන්නපශ
වළකිඹහශ රළෙඵයිශ කිඹහශ අපිශ සිලසහශ යනහ.ශ ශ අපිශ දන්නහශ
එතුභහපශ ඒශවළකිඹහශ කෙඵනහශකිඹරහ.ශඑතුභහශ ඒශ ඵශ ෙඳන්රහශ

 කෙඵනහ.ශ ඳසුගිඹශ අවුරුදුශ ෙදශ හරඹශ තුශශ අඳපශ සිෙීශීඹශ
 කබුණුශෙචෝදනහශන්ඹල්රශනිදවසශයෙන,ශභවයශල්ලිශ සින්න්ශ
ෙම්ශ යපපශ අපරහශ  කබුණුශ උගුල්රපශ වසුශ ෙනොවීශ නින්ඹහහයශ

සිෙීලශපයුතුශඅභහතයහාලඹශවසුරුන්නපශඑතුභහශපයුතුශශහ.ශ
ඒශවයවහශඅඳපශවළකිඹහශරළබුණහශGSP Plus නළතශරඵහශන්නප.ශ

565 566 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

ඒශGSP Plus වයවහශඅඳපශරළෙඵනශආෙඹෝජනශභඟශඑතුභහපශමුදල්ශ
අභහතයහාලඹශදක්ශෙරශවසුරුන්නපශවළකිඹහශරළෙඵනහ. 

අදශ දනශ මුදල්ශ අභහතයහාලඹශ ඹපෙත්ශ ළෙනනශ ෙම්ශ නිඹභඹන්ශ
පිළිඵශ සිහදෙ දීශ භභශ සිෙලේෙඹන්භශඵරහෙඳොෙයොත්තුශ ෙන්ෙන්ශ
ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ ළනශ ථහශ කිරීභපයි.ශ
මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඔඵතුභහත්,ශ භභත්ශ අපිශ
න්ඹලුෙදනහභශඅදශඋදෆනශCommittee on Public Finance  එෙක්දීශ
2020ශ නශ සිපශ අෙප්ශ ආදහඹම්ශ රඵහශ ළනීෙම්ශ ළරසුම්ශ පිළිඵශ
ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ භඟශ හචිඡහශ ශහ.ශ ෙම්ශ
ළරසුම්ශ ළනශ ථහශ යනහශ හෙේභශ අතීතඹශ ළනත්ශ ෙඳොඩ්ඩක්ශ
භතක්ශ යන්නපශ භභශ ල්ඳනහශ ශහ,ශ ඳසුගිඹශ හරෙ ශ ෙීශීඹශ
ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ තභන්ෙේශ යහජහරිශ ඉසපශ ෙශේශ
ෙොෙවොභදශකිඹරහ.ශඅතීතඹශදවහශඵරපුහභශෙප්නහ,ශ1932දීශතභයිශ
රාහපශ "Income tax"  කිඹනශඑශවඳුන්හශෙදන්ෙන්.ශ ශ1931ශ -ශ
32ශ නශ සිපශ ඳශමුෙනිශ assessment එශ යනහ.ශ ඉන්ශ ඳසුශ
1958දීශ Inland Revenue Department එශ වදනහ.ශ ඒශ 1974ශ
නශ සිපශ service එක්ශසිධිඹපශක්රිඹහත්භශ ෙනහ.ශ ඒශ service 
එක්ශසිධිඹපශක්රිඹහත්භශනශෙීශීඹශආදහඹම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශ
අදශ 1,222ශ ඳභණශ ෙේශ පිරික්ශ න්ටිනහ.ශ Service එපශ
අභතයශ න්ටිනශ ෙේඹනුත්ශ භඟශ 3,000පශ ආන්නශ ෙේශ
පිරික්ශරාහෙව්භශtax collection යෙනශඹනහ.ශ 

භභ,ශඳසුගිඹශහරශහනුරශtaxpayersරහශශායහශවශtax 
files ප්රභහණඹන්ශ ළනශ ෙොඹරහශ ඵළලුහ.ශ 2015.12.31ශ නශ සිපශ
corporate sector  එෙක්ශ income tax files 47,154ක්ශවශnon-
corporate sector එෙක්ශ tax files 574,835ශක්ශ  කබුණහ.ශ 2017ශ
අෙප්රේල්ශ30ශනශසිපශ tax files ප්රභහණඹශ-ශ2015ශනශසිපශcorporate 
sector එෙක්ශ  කබුණුශ 47,208ශ වශ non-corporate sector  එෙක්ශ
 කබුණුශ 621,989ශප්රභහණඹශ -ශ 1,233,385ක්ශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශඒශ
කිඹන්ෙන්ශ2015ශ කබුණුශtax files ප්රභහණඹශහෙේශෙදගුණඹක්ශඵපශ
ඳත්ශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒශඅනුශඅඳපශෙඳනීශඹනහශ ෙම්ශආණ්ඩුශ
සිනිසිදශ බහඹකින්ශයුතුශ ඵදුශ -ශ tax - එතුශයශන්නප,ශ ෙීශීඹශ
ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුපශ නහඹත්ඹශ ෙදන්ෙන්ශ ෙොෙවොභදශ
කිඹරහ.ශ 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඊපශ අභතයශ අෙනක්ශ ඵදුශ
ෙන්නන්ෙේශ ායහශ ළනත්ශ ඵරමු.ශ ඒහපශ අඹත්ශ ෙන්ෙන්ශ
VAT on FS, NBT on FS හෙේශඒහයි.ශෙම්ශආදීශෙරශඅෙනක්ශ
ඵදුශෙන්නන්ශප්රභහණඹශ2015දීශ ශ 42,432ක්ශවුණහ.ශ 2017ශඅෙප්රේල්ශ
30ශ නශ සිපශ ඒශ ප්රභහණඹශ එක්රක්ශ සින්ඳන්දවසශ වත්න්ඹශ
වතළිසවඹක්ශ දක්හශ එනම්,ශ තුන්ගුණඹකින්ශසිතයශ ළඩිශයන්නශ
අඳපශ වළකිඹහශ රළබිරහශ  කෙඵනහ.ශ ඊපශ අභතයශ taxpayersරහෙේශ
ප්රභහණඹ,ශ ශ tax files ටිශ 2015ශ වළපඅපදවසශ වහයන්ඹශ දවඹක්ශ
වුණහ.ශ ශ ෙම්ශ වළපඅපදවසශ වහයන්ඹශ දවඹශ ශ 2017ශ නශ ෙොපශ
එක්රක්ශඳණසඳන්දවසශඳන්න්ඹවඹකින්,ශආන්නශලෙඹන්ශතුන්ශ
ගුණඹකින්ශ හෙේශ ළඩිශ යන්නශ අඳපශ වළකිඹහශ රළබිරහශ
 කෙඵනහ.ශ එතෙොපශම්පයාණශ tax files  එෙවභශනළත්නම්ශ ශඵදුශ
ෙන්නන්ශ -ශ taxpayers -  ඉන්නහ,ශ 2015ශ නශ සිපශ වඹරක්ශ
අනදවසශ වහයන්ඹඳවක්.ශ 2017ශ නශ සිපශ ෙභඹශ යාධනඹශ ෙරහශ
 කෙඵනහ,ශ දවතුන්රක්ශ අූ අපදවසශ වත්න්ඹශ අනඑක්ශ දක්හ.ශ
මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ ශ 2015ශෙදළම්ඵයාශ 31ශ න්පශ 2017ශ
අෙප්රේල්ශ 30ශ ශ නශ ෙොපශ ෙභි ශ ෙදගුණඹශ ළඩිශ වීභක්ශ ශ ඇ කශ වීශ
 කෙඵනශඵශඅඳපශඳළවළදලිභශදකින්නශරළෙඵනහ.ශඒශඅනුශෙඳනීශ
ඹනහ,ශ ෙම්ශ ඵදුශ ෙන්නන්ෙේශ නින්ශ ශභනහහරිත්ඹක්ශ ඇ කශ
යනිමින්ශෙම්ශආණ්ඩුශශපයුතුශයෙනශඹනශආහයඹ.ශශ 

අපිශඉසයශ දළපුශසිධිඹපශයජශෙදරින්ශcall එක්ශආහභශඵදුශ
ෙවීෙභන්ශනිදවසශයනශක්රභෙව්දඹක්ශ දළන්ශෙම්ශ යෙට්ශනළවළ.ශ ශඒශ

නිහශ න්ඹලුභශ ඵදුශ ෙන්නන්ශ නින්ඹහහයශ ශ ඵදුශ ෙවීෙම්ශ
ක්රභෙව්දඹපශෙඳශශළි රහශඉන්නහ.ශඒශවයවහශ2015ශෙදළම්ඵයාශ

භහෙ ශ කබුණුශප්රභහණඹපශඩහශෙදගුණඹපත්ශළඩිශප්රභහණඹකින්ශ

ෙම්ශඵදුශෙවීභශයාධනඹශයශන්නශවළකිඹහශරළබිරහශ කෙඵනහ.ශ
ආන්නශලෙඹන්ශරක්ශ13ශසිතයශඵදුශෙන්නන්ශපිරික්ශඅදශ
ෙම්ශයෙට්ශඉන්නහ.ශශ 

ෙම්ශඵදුශ ෙවීම්ශළනශතදුයපත්ශසිග්රවශෙශොත්,ශ ශ 2017ශ භළයිශ
භහඹශ නශ සිපශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශ ආදහඹභශ
රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ 49යි,ශ මිලිඹනශ 850යි.ශ ඒශ කිඹන්ෙන්ශ ආන්නශ
ලෙඹන්ශ රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ 50ක්ශ රළබිරහශ  කෙඵනහ.ශ 2016ශ භළයිශ
භහඹශ නශ සිපශ රළබිරහශ  කෙඵනහශ රුපිඹල්ශ බිලිඹනශ 30ශ
ප්රභහණඹක්.ශ ශඑනම්,ශන්ඹඹපශ70,ශ75ශසිතයශප්රභහණඹකින්ශළඩිශ
ෙරහශ කෙඵනහ.ශෙම්ශඅවුරුීෙීශන්ඹඹපශ175ශසිතයශප්රභහණඹක්ශ
අඳපශරඵහශන්නශපුළුන්ශෙරහශ කෙඵනහ,ශ 2016ශභළයිශභහඹත්ශ
එක්ශ ාන්දනඹශ ශහභ.ශ ඒශ නිහශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශශඳළවළදලිශෙනක්ශඅඳපශදකින්නශරළෙඵනහ.ශ
අපිශසතු කන්තශෙනහ,ශෙීශීඹශආදහඹම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශෙම්ශ
යාධනඹප.ශඒශහෙේභශෙම්ශයාධනඹශළඩිදයුණුශයශළනීභශවහශ
ප්රධහනශ ලෙඹන්ශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුශ ඉදරිශ
ක්රිඹහභහයාශ යහශිඹක්ශ අයෙනශ  කෙඵනහ.ශ උදහවයණඹක්ශ වළටිඹපශ
Revenue Administration Management Information System - 
RAMIS - එශ ශ ඳරිණශජහරශ තශ යශ  කෙඵනහ.ශ රාහෙව්ශ
ඕනෆභශෙනකුපශදළන්ශඳරිණඹශවයවහත්ශතභන්ශඵදුශෙන්නකුශ
වළටිඹපශ ලිඹහඳදාචිශ සිඹශ වළකියි.ශ ඒශ හෙේභශ තභන්ශ ෙහපුශ ඵදුශ
ප්රභහණඹශදළනශතශවළකියි. 

නමුත්ශමරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශතශ ෙම්ෙක්ශශශයුතුශ
හයාඹඹන්ශ ෙොඩක්ශ  කෙඵනහ.ශ උදහවයණඹක්ශ ලෙඹන්ශ ෙම්ශ
ෙඹෝජනහශයශ කෙඵනශජහරශඳීධ කඹශවයවහශතත්ශයහජයශආඹතනශ
25ක්ශසිතයශජහරතශයන්නශෙඹෝජනහශෙනහ.ශභහශි තනශසිධිඹපශ
ICTA එශ ෙම්ශ වහශ සිෙලේශ ළඩපවන්ශක්රිඹහත්භශයනහ.ශ
ෙම්ශජහරතශකිරීම්ශ වයවහශ රාහෙව්ශන්ඹලුභශඵදුශ ෙන්නන්ශවපශ
වළකිඹහශරළෙඵනහ,ශතභන්ෙේශඵදුශෙවීෙම්ශක්රභෙව්දඹශreal time  
ඒශහෙේභශonline සිධිඹපශදළනශන්න.ශතභන්ශඵදුශෙනහශනම්ශඒශ
දනෙ දීභශ දළනශ තශ වළකිශ සිධිෙ ශ system එක්ශ ෙම්ශ යපපශ
අලයයි.ශඒශවහශතභයිශෙීශීඹශආදහඹම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුශ- 

 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  වුරුන්ශෙවෝශරුශභන්ත්රීයඹකුශමරහනඹශ

වහශරුශරකීශජඹයාධනශභන්ත්රීතුභහෙේශනභශශෙඹෝජනහශයන්න. 

 

ගරු අේු ල් ශලීේ මශතළ ( තෆඳෆල්, තෆඳෆල් මවේලළ ශළ 
මුවහලිේ ආගමික ක යුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு அப்ணல் யணம் - தரல், தரல் ஶெஷள் 

ற்ணம் ணௌஸ்ணம் ெ அணௗல்ள் அஷச்ெர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 

මරහනහරඪශ රුශ භනසත්රීතුභනි,ශ "රුශ රකීශ ජඹයාධනශ

භන්ත්රීතුභහශදළන්ශමරහනඹශතශයුතුඹ"ශයිශභහශෙඹෝජනහශයනහ. 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු ආනන්ද කුමළරසි ම මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 

වුමයන්, ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்ணொறகு ஶஜ.ம். ஆணந் குரெறநற  அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ண அனஶ, ரண்ணொறகு னக்ற ஜர்ண 

அர்ள்   ஷனஷ றத்ரர்ள். 
 

Whereupon THE HON. ANANDA KUMARASIRI  left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශථහශයන්න. 
 

ගරු (මශළාළර්ය) ආශු මළරසිංශ මශතළ 
(ரண்ணொறகு (ஶதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒශවහශතභයිශමරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශෙීශීඹශආදහඹම්ශ

ෙදඳහයාතෙම්න්තුශශක්රිඹහශභහයාශන්ෙන්.ශඅපිශඋදහවයණඹක්ශනිමු.ශ

Sri Lanka Customs, Department of Motor Traffic, භහම්ශ
ලිඹහශඳදාචිශකිරීෙම්ශආඹතනඹ,ශBOI එ,ශMinistry එ,ශColombo 
Stock Exchange එ,ශ Excise Department එ,ශ Defence 

Ministry එ,ශ Ceylon Electricity Board ආදශ ලෙඹන්ශ ඇ කශ
25පශ අධිශ යහජයශ ආඹතනශ ටිශ ජහරතශ කිරීභශ තුශශ අෙප්ශ ඵදුශ
ෙන්නන්වපශහයාඹක්භශෙේඹක්ශරළෙඵනහ.ශ 

ඒශ සිතයක්ශෙනොෙයි.ශෙම්ශවයවහශඳවසුම්ශළරෙනහ,ශ තභශ
ඵදුශෙනශක්රභෙව්දඹශක්රභහනුකරශයළනීභපත්.ශෙම්ශක්රභෙව්දෙ ශ
ඳ කනශඅභිෙඹෝඹ,ශඅඳපශරඵහශතශවළකිශඵදුශප්රභහණඹශවරිඹහහයශ
එතුශයන්ෙන්ශෙොෙවොභදශකිඹනශඑයි.ශෙභොද,ශදළනපශඅෙප්ශ
ඵදුශ ක්රභෙ ශ සිලහරශ ළරැීදක්ශ  කෙඵනහ.ශ ඒ,ශ ඳසුගිඹශහරෙ භශ -
අවුරුදුශ ණනහක්ශ  කසෙේභ-ශ යපුශ ළයදශ නිහයි.ශ ෙරෝෙ ශ
අෙනක්ශ යපල්ශඑක්ශාන්දනඹශශහභශ ෙඳෙනනහශ අඳශඍ සශ
ඵදුශ-Direct Tax- අඹශයෙනශ කෙඵනශප්රභහණඹශළරැදශතළනයිශ
 කෙඵන්ෙන්ශකිඹහ.ශඍ සශඵදුශඅඩුශෙරහ,ශඍ සශෙනොනශඵදුශෙවත්ශ
සිසිධහහයෙඹන්ශක්රශසිධිඹපශන්නහශඵදුශළඩිශෙරහශ කෙඵනහ.ශඒශ
නිහශයාශ2020ශනශසිපශඵදුශඅඹශකිරීෙම්ශක්රභෙව්දඹශෙොයිශහෙේශ
තළනපදශ ඹහශ යුත්ෙත්ශ කිඹනශ එශ ළනත්ශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තුශහචිඡහශයනහ.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ ඳසුගිඹශ යාරශඵදුශආදහඹම්ශ
ළනශාන්දනඹශෙශොත්,ශ2012ශයාෙ දීශඵදුශආදහඹභශබිලිඹනශ
418ක්ශවුණහ;ශ2013ශයාෙ දීශබිලිඹනශ467ක්ශවුණහ;ශ2014ශයාෙ ශ
බිලිඹනශ485ක්ශවුණහ;ශ2015ශයාෙ දීශබිලිඹනශ524ක්ශවුණහ;ශ2016ශ
යාෙ දීශබිලිඹනශ614ක්ශදක්හශළඩිශෙමින්ශගිි න්ශ කෙඵනහ.ශඒශ
නිහශෙම්ශක්රභෙව්දඹන්ශවයවහශඵදුශආදහඹෙම්ශඳළවළදලිශෙනක්,ශඵදුශ
එතුශයශළනීෙම්ශඳළවළදලිශෙනක්ශඅඳපශදකින්නශපුළුන්.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශෙම්ශළනශෙොඹහශඵරනෙොපශ
අඳශදළපුශෙදඹක්ශ කෙඵනහ.ශඅපිශෙරෝෙ ශඅෙනක්ශයපල්ශභඟශ
අෙප්ශ යපශ ාන්දනඹශ ශහ.ශ අෙනක්ශ යපරශ ඵදුශ ආදහඹම්ශ අඹශ
යළනීෙම්ශ ක්රභෙව්දඹන්ශ  කෙඵන්ෙන්ශ ෙොෙවොභදශ කිඹහශ අපිශ
ඵළලුහ.ශදළනපශඅෙප්ශයෙට්ශඵදුශආදහඹභශ-ෙීශීඹශආදහඹම්ශඵදු-ශඑතුශ
යනශභධයසථහනශරාහශපුයහශ24ක්ශ කෙඵනහ.ශඒශභධයසථහනශ24ශ
දළනපශජහරතශෙරහශ කෙඵනහ.ශඒශභධයසථහනශ24ශප්රධහනශzones 
වළටිඹපශවශප්රහෙීශීඹශභට්පෙම්ශඑතුශකිරීෙම්ශභධයසථහනශවළටිඹපශ
ෙොපසශ ෙදපශ ෙඵදහශ  කෙඵනහ.ශ නමුත්ශ ෙම්ශ ප්රභහණඹශ ඇ කදශ
කිඹනශප්රලසනඹශතභයිශඅඳපශප්රධහනභශළපලුක්ශ කෙඵන්ෙන්.ශ 

අපිශ උදහවයණඹක්ශ නිමු.ශ ෙරෝෙ ශ අෙනක්ශ යපල්ශ දවහශ
ඵරනෙොපශ ඳෘතුහරඹශ ආදශ යපරශ regional offices 403ක්ශ
ඳභණශ  කෙඵනහ,ශ ෙනෝයාෙව්ි ශ 114ක්ශ  කෙඵනහ,ශ තහයිරන්තෙ ශ
980ක්,ශසවීඩනෙ ශ71ක්,ශජඳහනෙ ශ530ක්,ශනසීලරන්තෙ ශ17ක්,ශ
භරඹහන්ඹහෙව්ශ90ක්,ශඉන්දුනීන්ඹහෙව්ශ569ක්,ශඕසෙේලිඹහෙව්ශ29ක්,ශ
රාහෙව්ශ 20ක්ශ  කෙඵනහ.ශ අයශ zones වතයශ අයින්ශශහභශ අෙප්ශ
යෙට්ශ regional centres  කෙඵන්ෙන්ශ 20යි;ශ ෙනදයාරන්තෙ ශ 14ක්ශ
වශඉන්දඹහෙව්ශ518ක්ශආදශලෙඹන්ශ කෙඵනහ.ශඒශප්රභහණඹශයාශ
කිෙරෝමීපයශ ප්රභහණඹශ අනුඳහතඹක්ශ වළටිඹපශ ත්ෙතොත්,ශ යාශ
කිෙරෝමීපයශ 3,281පශ එක්ශ නශ ෙරශ තභයිශ රාහෙව්ශ එභශ
ප්රභහණඹශ  කෙඵන්ෙන්.ශ නමුත්ශ අඳශ තහයිරන්තඹශ ත්ෙතොත්,ශ යාශ
කිෙරෝමීපයශ524පශඑක්ශනශෙරශ කෙඵනහ.ශජඳහනෙ ශයාශ
කිෙරෝමීපයශ 713පශ එශ office එක්ශ ඵළගින්ශ  කෙඵනහ.ශ
ඉන්දඹහෙව්ශයාශකිෙරෝමීපයශ6,346පශඑශoffice එක්ශහෙයිශ

 කෙඵන්ෙන්.ශඒශඅ කන්ශත්තහභශඅපිශඉන්දඹහපශඩහශෙවොශතළනශ
ඉන්නහ.ශෙීශීඹශආදහඹම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශහයාඹහරශ3,281ක්ශ
ෙරශඳත්හෙනශඹන්නශඅඳපශවළකිඹහක්ශරළබීශ කෙඵනහ.ශඅෙප්ශ
අයමුණශන්ෙන්ශ2020ශනශසිපශඅෙප්ශඵදුශආදහඹභශබිලිඹනශ1,000ක්ශ
දක්හශ ෙනශ ඹෆභයි.ශ ඒශ කිඹන්ෙන්,ශ ට්රිලිඹනඹක්ශ දක්හයි.ශ ඒශ ඵදුශ
ආදහඹභශ 2020ශ නශ සිපශ බිලිඹනශ 1,000ක්ශ -ට්රිලිඹනඹක්-ශ දක්හශ
ගිෙඹොත්ශ තභයිශ අඳපශ අයශ අනුඳහතඹශ -ඍ සශ ඵදුශ වහශ ක්රශ ඵදුශ අතයශ
අනුඳහතඹ-ශආඳසප,ශඅෙනක්ශඳළත්තප,ශනිඹමිතශආහයඹපශන්නශ
පුළුන්ශන්ෙන්.ශඑතෙොපශඅඳපශඍ සශඵදුශන්ඹඹපශවළපශදක්හශළඩිශ
යශන්නශපුළුන්ශනහ;ශක්රශඵදුශන්ඹඹපශවතළිවප අඩුශයශ
න්නශපුළුන්ශනහ.ශඑතෙොපශ ශ2020ශනශසිපශඅඳපශවළකිඹහශ
රළෙඵනහ,ශශණඹශන්දශනිහශෙම්ශයෙට්ශජනතහපශශදළනපශඳළපසිරහශ
 කෙඵනශඵදුශඵයශතදුයපත්ශඅඩුශයශන්න.ශඑෙවභශවුෙණොත්ශඅෙප්ශ
අනහතශළරසුම්ශඅනුශඅඳපශවළකිඹහශරළෙඵනහ,ශ දළනපශරක්ශ
13ක්ශසිතයශනශෙීශීඹශආදහඹම්ශඵදුශ files -ශ tax files -ශප්රභහණඹශශ
රක්ශ20ක්ශදක්හශළඩිශයශන්න.ශ 

2020ශනශසිපශඑෙේශළඩිශයශතශයුතුශනහ.ශ ශ ශඒශහෙේභශ
VAT ම්ඵන්ධෙඹන්ශ කෙඹනශfiles ප්රභහණඹශ40,000ශ දක්හශළඩිශ

යශ තශ යුතුශ නහ.ශ ඒශ හෙේභශ Nation Building Tax files 
ප්රභහණඹශ 650,000ශ දක්හශ ළඩිශ යශ තශ යුතුශ නහ.ශ එෙවභශ
වුශෙණොත්ශ තභයිශ ශ 2020දීශ අෙප්ශ ඉරක්ඹශ යහශ ඹන්නශ පුළුන්ශ

න්ෙන්.ශඑනම්,ශඵදුශආදහඹභශට්රිලිඹනඹශදක්හශවශඵදුශආදහඹම්ශඵපශ
තභයිශ ඳරියාතනඹශ යශ තශ වළකිශ න්ෙන්.ශ එෙේශ ඳරියාතනඹශ
යන්නශ නම්ශ අඳපශ අනිහයාඹෙඹන්භශ අලයශ ෙනහශ දළනපශ

 කෙඹනශ collection centres, ඒශ කිඹන්ෙන්ශ ඵදුශ එතුශ යනශ
regional offices ප්රභහණඹශ20ශන්පශ30ශදක්හත්ශළඩිශයශන්න.ශ
ඒශ ප්රභහණඹශ 20ශ න්පශ 30ශ දක්හශ ළඩිශ ෙශොත්ශ තභයිශ අඳපශ ඒශ

වළකිඹහශ රළෙඵන්ෙන්.ශ ෙරෝෙ ශ අනික්ශ යපල්ශ එක්ශ
ාන්දනඹශ ෙශොත්ශ ෙම්ශ region  එෙක්භශ ෙරෝෙ ශ අනික්ශ
යපල්ශ එක්ශ වතයනශ සථහනඹශ හෙේශ තළනපශ අඳපශ ඹන්නශ
වළකිශ ෙනහ.ශ ශ ඒශ ක්රභෙව්දඹශ අනුභනඹශ ෙශොත්ශ ශ නින්ශ

ශභනහහරිත්ඹකින්ශ ඵදුශ ආදහඹම්ලින්ශ ඉදරිඹපශ ඹහශ වළකිශ
නහ.ශ උදහවයණඹක්ශ ලෙඹන්ශ දළනපශ ඳ කනශ ක්රභඹත්ශ එක්ශ
ාන්දනඹශෙශොත්,ශ ශෙභළනිශ භධයසථහනශඳෘතුහරෙ ශ 403ක්ශ

 කෙඵනහ.ශ එඹශ ශ යාශ කිෙරෝමීපයශ 219පශ එක්ශ හෙයි.ශශ
තහයිරන්තෙ ශ භධයසථහනශ 980ක්ශ  කෙඹනහ.ශ එඹශ යාශ
කිෙරෝමීපයශ524පශඑක්ශහෙයි.ශJapanරශභධයසථහනශ530ක්ශ

 කෙඵනහ.ශ එඹශ යාශ කිෙරෝමීපයශ 713පශ එක්ශ හෙයි.ශ
රාහෙව්ශ කෙඹනශ ෙීශීඹශආදහඹම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශඵදුශ එතුශ
යනශ භධයසථහනශ -ප්රහෙීශීඹශ භධයසථහන-ශ ප්රභහණඹශ 30ශ දක්හශ

ළඩිශයශත්ෙතොත්ශයාශකිෙරෝමීපයශ2,187පශඑශcollection 
centre එක්ශ සිධිඹපශ ළඩිශ දයුණුශ යශ න්නශ අඳපත්ශ වළකිඹහශ
රළෙඵනහ.ශ ඒශ අනුශ ශ ෙම්ශ region එෙක්ශඵදුශ එතුශ යශ ළනීභශ
වයවහශඅඳපශෙරෝෙ ශවතයශනශතළනපශසිතයශඹන්නශවළකිඹහක්ශ

රළෙඵනහ.ශශෙම්ශක්රභෙව්දඹශතුශශඅපිශඅෙප්ශtax revenue එශළඩිශ
යශත්ෙතොත්,ශ2020ශනශසිපශGDP එෙන්ශන්ඹඹපශෙදශසිතයශ
tax collection එක්ශරඵහශන්නශඅඳපශවළකිඹහක්ශරළෙඵනහ.ශඒශ

අනුශඅඳශඵරහෙඳොෙයොත්තුශනශෙම්ශඍ සශඵදුශළඩිශයශළනීභශතුශශ
ජනතහශ භතශ ඳළපවීශ ඇ කශ ඵදුශ ඵයශ අඩුශ යරහශ තත්ශ හයාඹක්භශ
ෙේහක්ශරඵහශෙදන්නශඅඳපශවළකිඹහශරළෙඵනහ.ශසතු කයි. 

[අ.බහ.ශ5.15] 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම පදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குஶெ) 

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

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ ශ යහජයශආඹතන,ශඅභහතයහාලශ
වහශ ෙදඳහයාතෙම්න්තුරශ යජෙ ශ පයුතුශ වහශ සිඹදෙභි ශ උඳරිභශ
සීලභහන්ශ ඇතුශත්ශ අත් කහයම්ශ ගිණුම්ශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ මුදල්ශ

අභහතයයඹහෙේශඵරතරශඅනුශසීලභහශෙනසශකිරීෙම්ශඋඳෙල්නඹශ

569 570 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

පිළිඵශ එනම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තුශඇතුළුශආඹතන,ශ 31ක්ශ ම්ඵන්ධශ
සිහදඹශ ඳළළත්ෙනශ ෙම්ශ ෙභොෙවොෙත්දීශ භපශ කිඹන්නශ  කෙඵනශ
සිෙලේශ හයණහශ නම්ශ ත්භන්ශ ආණ්ඩුශ භන්ශ යමින්ශ ඉන්නශ

දලහශපිළිඵශෙම්ශයෙට්ශජනතහශඉතහභත්ශඅදෙඹන්ශන්ටිනශඵයි.ශ
තමුන්නහන්ෙේශ දන්නහ,ශ 2015ශජනහරිශ08ශෙනිදහශආපුශආණ්ඩුශ
අදශ ෙභොනහශථහශශත්ශ දයහඳත්ශ ෙමින්ශ කෙඵනශආයාථිඹපශ

කිඹනශආණ්ඩුක්ශඵපශඳත්ෙරහශඅන්ශඵ.ශයෙට්ශආයාථිඹශ
එන්නශ එන්නශ ඩහශ ළෙපමින්ශ  කෙඵනහ.ශ ආණ්ඩුශ ඇභ කම්ශ
ෙනසශශහපශ-දයහඳත්ශනශහවනඹශඇණශමුරිචිචිශශභහරුශශහප-ශශ

ෙම්ශඹනශභෙන්ශකින්දුශෙනක්ශෙරහශනළවළශමරහනහරඪශරුශ
භන්ත්රීතුභනි.ශ  සනිශ භහෙ ශ 05ශ ෙනිදහශ ෙරෝශ ඳරියශ දනඹශ
උදහෙනශ දෙේදීශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජනහධිඳ කශ වභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ

භළ කතුභහෙේශඅ කන්භශ-ෙම්ශයෙට්ශඳරියශසිඹශදයනශඇභ කතුභහෙේශ
අ කන්භ-ශ ඌශ ෙල්රසෙේශ අක්යශ 65,000ශ භවහශ සිනහලඹපශ
කිඹන,ශ භවහශ ඳරියශ සිනහලඹපශ ඳහයශ ඳනශ බිබිෙල්ශ සීලනිශ
යාභහන්තලහරහශඳපන්ශන්නශවදනහ. 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශරිදීභහලිඹීෙීශෙදි භපයිශෙම්ශ
යාභහන්තලහරහශෙේන්නශවදන්ෙන්.ශහරෙඹන්ශහරඹපශඑශඑශ

ආණ්ඩුශ ඹපෙත්ශ ෙම්ශ ෙඹෝජනහශ ආහ.ශ ඉසයශ ෙරහභශ ෙම්ශ
පයුත්තශයන්නශ'බුයාෙට්ට්'ශභහභ ආහ.ශඉන්ශඳසුශචීනෙඹන් 
'ගුආන්ශන්' කිඹනශභහභශ ආහ.ශ 'අයි.එම්.එස.ශ ෙවෝල්ඩින්ේස' 

කිඹනශ භහභත්ශ එක්ශ එතුශ ෙරහශ තභයිශ එදහශ ෙම්ශ යහඳෘ කඹශ
යන්නශවළදුෙව්.ශ ඒශ අඹශ ෙල්රසෙේශ යශ දන්නහ.ශ එභශ භහභශ
ෙනසශෙරහශ ශරඵනශ සනිශභහෙ ශ5ළනිශදහපශආෙඹත්ශෙම්ශයපපශ

එනහ.ශ 

ඳරියඹශ යකින්නශ ථහශ යනශ වභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ
ජනහධිඳ කතුභහෙේශ අ කන්භ,ශ -සිඹඹශ බහයශ අභහතයයඹහශ අ කන්භ-ශ

ඹවශ ඳහරනෙ ශ නහභෙඹන්ශ ඳළමිණිශ ෙම්ශ ආණ්ඩුශ අ කන්භ,ශ ෙම්ශ
ආයාථිඹශසිකුණන්නශවදනශක්රභෙව්දශයපපශෙෙනමින්,ශන්ාප්පරුශ
භහභක්ඹශකිඹනශසීලභහි තශළල්ශෙන්චයාසශනභළ කශභහභප,ශ

-එය ඇවමරිකානු සමාගමක්.- ඒ කියන්වන්, ඇවමරිකාලට අක්කර 
65,000ක්ශ ඌ-ෙල්රසෙන්ශ ෙදන්නශ ූ දහනම්ශ ෙනහ.ශ ෙම්ශ
භහෙ ශ25ළනිශදහශඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශෙම්ශම්ඵන්ධශල්ශතළබීෙම්ශ

සිහදඹක්ශ කෙඵනහ.ශඑි දීශරුණුශි තශඅඳපශෙම්ශහයණඹශඔප්පුශ
යන්නශපුළුන්.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශෙම්ශයහඳෘ කඹශවහශෙඹෝිතතශ

ප්රෙීලෙ ශජරහලශතුනක්ශ කෙඵනහ.ශභහදුරුශඔඹ,ශනිල්රශයක්ක තඹ,ශ
යමළන්ශඔඹශෙභභශප්රෙීලඹපශඅඹත්ශෙනහ.ශනිල්රශආ්රිතශල්ශ
ඔඹශ රහශ ඵන්නහ.ශ ල්ශ ඔඹශ ආ්රිතශ ෙේනහනහඹශ මුද්රඹශ

 කෙඵනහ,ශ භහදුරුශඔඹශ ජරහලඹශ කෙඵනහ,ශ යමළන්ශඔඹශජරහලඹශ
 කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ ජරහලශ තුනශ භළීෙීශ භහදුරුශ ඔඹශ යක්ක තඹත්,ශ
යමළන්ශ ඔඹශ යක්ක තඹත්,ශ නිල්රශ යක්ක තඹත්ශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ

යක්ක තශ තුනශ භළීෙදන්ශ තභයිශ ෙම්ශ සිධිඹපශ භවහශ සීලනිශ
යාභහන්තලහරහක්ශ වහශ අක්යශ 65,000ක්ශ ෙදන්නශ ඹන්ෙන්.ශ
ටිනහශනහන්තයශඑළිශෙඳෙවළිශයන,ශජරශඋල්ඳත්ශි න්දනශභවහශ

ඳරියශ සිනහලඹක්ශ යන,ශ ෙල්රසෙේශ අෙප්ශ ජනතහශ නළතශ
දුප්ඳතුන්ශඵපශඳත්ශයනශයහඳහයඹක්,ශබල්ෙරක්,ශෙම්ශෙේන්නශ
වදන්ෙන්.ශ 

අඳශ ආණ්ඩුපශ ඉතහභශ කීෙභන්ශ ෙභන්නශ ෙම්ශ හයණඹශ

කිඹනහ.ශඑදහශ ෙනරශසීලනිශයාභහන්තලහරහශ සිකුණහශ දළම්භහ.ශ
එක්ත්ශ ජහ කශ ඳක්ශ ආණ්ඩුශ හරෙ ශ ඳළල්ත්තශ සීලනිශ

යාභහන්තලහරහශ සිකුණහශ දළම්භහ.ශ එභශ ආණ්ඩුභශ ි ඟුයහනශ සීලනිශ
යාභහන්තලහරහශ සිකුණුහ;ශ න්තෙල්ශ සීලනිශ යාභහන්තලහරහශ
සිකුණුහ.ශෙනරයි,ශඳළල්ත්තයිශයාභහන්තලහරහශඹන්තම්ශදළන්ශ

දණිශ ඳණශ වෙනශ නළඟිටිනහ.ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ භළ කතුභහෙේශ

යජඹශහරෙ ශයහජයශභහම්ශඵපශඳත්ශයරහ,ශරහබහාලශෙොඹපුශ

ආඹතනශ ෙදත්ශ සිකිණීෙම්ශ රළයිසතුපශ දභහශ  කෙඵනශ ෙම්ශ
ආණ්ඩුපශඅඳශඉතහභශකීෙභන්ශෙභන්නශෙම්ශහයණඹශකිඹනහ.ශශ
බිබිෙල්ශ  කෙඵනශ ශෙේනහනහඹශ මුද්රඹ,ශ ල්ශ ඔඹ,ශ භහදුරුශ ඔඹශ
යක්ක තඹශ සිනහලශ යන,ශ ඌ-ෙල්රසෙේශ  කෙඵනශ ෙම්ශ ටිනහශ

යත්තයන්ශ භූමිඹපශ අතශ  කඹන්ෙන්ශ නළ කශ ඔඵතුභන්රහශ ෙම්ශ
යාභහන්තලහරහශ න්තෙල්ශ වදන්න.ශ එතළනශ අක්යශ 20,000ක්ශ
 කෙඵනහ.ශ ි ඟුයහෙන්ශඅක්යශ 14,000ක්ශ කෙඵනහ.ශඔඵතුභන්රහශ

ඳළල්ත්තශවදරහශෙඳන්න්න;ශෙනරශවදරහශෙඳන්න්න.ශඅදශ
ඳළල්ත්ෙත්ශ ළව්රශ තුයශ නළවළ,ශ ෙනරශ ප්රෙීලෙ ශ තුයශ
නළවළ.ශ ඒශ ජනතහපශ ෙඵොන්නශ තුයශ ටිශනළවළ;ශන්නශසිධිඹක්ශ

නළවළ.ශ උක්ලින්ශ ආදහඹභක්ශ නළවළ.ශ උක්ශ ඳළණිශ යශ වුණහපශඌශ
ෙල්රසෙේශ ජනතහපශ උක්ශ වශ  කත්තශ ෙරහශ  කෙඵන්ෙන්;ශ ඒශ
ජනතහශදුප්ඳතුන්ශඵපශඳත්ශයරහශ කෙඵන්ෙන්.ශ 

ෙම්ශභහම්ශවයවහශ ඳසුගිඹශආණ්ඩුශහරෙ ශ ෙම්ශයහඳෘ කඹශ
එනශෙොපත්ශඅඳශසිරුීධශවුණහ.ශආණ්ඩුශකුභක්ශවුණත්,ශඳහරඹහශ
වුරුශ වුණත්,ශඌ-ෙල්රසපශ න්දුශ නශ ෙම්ශ අ කඹශ දවහශ ඇසශ
ඇය,ශන්ශ ෙඹොභහශ ඵරන්නශකිඹහශෙම්ශ යෙට්ශත්භන්ශ ඳහරඹන්පශ
අපිශකිඹනහ.ශරඵනශ සනිශ5ළනිශදහශඑභශභහභශඇසිත්ශනළතශඑභශ
යහඳෘ කඹශ ආයම්බශ යන්නශ වළදුෙොත්,ශ ඌ,ශ ෙල්රස,ශ
බින්තළන්නශ කිඹනශ ප්රෙීලශ තුෙන්භශ ජනතහශ අයශශ බිභපශශ
ෙෙනන්නශ නහඹත්ඹශ ෙදනහඹශ කිඹනශ හයණහත්ශ අඳශ ෙම්ශ
ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්දීශඉතහභත්ශකීෙභන්ශකිඹන්නශළභළ කයි. 

1815දීශ අත්න්ශ ශශ ගිසිසුභශ භඟින්ශ අෙප්ශ න්දශ උඩයපශ
ප්රෙීලඹත්ශ ්රිතහනයඹන්පශ ඹපත්ශ වුණහ.ශ ෙල්රසෙේශ මිනිසුන්ශ
1818දීශඊපශසිරුීධශළයළිශළසුහ.ශ1818ශන්පශ2018ශනශසිපශඊපශ
යශ200ක්ශපිෙයනහ.ශඑභශළරැල්රපශයශ200ක්ශපිෙයන්නශ
ආන්නශඉන්නශඅසථහශභභශෙම්ශහයණඹශකිඹන්නභශඕනෆ,ශ
මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ ඒශ ඳශහතපශ ායාධනඹශ
ෙෙනන්නශ ඕනෆශ ෙරහෙව්,ශ එි ශ නශ යාභහන්තශ වදන්නශ ඕනෆශ
ෙරහෙව්,ශඒශඳශහතශෘක ශයාභහන්තෙඹන්ශඅසනුශෙනශන්නශඕනෆශ
ෙරහෙව්,ශධනශධහනයෙඹන්ශපුයන්නශඕනෆශෙරහෙව්,ශළව්ශඅමුණු,ශ
ඇශ,ශෙදොර,ශාහශවදරහ,ශඒශාහලින්ශරහශඵන්නශජරෙඹන්ශඅටුශ
ෙොටුශපුයන්නශඕනෆශෙරහෙව්,ශනළතශඋක්ශසශභඟින්ශඒශඳශහතශ
සිනහලශ යනශ යහඳෘ කඹක්ශ ෙෙනනහශ නම්,ශ අනිහයාඹෙඹන්භශ
ආණ්ඩුශ සිෙයෝධීශ පනපශ ඒශ ජනතහශ වෙනන්නශ අඳශ
නහඹත්ඹශ ෙදනහඹශ කිඹනශ එශ අපිශ ඉතහභත්ශ කීෙභන්ශ
කිඹනහ.ශශ 

ෙරෝශඳරියශදනඹදීභශඌශ-ශෙල්රසශාවහයඹශයන්නශ
වදනශ ෙම්ශ යාතභහනශ ජනහධිඳ කයඹහපශ අපිශ ඉතහශ කීෙභන්ශ
කිඹනහ,ශ "වභත්රීඳහරශ න්රිෙේනශ භළ කතුභනි,ශ තමුන්නහන්ෙේශ ඳත්ශ
වුෙණ්ශ ෙඳොෙශොන්නරුෙන්.ශ ෙඳොෙශොන්නරුෙව්ශ ජනතහෙන්ශ
ඳත්ශ වුණුශ තමුන්නහන්ෙේශ ඌශ -ශ ෙල්රසශ ළනත්ශ ි තන්න"ඹශ
කිඹහ.ශ ශ ඒශ නිහශ ෙම්ශ යහඳෘ කඹශ වකුශහශ න්නහශ තුරුශශ
අනිහයාඹෙඹන්භශ අපිශ පන්ශ යනහඹශ කිඹනශ හයණඹශ භතක්ශ
යමින්ශභහශන කනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතු කයි.ශ 

මීශඟප,ශරුශනලින්ශඵණ්ඩහයශජඹභවශභන්ත්රීතුභහ.ශ 

[අ.බහ.ශ5.23] 
       

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ළසක්ශ ළවළරහශ ඳෆව්හශ

හෙේයිශභපශදළනුෙණ්.ශවළඵළයි,ශඅපිශ දන්නහ,ශඔඹශකිඹනශතහරෙ ශ
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යකුෙක්ශනළවළයිශකිඹරහ.ශ භහදුරුශ ඔඹශ යක්ක තෙ ත්,ශ ඒශ ෙඳෝක තශ

ප්රෙීලෙ ත්,ශනිල්රශ ප්රෙීලෙ ත්ශ එෙවභශනළත්නම්ශ යමළන්ශ
ඔඹශ යක්ක තෙ ත්ශ අක්යශ 60,000ක්ශතඵහ,ශඳයාචසශ 60ක්ත්ශ ෙම්ශ
ආණ්ඩුශෙදන්ෙන්ශනළවළ.ශඒශනිහශෙඵොරුපශඋඩුශබිරුහපශළඩක්ශ
නළවළ.ශ ශ වළඵළයි,ශභි න්දශ යහජඳක්ශ භවත්තඹහෙේශහරෙ ශෙඩෝල්ශ

භහභපශඅක්යශ 10,000ක්ශ ශ 12,000ක්ශ ෙදීදීශඔඹශඳරියෙව්දීන්ශ
න්ටිෙ ශෙොෙවේදශකිඹනශඑත්ශභභශඅවන්නශඕනෆ.ශශඳළල්ත්තශසීලනිශ
භහභශ වදනශ හරෙ ශ ෙම්ෙොල්ෙරෝශ ි ටිඹහශ නම්ශ ඒශ වදන්නශ

ෙදන්ෙන්ත්ශනළවළ.ශභහදුරුශඔඹශජරහලඹ,ශල්ශඔඹශයහඳහයඹශයනශ
හරෙ ශෙම්ශඅඹශි ටිඹහශනම්ශඒශයන්නශෙදන්ෙන්ත්ශනළවළ.ශ 

අෙප්ශෙේ.ආයා.ශජඹයාධනශභළ කතුභහෙේශයජඹශඹපෙත්ශභවළලිශ

යහඳහයඹපශඅක්යශරක්ඹක්ශසිතයශඅත්ඳත්ශයශත්තහ.ශෙම්ශඅඹශඒශ

දසරශි ටිඹහශනම්ශභවළලිශයහඳහයඹශයන්නශෙදන්ෙන්ත්ශනළවළ.ශ

යපපශ ායාධනඹශ අලයයි.ශ වළඵළයි,ශ ඳරියශ ි තහමීශ

ායාධනඹක්ශ තභයිශ අපිශ ෙශොත්ශයන්ෙන්.ශ ඒශනිහශවුරුත්ශ

බඹශ ෙන්නශ එඳහ.ශ ෙම්ශ යපපශ ආදයඹශ යනශ පිරික්ශ සිධිඹප,ශ

ළඵෆපභශ යපපශ ායාධනඹශ ෙේන්නශ උත්හවශ යනශ පිරික්ශ

සිධිඹප,ශෙඵොරුශබිල්ෙරෝශභන්ෙන්ශනළ කශනහඹෙඹෝශෙදෙදෙනක්ශ

න්ටිනශයජඹක්ශසිධිඹප,ශකීෙභන්ශපයුතුශයනශයජඹක්ශසිධිඹපශශ

අපිශ යපපශ කිඹනහ,ශ ෙම්ශ ෙඳන්නශ බිල්ෙරෝශ ශ වළභදහභශ ෙඳන්නශ

ෙඳන්නහශඉී සිඹශකිඹරහ.ශශ"ෙොටිශආෙෝ,ශෙොටිශආෙෝ"ශකිඹනහශ

හෙේශ කිඹරහශ කිඹරහ,ශ ෙම්ෙොල්ෙරෝශ කිඹනශ ඒහශ දළන්ශ මිනිසසුශ

ණන්ශ න්ෙන්ශ නළවළ.ශ අදශ ෙම්ෙොල්ෙරෝශ ඒශ තත්ත්ඹපශ ඳත්ශ

ෙරහ.ශ 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ සිෙලේෙඹන්භශ අදශ මුදල්ශ

අභහතයහාලඹශළනශචනශකිි ඳඹක්ශථහශයන්නශඕනෆ.ශශවළඵළයි,ශ
එතුභහශ ඒශ ළනශ චනඹක්ත්ශ ථහශ ෙශේශ ශ නළවළ.ශ ෙභොද,ශ

ෙම්ෙොල්රන්පශ මුදල්ශ අභහතයහාලඹශ ළනශ ථහශ යන්නශ ෙදඹක්ශ

නළවළ.ශ අපිශ ශ යාතභහනශ මුදල්ශ අභහතයශ රුශ භාරශ භයවීයශ

භළ කතුභහපශ සුඵශ ඳතනශ භන්,ශ ි පපුශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ ළනශ

චනඹක්ශථහශයන්නභශඕනෆ.ශෙභොද,ශ2015ශජනහරිශ08ළනිදහශ

අපිශ බහයශ ත්තශ භවහශ බහණ්ඩහහයඹශ ි සශ ශ බහණ්ඩහහයඹක්;ශ ණඹශ

න්දක්;ශෙන්නශසිතයයිශ කබුෙණ්;ශආදහඹම්ශ කබුෙණ්ශනළවළ.ශශයසිශ
රුණහනහඹශ භළ කතුභහශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ සිධිඹපශ එළනිශ

බහණ්ඩහහයඹක්ශ බහයශ ෙනශ යශ ෙදපශ ළඩිශ හරඹක්ශ ශශ

ෙේඹශ අපිශ සුළුශ ෙොපශ තන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ෙීශීඹශ ආදහඹම්ශ

ෙදඳහයාතෙම්න්තුෙව්ශආදහඹම්ශළඩිශ වුෙණ්ශෙොෙවොභදශකිඹරහශ අපිශ

දන්නහ.ශඑතුශනශඵදුශලිපිශෙොනුශණනශන්ඹඹපශ100කින්ශළඩිශ

වුෙණ්ශ ශෙොෙවොභදශ කිඹරහශ අපිශ දන්නහ.ශ ඒශ හෙේභශ භපශ භතශ
සිධිඹපශ2014ශසුයහශඵදුශආදහඹභශරුපිඹල්ශබිලිඹනශශ64ක්ශෙවෝශ65ක්ශ

වුණහ.ශඒශරුපිඹල්ශබිලිඹනශ105පශ110පශළඩිශවුෙණ්ශෙොෙවොභදශ

කිඹරහශෙොඹරහශඵළලුෙොත්ශඒශන්ඹලුශෙීරශෙෞයඹශි මිශෙන්නශ

ඕනෆශ ි පපුශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහපයි.ශ එතුභහශ වළභශ ෙදඹක්ශ ළනභශ

ෙඳෞීලිශ ෙොඹරහශ ඵළලුහ.ශ අහනෙ ශ ඒශ මුදල්ශ යජෙ ශ

බහණ්ඩහහයඹපශළෙපනශතළනශදක්හශෙොඹරහශඵරරහශපයුතුශශශ

නිහශ තභයිශ ඳසුගිඹශ අවුරුදුශ ෙදශතුශශ ශආදහඹම්ශ ළඩිශයශ න්නශ
අඳපශපුළුන්ශවුෙණ්.ශ 

ඳසුගිඹශ හරෙ ශ භන්ත්රීරුන්පශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි,ශ

භවජනතහප,ශනිරධහරින්පශ ඕනෆභශ ෙනකුපශගිි ල්රහශ තභන්ෙේශ

රුණුශ හයණහශ ථහශ යන්නශ පුළුන්ශ තළනක්ශ සිධිඹපශ මුදල්ශ

අභහතයහාලඹශශසිෘතශවුණහ.ශශඳහන්දයශ6.30,ශ7.00ශනශෙොපශමුදල්ශ

ඇභ කතුභහශ එතළනපශආහ.ශ රෑශ 7.00,ශ 8.00ශ නශ ෙතක්ශ එතුභහශ ළඩශ

ශහ.ශරෑශ12.00ප,ශ1.00පශෙනොෙයි,ශඳහන්දයශ2.00පශ3.00පශත්තත්ශ

ඕනෆභශ ෙරහශ එතුභහෙේශ දුයථනඹපශ ම්ඵන්ධශ යශ න්නශ

පුළුන්භශ කබුණහ.ශඒශහෙේශමුදල්ශඇභ කයෙඹක්ශතභයිශඳසුගිඹශ

හරෙ ශපයුතුශෙශේ.ශ 

 මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශභභශතශහයණඹක්ශකිඹන්නශ

ඕනෆ.ශ ඒහඵීධශ ල්ලිෙ ශ මිනිසසුශ හෙේශ ෙනොෙයි,ශ ෙම්ශ ඹවශ
ඳහරනශ ආණ්ඩුෙව්ශ ඉන්නශ ඇභ කරුශ ළඩිශ ෙදෙනක්ශ ශ all-
roundersරහ.ශෙභොනශළඩක්ශබහයශදුන්නත්ශයන්නශපුළුන්ශජහ කෙ ශ
ඇභ කරුශ පිරික්ශ ඉන්නශ ආණ්ඩුක්ශ ෙම්.ශ ඒශ නිහශ මුදල්ශ

ඇභ කතුභහපශ සිෙීලශ පයුතුශ අභහතයහාලඹශ ද,ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ
සිෙීලශපයුතුශඇභ කතුභහපශ මුදල්ශඅභහතයහාලඹශ දශකිඹරහශ එක්ශ
නළවළ.ශෙම්ශන්ඹලුශෙදනහභශෙවොශළඩහයෙඹෝඹශකිඹනශඑශභතක්ශ

යන්නශ ඕනෆ.ශ ෙභොනශ අභහතයහාලඹශ දුන්නත්ශ ළඩහයඹහපශ ළඩශ
යන්නශ පුළුන්.ශ එෙවභශ ඇභ කරුශ පිරික්ශ අෙප්ශ ආණ්ඩුෙව්ශ
ඉන්නහ.ශ ඳසුගිඹශ ආණ්ඩුෙව්ශ  කබුෙණ්ශ ෙභොනහදශ කිඹරහශ අපිශ

දළක්හ.ශ "ෙජයසධශ අභහතය"ශ කිඹරහශ තනතුරුශ ටික්ශ වදරහශ
ඇභ කරුශවඹක්,ශවතක්ශෙයොත්තක්ශහෙේශඑශහභයඹපශදභරහශ
 කබුණහ.ශ ශ ඒහඵීධශ ල්ලිෙ ශ අඹපශ අදශ ඒහශ අභතශ ෙරහ.ශ

භවයශඇභ කරුන්පත්ශඅභතශෙරහ.ශඒශ දසරශශෙවොපශළඩශ
යන්නශ පුළුන්ශ අඹශ ෙජයසධශ අභහතයරුශ සිධිඹපශ ෙනත්ශ
තළනපශ ෙොනුශ යරහශ  කබුණහ.ශ අෙප්ශ දස්රික්ෙඹන්ශ ඒපශ
ෙවොභශ උදහවයණඹක්ශ භභශ කිඹන්නම්.ශ අෙප්ශ එස.ශ බී.ශ නහසින්නශ

ඇභ කතුභහශෙජයසධශඇභ කයෙඹක්ශසිධිඹපශශඳළත්තපශතල්ලුශයශ
දභහශ කබුණහ.ශඑතුභහෙන්ශකින්දුශළඩක්ශත්ෙත්ශනළවළ.ශඅදශඑතුභහපශ
අබයන්තයශ පයුතු,ශ ඹමශ ායාධනශ වහශ ාසෘ කශ පයුතුශ

කිඹරහශටිනහශඅභහතයහාලඹක්ශ ශ ශ දීරහශ කෙඵනහ.ශ ශඑතුභහශඑක්ත්ශ
ජහ කශ ඳක්ඹපශ අලු කන්ශ එතුශ වුණුශ ෙෙනක්ශ වළටිඹප,ශ එතුභහශ
අඳපශ වම්ඵශ වුණුශ ෙරොකුශ ම්ඳතක්ශ ඵශ භභශ ෙඵොෙවොභශ

ආඩම්ඵයෙඹන්ශ කිඹනහ.ශ එතුභහශ තභන්ෙේශ අභහතයහාලෙ ශ ළඩශ
පයුතුශ ඉතහභත්භශ ෙවොඳින්ශ යනහ.ශ ඒශ සිධිඹපශ ළඩශ යන්නශ
පුළුන්ශඇභ කරුශඳළත්තපශෙොනුශයරහශයහජඳක්ශි තහදීන්,ශ

යහජඳක්ශ ඳවුෙල්ශ අඹ,ශ යහජඳක්ශ ෙවාචයිෙඹෝශ කිි ඳශ ෙදෙනක්ශ
එතුශ ෙරහශ ආණ්ඩුශ යපුශ හනුක්ශ තභයිශ 2015ශ ජනහරිශ
08ළනිශදහශඅපිශෙනසශෙශේ.ශ 

ඳසුගිඹශ අවුරුදුශ 10පශ ආන්නශ ඳහරනශ හරඹශ වතයශ
ඳසෙදෙනක්ශඅතෙයාශතභයිශෙඵදරහශ කබුෙණ්.ශඅදශඑෙවභශනළවළ.ශඅදශ

ජනහධිඳ කතුභහපශවයිඹශ ෙදන්න,ශඋෙයන්ශඋයශදීරහශපන්ශයන්නශ
පුළුන්ශ අභළ කයෙඹක්ශ ඉන්නහ.ශ ඳසුගිඹශ අවුරුදුශ 10ශ පුයහභශ
ි ටිෙ ශ නහභශ භහ්රිශ අභළ කරුයි.ශ අදශ එෙවභශ නළවළ.ශ අදශ

ජනහධිඳ කතුභහපශ තභන්ෙේශ ි ශ භතශ ඵයශ  කඹහෙනශ ෙේයභශ ළඩශ
යන්නශ ඕනෆශ නළවළ.ශ ඒශ ෙීල්ශ ෙඵදහෙනශ යන්නශ
අභළ කයෙඹක්ශඉන්නහ.ශඒශහෙේභශඅෙප්ශඉන්නශඇභ කරුන්පශ

අලයශ ඵරතරශ දීරහශ  කෙඵනහ.ශ ජනහධිඳ කතුභහශ වශ අභළ කතුභහශ
අනලයශඇඟිලිශළසීලම්ශයන්ෙන්ශනළවළ.ශ ෙම්හශ තභයිශ අපිශ ඳතපුශ
ෙන.ශ ෙම්හශ තභයිශ අපිශ යපුශ ෙන.ශ මුදල්ශ අභහතයහාලෙ ශ
නිරධහරින්ශ අදශ ෙම්ශ ඳහයාලිෙම්න්තුපශ ඇසිල්රහශ ඉන්නහ.ශ ඒශ අඹශ

හක්ක ශ දයනහ,ශ අෙප්ශ ි පපුශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ ෙොචිචයශ ඵළරෑරුම්ශ
සිධිඹපශ ෙම්හපශ භළදවත්ශ ෙරහශ ෙොඹහශ ඵරහශ පයුතුශ යරහශ
 කෙඵනහශ දශකිඹනශහයණඹශපිළිඵ.ශභභශි තනහ,ශරුශභාරශ

භයවීයශ භළ කතුභහපත්ශ ඒශ ආදයාලඹශ අයෙනශ ඒශ සිධිඹපශ පයුතුශ
යන්නශපුළුන්ශෙයිශකිඹරහ.ශ 

ඳසුගිඹශ අවුරුදුශ ෙදෙක්ශ රුශ යසිශ රුණහනහඹශ ි පපුශ මුදල්ශ

ඇභ කතුභහශඑක්ශරළබශ ඳන්නයඹශතුළින්ශඉදරිඹපශ ඹන්නශපුළුන්ශ
නිරධහරිශ ණ්ඩහඹභක්ශ අදශ භාරශ භයවීයශ භළ කතුභහශ භඟශ
ඉන්නහශ ඉදරිෙ දීශ ළඩශ යන්න.ශ භවරුශ ඵරහෙනශ ි ටිඹහ,ශ

ළබිනට්ශ ාෙලෝධනෙඹන්ශ ඳසෙේශ ඹවශ ඳහරනශ ආණ්ඩුශ ෙදපශ
ළෙඩයි;ශ ආණ්ඩුශ ඉයශ ෙයිශ කිඹරහ.ශ ඳුවෙනිදහපශ ආණ්ඩුක්ශ
වදන්නශඵරහෙනශි පපුශපිරික්ශතභයිශසිඳක්ඹශඳළත්ෙත්ශි ටිෙ .ශ
ඒහශදල්ශහීන.ශඑතුභන්රහශවළභදහභශෙභොක්ශවරිශන්ීධිඹක්ශඅල්රහශශ

ෙනශ ඵරනහශ ආණ්ඩුශ ෙඳයශන්න.ශ ළබිනට්ශ ාෙලෝධනඹත්ශ
එක්ශ ශඹවශඳහරනශආණ්ඩුශඉයයිශකිඹරහශතභයිශෙම්ශෙොල්රන්ශ
ි තහෙනශි ටිෙ .ශවළඵළයි,ශෙම්ශළබිනට්ශාෙලෝධනෙඹන්ශඳසෙේශ

573 574 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

අපිශි ටිඹහපත්ශඩහශලක් කභත්ශඉසයවපශගිඹහශකිඹනශඑශතභයිශ
අපිශදකින්ෙන්.ශආණ්ඩුශඳක්ෙ ශඳසුශෙඳශශභන්ත්රීරුන්ශසිධිඹපශඅපිශ
වළභදහභශ කිව්ෙව්,ශ "ෙම්ශ ළබිනට්ශ ාෙලෝධනඹශ ්රීශ රාහශ නිදවසශ

ඳක්ෙ ශ අඹපශ සින්ල්ශ ළහීභත්,ශ එක්ත්ශ ජහ කශ ඳක්ෙ ශ අඹපශ
සින්ල්ශළහීභත්,ශඒහඵීධශල්ලිෙ ශඉන්නශඩහප්ඳල්හරීන්පශ
සින්ල්ශළහීභත්ශවහශවශළබිනට්ශාෙලෝධනඹක්ශෙනොසිඹශයුතුයි.ශ

රුශ අභළ කතුභහෙේශ වශ රුශ ජනහධිඳ කතුභහෙේශ ඹවශ ඳහරනශ
ප්ර කඳත් කරපශදලභඹත්ශවහනිඹක්ශනශළබිනට්ශාෙලෝධනඹක්ශ
ෙනොසිඹශ යුතුයි.ශ එතුභන්රහශ ෙදෙදනහශ තුශශ  කෙඵනශ අෙඵෝධඹශ

දලභඹකින්ත්ශඳලුදුශනශළබිනට්ශාෙලෝධනඹක්ශෙනොසිඹශයුතුයි."ශ
කිඹරහයි.ශ ඒශ ඒශ ආහයෙඹන්භශ න්ීධශ වුණහ.ශ එඹශ අපිශ
ඵරහෙඳොෙයොත්තුශවශආහයෙඹන්භශඉසපශවුණහ.ශයපශතුශශජනතහපශ

අදශෙරොකුශවයිඹක්,ශනශඵරහෙඳොෙයොත්තුක්ශඇසිල්රහශ කෙඵනහ.ශ
2017,ශ 2018ශ වශ 2019ශ කිඹනශ ෙම්ශ යශ තුනශ තුශදීශ සිලහරශ
ායාධනඹක්ශඑළිඹපශඑනශවළටිශඅඳපශදකින්නශපුළුන්.ශ 

අඳපශ අවුරුීදක්,ශ එවභහයක්ශ ගිඹහශ දළළන්තශ ායාධනශ

යහඳෘ කශ ළරසුම්ශ යන්න.ශ රුශ භලික්ශ භයසික්රභශ ඇභ කතුභහශ

කිව්හශරඵනශඅවුරුීෙීශඇෙභරින්ශෙඩොරයාශබිලිඹනශ10පශළඩිශ
ආෙඹෝජනශ අෙප්ශ යපශ තුශශ ක්රිඹහත්භශ ෙනහශ කිඹරහ.ශ ෙම්හශ

ක්රිඹහත්භශ ෙනශ ෙොපශ අෙප්ශ යෙට්ශ ජනතහෙේශ ආයාථිඹශ
තදුයපත්ශලක් කභත්ශෙනහ.ශඉදරිශඅවුරුදුශතුනශතුශදීශෙම්ශයපශඒශ

තත්ත්ඹපශ ෙේන්නශ අඳපශ පුළුන්.ශ 1977ශ ෙේ.ආයා.ශ ජඹයාධනශ

භළ කතුභහශඵරඹපශඳත්ශෙරහශඅවුරුදුශෙදෙන්ශදළළන්තශායාධනශ
යහඳෘ කශ ඳපන්ශ ත්ෙත්ශ නළවළ.ශ එතුභහශ 1982ශ භළ කයණඹශ ෙනශ

ෙොපශ දළළන්තශ යහඳෘ කශ යහශිඹක්ශ ආයම්බශ යරහශ ඳභණයිශ
 කබුෙණ්.ශඋදහවයණඹක්ශසිධිඹපශභවළලිශයහඳහයෙ ශළඩශපයුතුශ

ආයම්බශ යරහශ සිතයයිශ  කබුෙණ්.ශ යාභහන්තශ රහඳරශ ළඩශ
පයුතුශ ආයම්බශ යරහශ සිතයයිශ  කබුෙණ්.ශ මිනිසසුන්පශ

ඵරහෙඳොෙයොත්තුක්ශ දීරහශ  කබුණහ,ශ "ඉදරිෙ දීශ යපශ ායාධනඹශ

ෙනහ."ශකිඹරහ.ශමිනිසසුන්පශ ඵරහෙඳොෙයොත්තුක්ශදීරහශ  කබුණහ,ශ
"ඉදරිෙ දීශ රැකිඹහශ රළෙඵනහ."ශ කිඹරහ.ශ ඒශ නිහශශ ජනතහෙේශ

ඵරහෙඳොෙයොත්තු,ශ ජනතහෙේශ න්ි නශ ඉශටුශ ෙනහශ කිඹනශ එශ
වළශෙඟන්න,ශ දළෙනන්නශ අඳපශ ෙම්ශ යශ තුනශ ඇ ක.ශ මිනිසසුන්පශ

තභන්ෙේශ හක්කුශ පිෙයනහ;ශ තභන්ෙේශ ආයාථිඹශ ලක් කභත්ශ

ෙනහ;ශ තභන්ෙේශ ඳවුරශ ලක් කභත්ශ ෙනහ;ශ තභන්ෙේශ
ඉෙනන්නශ පුළුන්ශ දුහශ දරුන්ෙේශ අධයහඳනඹශ ලක් කභත්ශ

ෙනහශකිඹනශඑශවළශෙඟන්නශදළෙනන්නශඳපන්ශන්නශහරඹශෙම්ශ
අවුරුදුශතුනශඇතුශතශන්ීධශෙනහශකිඹනශඑශඅඳපශදළෙනනහ.ශ 

අදශ ෙභොනශ ක්රභඹකින්ශ ෙවෝශ ඵරඹපශ එන්නශ උත්හවශ යනශ

ල්ලිශණ්ඩහඹම්ශජහ කහදඹශ පුයන්නශඋත්හවශයනහ.ශ ඊෙ -

ෙඳෙයාදහශ කුරුණෆරශ භල්ඩුහෙව්ශ ඳල්ලිඹපශ ෙඳරල්ශ ෙඵෝම්ඵශ
වරහශ  කබුණහ.ශ න්ාවරශ ෙඵෞීධෙඹක්ශ සිධිඹපත්,ශ කුරුණෆරශ

දස්රික්ෙ ශ ඳහයාලිෙම්න්තුශ භන්ත්රීයෙඹක්ශ සිධිඹපත්ශ ෙභළනිශ

න්දුවීම්ශ භභශ තයෙ ශ ෙවශහශ දකිනහ.ශ අපිශ න්ාවරශ වුණත්,ශ මුසලිම්ශ

වුණත්ශයතුශෙල්ශ කෙඵනශඑභශමිනිසසු.ශබුදුයජහණන්ශවන්ෙේශකිඹහශ

දීශ කෙඵනශධයාභෙ ශෙොතළනත්ශනළවළ,ශෙනත්ශආභශඅඹපශ

ි ාහශයන්න;ශෙනත්ශජහ කඹශඅඹපශි ාහශයන්නශකිඹරහ.ශබුීධශ
ෙීලනහෙව්ශ  කෙඵන්ෙන්ශ ෙතකුපත්ශ ි ාහශ යන්නශ එඳහශ

කිඹරහයි.ශ ෙම්ශකුභන්ත්රණශපිටුඳශ ඉන්ෙන්ශඉක්භනින්ශඵරඹශඕනෆශ

ඹළයිශ කිඹන,ශ ඉක්භනින්ශ ඵරශ ෙඳයළිඹක්ශ ඕනෆශ ඹළයිශ කිඹනශ පිරිස,ශ

ල්ලිශණ්ඩහඹම්ශකිඹනශඑශඉතහභශඳළවළදලියි.ශඒශනිහශඅ කරුශ

ජනහධිඳ කතුභහපත්,ශ රුශ අභළ කතුභහපත්,ශ නී කඹශ වහශ හභඹශ

ඇභ කතුභහපත්ශ අපිශ කිඹනහ,ශ ෙම්ශ ඩහප්ඳල්හරීශ පිරිස,ශ

කුභන්ත්රණහරීශපිරිසශවඳුනහෙනශෙම්ශඅඹපශදුවම්ශඳළමිණවීභශඉතහශ
ඉක්භනින්ශශශයුතුයිශකිඹරහ.ශශශශශශශශශශ 

අපිශදළක්හ,ශඅෙප්ශයපශතුශශ1980ශදලෙ ශෙඳොඩිශෙදයින්ශඳපන්ශ

ත්ශ ෙදඹශ අන් කභපශ ෙල්ශ ළගිරීභක්ශ දක්හ,ශ භවහශ ජනශ ාවහයඹක්ශ

දක්හශ භන්ශ ශශ ආහයඹ.ශ ඒශ නිහශ ඵරඹපශ ෆදයශ අඹපශ අපිශ

කිඹනහ,ශ "ඔඵතුභන්රහශ ඵරඹශ න්නශඋත්හවශයන්න.ශවළඵළයි,ශ

ෙම්ශහෙේශජහ කහදීශආල්ඳලින්,ශඑෙවභශනළත්නම්ශජහතීන්ශඅතයශ

අභගිඹශ ඇ කශ යරහශ ඒශ ආහයෙඹන්ශ ඵරඹපශ එන්නශ උත්හවශ

යන්නශ එඳහ.ශ තභන්ෙේශ ප්ර කඳත් කශ කිඹරහශ ඉදරිශ භළ කයණඹදීශ

ජනතහෙේශ ඡන්දශ ඵරෙඹන්ශ ජඹග්රවණඹශයරහශ ඵරඹපශ එන්න"ශ

කිඹරහ.ශ අපිශ භළ කයණශ  කඹනහ.ශ අපිශ ජනහධිඳ කතුභහපත්,ශ

අභළ කතුභහපත්ශ කිඹන්ෙන්ශ ෙම්ශ යශ "භළ කයණශ යක්"ශ

ලෙඹන්ශ නම්ශ යශ භළ කයණශ ඳත්න්නශ කිඹරහයි.ශ අවුරුදුශ

ෙදක්ශප්රභහදශවුණුශප්රහෙීශීඹශබහ භළ කයණඹශදළන්ශඳත්න්නශ

පුළුන්ශ තළනපශ ඇසිල්රහශ  කෙඵනහ.ශ ඳශහත්ශ බහශ භළ කයණඹපශ

දළන්ශදනශහනුශශඟහශෙනහ. 

ඊශඟප,ශ නශ යසථහශ වහශ අඳපශ ජනභතශ සිචහයණඹක්ශ

අලයශ ෙනහශනම්ශඑභශජනභතශසිචහයණඹත්ශ එක්ශෙම්ශකිඹනශ

භළ කයණශතුනභශ2017ශයශතුශශඳත්හ,ශ2018,ශ2019ශවහශ2020ශ

කිඹනශයශතුෙන්ශඅෙප්ශයප ායාධනඹශයහශෙනශඹනශභනශ

තීව්රශයන්නශඅලයශලක් කඹශරඵහශෙදන්නශකිඹරහශඅපිශඉල්රනහ.ශ

ෙභොද,ශ අපිපත්ශ භළ කයණඹක්ශ අලයයි.ශ අපිත්ශ දළන්ශ

භළ කයණරපශ ෙඳොඩිශ පිඳහඹකින්ශ ඉන්ෙන්,ශ අෙප්ශ සිෙේඳහරශ

ෙවට්ටිආයචිචිශභන්ත්රීතුභනි.ශඅපිපත්ශහෙරකින්ශෙඳොඩිශ භළ කයණශ

පනපශ ඹන්නශ ඵළරුශ ගිඹහ.ශ ඒශ හෙේභශ අපිශ ආණ්ඩුශ ඵරඹශ

අයෙනශ දළන්ශ අවුරුදුශ ෙදක්ශ ෙනහ.ශ අපිශ ම්රශ සිලහරශ

ායාධනඹක්ශයරහශ  කෙඵනහ.ශ භභශ බිාගිරිඹශආනෙ ශරුපිඹල්ශ

ෙෝටිශ191ශළඩශයරහශ කෙඵනහ.ශදළන්ශඅපිපශඒහෙ ශප්ර කඹ,ශ

ජනතහෙේශළභළත්තශරඵහශන්නශෙවොශහරඹ.ශඅපිශපුයපුශ-ඉවපු

- බීජල අස්ලැන්න වනළා ගන්න අලස්ථාලක් අපට උදා වලනකම් 

අපිශඵරහෙනයිශඉන්ෙන්.ශඒශනිහශඅපිශරුශජනහධිඳ කතුභහප,ශරුශ

අභළ කතුභහපශ කිඹනහශ ෙම්ශ ෙයාශ ඉක්භන්ශ යශ ඒශ නිඹමිතශ

භළ කයණශටිශඳත්හ,ශඅඳපශඑභශඅසථහශඋදහශයරහශෙදන්නශ

කිඹරහ.ශ 

භවරුශ ි තහෙනශ ඉන්නහ,ශ තභන්පශ ජනශ ඵරෙව්ඹක්ශ
 කෙඵනහශකිඹරහ.ශඒශඋයහශඵරන්නශ කෙඵනශෙවොභශඅසථහශ

ඔඹශ ෙොෙවේත්ශ  කෙඵනශ රැසවීභක්ත්,ශ භළයිශ දනශ රැළිඹක්ත්ශ
ෙනොෙයි.ශඒහපශශඩහශජනශඵරඹශඋයහශඵරන්නශ කෙඵනශෙවොභශ
අසථහශතභයිශභළ කයණඹ.ශෙභොද,ශයෙට්ශජනතහෙන්ශන්ඹඹපශ

දවඹයි,ශ ක්රිඹහහරීශ ෙීලඳහරනඹශ යන්ෙන්.ශ අපිපශ ුවෙයාශ දභන්නශ
එන්ෙන්,ශ හරුණිශ සිධිඹපශ ඉන්ෙන්ශ ෙඵොෙවොභශ සුළුශ පිරික්.ශ
භසතශ-න්ඹඹපශ90ක්භ-ශපිරිශභළයිශදනශරැළිඹපශඑන්ෙන්ත්ශනළවළ;ශ

රැසවීම්රපශ එන්ෙන්ත්ශ නළවළ;ශ ෙඳශඳහළිරපශ එන්ෙන්ත්ශනළවළ;ශ
අත්පුඩිශ වන්නශඑන්ෙන්ත්ශ නළවළ;ශ TVරශ සිහලනඹශ නශ අෙප්ශ
සිහදශ ඵරන්ෙන්ත්ශ නළවළ.ශ වළඵළයි,ශ භළ කයණශ දනඹපශ කියරහශ

භළනරහශ  කයඹශ වනහ.ශ එළනිශ පිරික්ශ තභයි,ශ න්ඹඹපශ 90ක්භශ
ඉන්ෙන්.ශ ඒශ නිහශ ඒශ අඹෙේශ භතඹශ ඵරන්නශ නම්,ශ අපිපශ
භළ කයණඹක්ශ ඕනෆ.ශ ඒශ නිහශ අපිශ ඳළවළදලිශ යජඹපශ කිඹනහ,ශ
ඳත්න්නශ  කෙඵනශ භළ කයණශ ටිශ ඉක්භන්ශ යශ ඳත්හ,ශ

ජනතහෙේශ යභශ තුළින්ශ ඉදරිශ අවුරුදුශ තුනශ තුශශ යපශ ලක් කභත්ශ
ායාධනඹශ යහශ අයෙනශ ඹන්නශ කිඹරහ.ශ ෙම්ශ අවුරුදුශ තුෙන්ශ
ායාධනෙඹන්ශඳසුශ 2020ශෙයාශරළෙඵනශප්ර කපරඹශෙභොක්දශ

කිඹනශහයණඹශඅපිශදන්නහ.ශඒශනිහශෙම්ශඩහප්ඳල්හරීන්ප,ශ
ඳසුගිඹශ හරෙ ශ ෙවොයම්ශ යපුශ ෙවොරුන්පශ ෙඵොරුපශ ෆශ
වන්නශ ඉඩශ ෙදන්ෙන්ශ නළතු,ශ ඒශ අසථහශ උදහශ යශ ෙදන්නඹශ

කිඹරහශඉතහශආදයෙඹන්ශඉල්රහශන්ටිනහ.ශඒශහෙේභශඅෙප්ශරුශයසිශ
රුණහනහඹශ භළ කතුභහශ යෙනශ ඳළමිණිශ ළඩශ පයුතුශ එභශ
නිරධහරින්ශ එක්ශ ඉසයවපශ යෙනශ ඹන්නශ අෙප්ශ යාතභහනශ

මුදල්ශ ඇභ කතුභහපශ ලක් කඹශ රළෙබ්හශ කිඹරහශ නළතශ තහක්ශ

575 576 

[රුශනලින්ශඵණ්ඩහයශජඹභවශභවතහ] 
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ප්රහයාථනහශයනහ.ශඒශහෙේභශරුශභාරශභයවීයශභළ කතුභහශඅෙප්ශ

යපශ ජහතයන්තයඹශ තුශශ ඔහශ තඵපුශ තළනින්ශ තදුයපත්ශ ඉදරිඹපශ
ෙනශ ඹන්නශ අෙප්ශ ි පපුශ මුදල්ඇභ කතුභහපශ ලක් කඹශ රළෙබ්හශ
කිඹරහශප්රහයාථනහශයමින්ශභභශන කනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 
[අ.බහ.ශ5.36] 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්වර මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ අදශ දනෙ ශ සිහදඹපශ මලිශ

වුෙණ්ශ සියාජනශ ඳනතශ ඹපෙත්ශ ෙඹෝජනහශ වතක්ශ වුණහප,ශ අදශ
ළඩිපුයභශසිහදඹපශරක්ශවුෙණ්,ශහචිඡහපශරක්ශවුෙණ්ශ අභහතයශ
භණ්ඩරශ ාෙලෝධනඹත්ශ එක්ශ යෙට්ශ ඇ කශ වුණුශ යාතභහනශ

ෙීලඳහරනශ තත්ත්ඹයි.ශ ඒශ නිහශ භභත්ශ ි තනහ,ශ මුදල්ශ
අභහතයහාලඹශඹපෙත්ශඇ කශවුණුශෙභභශෙනසභශළනශඅෙප්ශඅදවශ
ඳළවළදලිශෙශොත්ශෙවොයිශකිඹරහ.ශ 

අදශඋෙීභශථහශයපුශභාරශභයවීයශනශමුදල්ශඅභහතයතුභහශ
කිව්හ,ශඑතුභහෙේශකුරපශටික්ශඵයශළඩි,ශකුරපශසිලහරශඳත්තුශ
කට්පභක්ඹශ එතුභහපශ රළබුෙණ්ශ කිඹරහ.ශ එතුභහශ ඒපශ උදහවයණශ

වළටිඹපශත්ෙත්,ශමීපශලින්ශි පපුශමුදල්ශඅභහතයරුන්ශනශෙයොනීශ
දශ භළල්ශ භළ කතුභහ,ශ ඇන්.ඇම්.ශ ෙඳෙයායහශ භළ කතුභහ,ශ ෙේ.ආයා.ශ
ජඹයාධනශභළ කතුභහශළනිශඅඹයි;ශමීපශලින්ශෙභභශධුයඹශදළරශඅඹයි.ශ

එතුභහශ සිලසහශ යන්ෙන්,ශ කීභක්ශ වළටිඹපශ ත්ෙතොත්ශ ෙභභශ
මුදල්ශ අභහතයශ ධුයඹශ එතුභහපශ ඵයක්ශ කිඹරහයි.ශ භභශ ි තන්ෙන්,ශ
එතුභහපශ ඊපශ ඩහශ අභිෙඹෝඹක්ශ  කෙඵනහශ කිඹරහයි.ශ ෙභොද,ශ
එතුභහපශ රළබුෙණ්ශ ඉතහභශ ආන්නශ භහඹදී,ශ ෙදදීශ "දකුණුශ

ආන්ඹහෙව්ශෙවොභශමුදල්ශඅභහතයයඹහ"ශවළටිඹපශම්භහනඹපශඳහත්රශ
වුණුශමුදල්ශඇභ කතුභහෙන්ශරපුශමුදල්ශඅභහතයහාලඹ.ශඑතෙොපශ
භභශ ි තනශ සිධිඹපශ ෙරොකුභශ අභිෙඹෝඹශ  කෙඵන්ෙන්,ශ ඇන්.ඇම්.ශ

ෙඳෙයායහශ එෙවභශ නළත්නම්ශ ෙේ.ආයා.ශ ජඹයාධනශ මුදල්ශ ඇභ කභශ
යපුශඑශළනශෙනොෙයි.ශආන්ඹහෙව්ශම්භහනඹපශඳහත්රශවුණුශමුදල්ශ
ඇභ කතුභහෙේශ මුදල්ශ ඇභ කභශ නළ කශ ෙරහෙන්,ශ ෙභඹශ

රළෙඵන්ෙන්.ශ "දකුණුශ ආන්ඹහෙව්ශ ෙවොභශ මුදල්ශ ඇභ ක"ශ කිඹරහශ
ම්භහනඹපශ ඳහත්රශ ෙරහ,ශ දකුණුශආන්ඹහෙන්ශම්භහනශ වම්ඵවුණුශ
මුදල්ශඇභ කතුභහෙේශමුදල්ශඇභ කභශනළ කශෙරහශතභයිශෙභතුභහපශ

මුදල්ශඇභ කභශරළෙඵන්ෙන්.ශතභශඳහයාලිෙම්න්තුශඳහෙයාශ කෙඵනශ
photo එශ රරහත්ශ නළවළශ ශ භභශ ි තනශ වළටිඹප.ශ ඒශ මුදල්ශ
ඇභළ කභශරරහශතභයිශභාරශභයවීයශඇභළ කතුභහපශෙදන්ෙන්.ශ 

දළන්ශ භාරශභයවීයශඇභළ කතුභහපශ 'ඳත්තු'ශ ෙරොකුදශකිඹනශ

එපශඩහශ කෙඵනශෙරොකුභශඅභිෙඹෝඹශතභයි,ශ දකුණුශආන්ඹහෙව්ශ
ෙවොභශ මුදල්ශ ඇභළ කෙේත්ශ ඇභළ කභශ නළ කශ වුණහශ නිහ,ශ තමුන්ශ
ෙොෙවොභදශඒශරැෙනශඹන්ෙන්ශකිඹනශඑ.ශඑෙවභශනම්ශදළන්ශ

භාරශභයවීයශඇභළ කතුභහපශ කෙඵනශෙරොකුභශඅභිෙඹෝඹශතභයි,ශ
දකුණුශ ආන්ඹහෙව්ශ ෙවොභශ මුදල්ශ ඇභළ කපත්ශ ඩහශ ෙවොපශ ෙම්ශ
අභහතයහාලෙ ශ පයුතුශ යන්ෙන්ශ ෙොෙවොභදශ කිඹනශ එ.ශ ඒශ

තභයිශඑතුභහපශ කෙඵනශඅභිෙඹෝඹ.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශෙම්ශඅභහතයහාලශෙනශඅෙප්ශ
යෙට්ශජනතහපශඵරඳහන්ෙන්ශෙොෙවොභද?ශෙම්ශඅභහතයහාලශෙනශ
යෙට්ශ ජනතහෙේශ වුභනහපශ න්ීධශ වුණශ අභහතයහාලශ ෙනක්ශ

වළටිඹපශ අපිශ දකින්ෙන්ශ නළවළ,ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ
ෙම්ශ ුවෙදක්භශ තභශ තභන්ෙේශ ඳක්ශ ඇතුෙශේශ  කෙඵනශ ඵරශ
අයරරශ ප්රහලනඹක්.ශ ඒශ තදුයපත්ශ ඳළවළදලිශ ෙනහ,ශ

ඉදරිඹපත්ශන්ීධශෙන්නශ කෙඵනශෙනසම්ශඅනු.ශඅදශභහධයරශශ
ඳශෙන්ෙන්,ශ"මුදල්ශඇභළ කතුභහශසිෙීලශපයුතුශඇභළ කශෙනහ,ශ
වළඵළයි,ශ මුදල්ශ ඇභළ කතුභහශ -යසිශ රුණහනහඹශ භවතහ-ශ සිෙීලශ

පයුතුශඇභළ කශෙනෙොප,ශසිෙීලශපයුතුශඅභහතයහාලඹශඹපතපශශ

ජහ කශ ෙරොතරැයිශ භණ්ඩරඹ,ශ ායාධනශ ෙරොතරැයිශ භණ්ඩරඹ,ශ

භවෙඳොශශ අයමුදර,ශ ්රීරාන්ශ ගුන්ශ ෙේඹශ ඉල්රනහ"ශකිඹරහ.ශශ
එතුභහපශරළෙඵන්ෙන්ශසිෙීලශපයුතුශඅභහතයහාලඹශනම්,ශඑතුභහපශ
ෙභොපදශජහ කශෙරොතරැයිශභණ්ඩරඹ?ශඒෙන්ශශප්රහලශෙනශෙීශ
තභයි,ශඑතුභහශමුදල්ශඇභළ කභශඅතවරින්නශළභළ කශනළවළශකිඹනශ

එ.ශඑතුභහශමුදල්ශඇභළ කභත්ශඑක්ශශතශඉන්නශළභළ කයි.ශභභශ
දන්ෙන්ශ නළවළ,ශ භාරශ භයවීයශ ඇභළ කතුභහශ සිෙීලශ පයුතුශ
අභහතයහාලෙ ශෙභොනහශවරිශ-තහනහඳ කශහයාඹහරශකිි ඳඹක්ශෙවෝශ

තශෙභොනශෙභොනහශවරි-ශමුදල්ශඅභහතයහාලඹපශඒහඵීධශයන්නශ
කිඹරහශ ඉල්ලුහදශ කිඹරහ.ශ එෙවභශ නම්ශ හයාතහශ වුෙණ්ශ නළවළ.ශ
වළඵළයි,ශයසිශරුණහනහඹශමුදල්ශඇභළ ක,ශසිෙීලශපයුතුශඇභළ කශ

වළටිඹපශ භහරුශ ෙනෙොපශ ජහ කශ ෙරොතරැයිශ භණ්ඩරඹශ සිෙීලශ
පයුතුශ අභහතයහාලඹපශ ශ එල්රනහශ නම්,ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජනතහශ
ෙවොඹන්නශ ඕනෆශ ජහ කශ ෙරොතරැයිශ භණ්ඩරෙ ශ  කෙඵනශ යවශ

ෙභොක්දශ කිඹරහ.ශ ශ ශ ෙභොද,ශ පිපයපරශ ෙරොතරැයිශ අෙශසිශ
යන්නඹළ!ශ අන්නශ එෙවභශ ප්රෆන් එක්ශ  කෙඵනහශ නම්ශ වරි.ශ
එතුභහශ මුදල්ශ අභහතයහාලෙ ශ ඉන්නශ හරෙ ශ ඉෙනශ ත්තහශ
ෙරොතරැයිලින්ශ යපපශ ආදහඹභක්ශ උඳඹන්නශ පුළුන්ශ කිඹරහ.ශ ඒශ

නිහශ තහනහඳ කශහයාඹහරශ ම්ඵන්ධශයෙනශරන්ඩන්ර,ශ ශනිව්ශ
ෙඹෝයාක්රශ ෙරොතරැයිශ අෙශසිශයනහ!ශ ඒශ හෙේශ ෙභොක්ශ වරිශ
master plan එක්ශ කෙඵනහශනම්ශඒශආඹතනඹශසිෙීලශපයුතුශ

අභහතයහාලඹශඹපතපශඉල්ලුහපශභක්ශනළවළ.ශ ශඑෙවභශනළ කශෙම්ශ
 කෙඵනශවුභනහශෙභොක්ද?ශශ 

මරහනහරඪශරුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ එතෙොපශතභයිශ අපිශ කිඹනශ
ථහශඅදහශශෙන්ෙන්.ශෙභොක්දශඒ?ශෙම්ශඇභ කශභහරුශ"යරශ
නශ ඵශරහපශ උම්ඵරඩශ ෙඳොල්ෙරන්ශ ළුවහශ හෙේයි"ශ කිඹනශ

එ.ශ යරශ නශ එහශ එශහශ න්නශ උම්ඵරඩශ ෙඳොල්ෙරන්ශ
ළුවහපශෙනක්ශනළවළ;ශතශයවයි.ශඒශජහ කෙ ශඇභ කශභහරුක්ශ
නම්ශ ෙම්ශ භහරුක්ශ ෙනොෙයි,ශ ුවභහරුක්ශ සිතයයි.ශ ඒශ නිහශ

ෙභතළනශ භහරුක්ශ නළවළ.ශ ෙභතළනශ  කෙඵන්ෙන්ශ ුවභහරුක්ශ
සිතයයි.ශ වළඵළයි,ශ ඒශ ුවභහරුශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජනතහශ පීඩහපශ ඳත්ශ
යනශ ඵඩුශ මිරශ අඩුශ යන්නත්,ශ ප්රලසනශ සින්නත්ශ දලභඹශ

දහඹත්ඹක්ශ ඳඹන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ඒශ නිහශ ෙම්ශ භහරුක්ශ
ෙනොෙයි,ශ ුවභහරුක්ශ සිතයයි.ශ ඒශ ුවභහරුශ න්දුශ න්ෙන්ශ
ෙභොපද?ශ එකිෙනහශ නශ ෙඵොනශ ප්රභහණඹ,ශ ඳරිවයණඹශ යනශ

ප්රභහණඹශ ආණ්ඩුපශ පීඩනඹක්ශ නම්,ශ ඵයක්ශ නම්ශ ඳක්ශ අතෙයාශ ඒශ
ළනශ එඟතහක්ශ නළත්නම්,ශ අන්නශ ඒශ එඟතහශ balance යශ
න්නශයනශශුවභහරුක්.ශඒපශතභයිශෙම්ශුවභහයශෙන්ෙන්.ශශ

ඒශ නිහශ භභශ ි තනශ වළටිඹපශ ඒශ ළනශ ථහශ යන්නශශ
ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශහරඹශ නශ එත්ශ ෙත්රුභක්ශනළවළ.ශ ඒශ ෙම්ශ
යෙට්ශ ජනතහෙේශ ප්රලසනඹක්ශ ෙනොෙයි,ශආණ්ඩුශඇතුෙශේශ ඉන්නශ
ඳක්ශඅතෙයාශ කෙඵනශප්රලසනඹක්ශඳභණයි.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශඳසුගිඹශහරෙ ශභවශඵළාකුශ
මුදල්ශ අභහතයහාලෙඹන්ශ රරහශ ජහ කශ ප්ර කඳත් කශ වහශ ආයාථිශ
පයුතුශ අභහතයහාලඹශ ඹපතපශ ත්තශ තත්ත්ඹශ භතශ මරයශ

භණ්ඩරෙ ශ ායු කෙ ශ අයාබුදඹක්ශ  කෙඵනශ ඵශ අපිශ දන්නහ.ශ අදශශ

භවශ ඵළාකුශ බහයශ අභහතයහාලෙ ශ ෙල්ම්යඹහශ මරයශ භණ්ඩරඹශ
නිෙඹෝජනඹශයන්ෙන්ශනළවළ.ශයෙට්ශමුදල්ශඳනතශඅනුශ කෙඵන්ෙන්ශ

මුදල්ශ අභහතයහාලෙ ශ ෙල්ම්යඹහශ මරයශ භණ්ඩරෙ ශ
හභහිතෙඹක්ශකිඹරහයි.ශවළඵළයි,ශභවශඵළාකුශමුදල්ශඅභහතයහාලඹශ

ඹපෙත්ශනළවළ.ශඒශනිහශඅදශමරයශභණ්ඩරඹශඅයාබුදඹශ කෙඵනහ.ශ
ඒශ අයාබුදඹශ ඇ කශ න්ෙන්ශ ෙීලඳහරනභඹශ වුභනහරපශ

අභහතයහාලරශෙනසම්ශකිරීභශනිහයි.ශ 

දවනශනශආණ්ඩුක්රභශයසථහශශාෙලෝධනඹශඅනුශඇභළ කශ
ධුයශණනශවරි.ශ ශඇභ කශධුයශණනශෙනොෙයි,ශඇභ කරුශණනශ

වරි.ශදළන්ශන්ටිනශඇභ කරුශණනශ48යි.ශනමුත්ශඅභහතයහාලශවළටිඹපශ
ි තුෙොත්ශ ශ ඇභ කශධුයශ ණනශ 48ශ ෙනොෙයි.ශ ඒයිශභභශ කිව්ෙව්ශ
ආණ්ඩුක්රභශ යසථහශ උල්රාකනඹශයරහශ  කෙඵනහඹශකිඹරහ.ශ

577 578 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

දවනශ නශ ආණ්ඩුක්රභශ යසථහශ ාෙලෝධනෙ ශ අයමුණශ අනුශ
ඇභ කරුශ ායහශ ණනින්ශ වරිශ වුණහප,ශ ඇභ කශ ධුයශ ායහශ
ණනින්ශ වරිශ නළවළ,ශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි.ශ ඒශ

ආණ්ඩුක්රභශයසථහපශඳපවළනියිශ කෙඵන්ෙන්.ශඒශආණ්ඩුක්රභශ
යසථහපශ ඳපවළනිශ වදරහශ  කෙඵන්ෙන්ශ ෙභොද?ශ අදශ
අභහතයයෙඹකුශත්ෙතොත්,ශඒශඅභහතයයඹහපශඅභහතයහාලශෙදක්ශ

 කෙඵනහ.ශ ඒශ අනුශ ඒශ අභහතයයඹහපශ ඇභ කශ ධුයශ ෙදක්ශ
 කෙඵනහ.ශ ඒශ කිඹන්ෙන්ශ අභහතයහාලශ ෙල්ම්රුශ ෙදෙදනකුත්ශ
ඉන්නහ.ශඒශඅනුශහයාඹශභණ්ඩරත්ශෙදක්ශ කෙඵනහ.ශහවනත්ශ

ෙදයාඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ එතෙොපශ අභහතයහාලශ ෙදක්ශ තභයි.ශ
එතෙොපශඇභ කශධුයත්ශ ෙදක්ශතභයි.ශ ශ ශඇභ කරුශඑයි,ශඇභ කශ
ධුයශ ෙදයි.ශ දළන්ශ එෙවභයිශ  කෙඵන්ෙන්.ශ ඇභ කරුශ ණනශ

ආණ්ඩුක්රභශ යසථහපශ අනුකරයි.ශ නමුත්,ශ ඇභ කශ ධුයශ ණනශ
ආණ්ඩුක්රභශ යසථහපශ අනුකරශ නළවළ.ශ එෙවභශ වදහත්ශ එක්ශ
තභයිශ ෙම්ශ  කෙඵන්ෙන්.ශ දවනශ නශ ආණ්ඩුක්රභශ යසථහශ
ාෙලෝධනඹශතභන්පශඕනෆශසිධිඹපශඅයාථශථනඹශයෙනශවදපුශ

ඇභ කශභණ්ඩරඹක්ශතභයිශෙම්ශ කෙඵන්ෙන්.ශ ඒත්ශ ශඳත්හෙනශ
ඹන්නශ ඵළරිශ නිහශ තභයිශ අදශ ඔඵතුභන්රහශ ඒශ ඇභ කශ භණ්ඩරඹත්ශ
එෙවපශ ෙභෙවපශ ුවභහරුශ යමින්ශ ඉසයවපශ ඹන්නශ පුළුන්දශ

කිඹරහශඵරන්ෙන්.ශඑෙවභශශහභශඔඵතුභන්රහපශඉසයවපශඹන්නශ
පුළුන්.ශ නමුත්,ශ යපපශ ඉසයවපශ ඹන්නශ ශ ඵළවළ.ශ ඔඵතුභන්රහශ
ඉසයවපශගිඹහපශයපශඉසයවපශඹන්ෙන්ශනළවළ;ශයෙට්ශජනතහෙේශ

ආදහඹභශ ඉසයවපශ ඹන්ෙන්ශ නළවළ;ශ ජීනශ තත්ත්ඹශ ඉසයවපශ
ඹන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ඒශ නිහශ ෙම්ශ ඇභ කශ භණ්ඩරශ ාෙලෝධනෙඹන්ශ
දලභඹත්ශදහඹත්ඹක්ශයෙට්ශ කෙඵනශඅයාබුදරපශරළෙඵනහඹශ

කිඹරහශඅපිශි තන්ෙන්ශනළවළ.ශඒශනිහශභහශඒශළනශඊපශඩහශකිඹන්නශ
ඹන්ෙන්ශනළවළ.ශ 

දළන්ශඹම්ශඳදනභක්ශභතශභවහශබහණ්ඩහහයෙ ශෘ සශඅධීක්ණඹශ
ඹපෙත්ශ  කෙඵනශ ආඹතනශ සිෘ කශ ෙශොත්ශ එෙවභශ ඔඵතුභන්රහශ
තත්ශ ෙම්ශ තත්ත්ඹශ අවුල්ශ යශ න්නහ.ශ ශ්රීශ රන්න්ශ ගුන්ශ
භහභශ නම්ශ භවයශ සිපශ සිෙීලශ පයුතුශ අභහතයහාලඹපශ අදහශශ
න්නශපුළුන්.ශෙභොද,ශගුන්ශඹහනහශසිෙීලශයපරපශඹනශි න්දහ.ශ
එභශ නිහශ ඒශ ඹම්ශ ප්රභහණඹපශ අදහශශ යශ න්නශ පුළුන්.ශ
ඔඵතුභන්රහපශඒශහෙේශඅයාථශථනශ කෙඵනහශෙන්! 

දළන්ශෙම්ශඅභහතයහාලරශසිෘ කඹශෙොෙවොභදශකිඹරහශ ශඵරමු.ශ
සීලනිශ යාභහන්තඹපශ අදහශශ ආඹතනශ තුනක්ශ යෙට්ශ  කෙඵනහ.ශ
යාභහන්තශවහශහණිජශපයුතුශඅභහතයශරිහඩ්ශඵදයුදීන්ශභළ කතුභහපශ
එශ සීලනිශ ශ ෂළක්පරිඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ යහජයශ යහඹශ ායාධනශ
ඇභ කතුභහපශ තශ සීලනිශ ෂළක්පරිඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ ශ ශ ඳළල්ත්තශ සීලනිශ
යාභහන්තලහරහශ කෙඵන්ෙන්ශබීයාශවහෂීම්ශඇභ කතුභහප.ශි ඟුයහනශ
සීලනිශයාභහන්තලහරහශ කෙඵන්ෙන්ශ රිහඩ්ශ ඵදයුදීන්ශඇභළ කතුභහප.ශ
එෙවභශෙන්?ශසීලනිශයාභහන්තඹශඑශශඇභ කයෙඹකුශඹපෙත්ශනළවළ.ශ
සීලනිශයාභහන්තෙ ශෂළක්පරිශතුනක්ශඇභ කරුශතුන්ෙදෙනකුශඅෙත්ශ
 කෙඵන්ෙන්.ශ [ඵහධහශ කිරීභක්]ශ ෙදයිදශ  කෙඵන්ෙන්?ශ එක්ශ
සිකිණුහ.ශඒශන්තෙල්.ශන්තෙල්ශෂළක්පරිශඑශනළවළ,ශඉඩම්ශටිශ
 කෙඵනහ,ශ ඉඩම්ශ ඇභ කශ ඹපෙත්.ශ න්තෙල්ශ ෂළක්පරිශ එශ නළවළශ
ෙන්,ශසිකිණුහශ ෙන්?ශ ශ ශෙම්ශ ෙභොක්ද?ශ සීලනිශයාභහන්තඹපශඅදහශශ
ඳළල්ත්තශ යාභහන්තලහරහශ එක්ශ ෙෙනකුප,ශ ි ඟුයහනශ
යාභහන්තලහරහශ තශ ෙෙනකුප,ශ න්තෙල්ශ යාභහන්තලහරහශ
තශෙෙනකුප. 

 

ගරු  මවළඩ් බරියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு நறமரட் தறணலன் - ஷத்வரறல் ற்ணம் ரறத 

அணௗல்ள் அஷச்ெர்) 

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

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශඳළල්ත්තශවශෙනරශsugar factories 
දළනපශ ඳහරනඹශ නහ.ශ ඒශ ෙදභශ  කෙඵන්ෙන්ශ යාභහන්තශ වහශ

හණිජශ පයුතුශ අභහතයහාලඹශ ඹපෙත්.ශන්තෙල්ශ sugar factory 

එශ අවුරුදුශ 25ක්ශ  කසෙේශ වරහශ  කෙඵන්ෙන්.ශ ඒශ ඉඩභශ ඔඵතුභහශ
කිඹනශසිධිඹපශඉඩම්ශඅභහතයහාලඹපශතභයිශඅයි ක.ශදළන්ශබීයාශවහෂීම්ශ
ඇභ කතුභහපශ restructuring part එශ  කෙඵනශ නිහශ න්තෙල්ශ
sugar factory එශඳභණක්ශඑතුභහෙේශඅභහතයහාලඹශඹපෙත්ශළට්ශ

යරහශ කෙඵනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්වර මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்வணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ල්ශඔඹ? 

 
ගරු  මවළඩ් බරියුදීන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு நறமரட் தறணலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ල්ශඔඹශයාභහන්තලහරහශ මීපශඅවුරුදුශ 10පශ ෙඳයශ private 

company එපශදීරහශ කෙඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්වර මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்வணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ,ශ නළවළ,ශ පිසසුද?ශ ඒශ private company එපශ දීරහශ
නළවළ.ශ ඒත්ශ  කෙඵන්ෙන්ශ බීයාශ වහෂීම්ශ ඇභ කතුභහශ ඹපෙත්.ශ ඒශ

ආඹතනඹශඅපිශෙන්වහෙන්,ශෙෝප්ශඑප. 
 

ගරු  මවළඩ් බරියුදීන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு நறமரட் தறணலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ ඒශ ආඹතනෙඹන්ශ න්ඹඹපශ 51ක්ශ private 
sector එපශ දීරහශ  කෙඵනශ නිහශ private sector එශ තභයිශ

ඳහරනඹශයන්ෙන්. 
  

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්වර මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்வணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභශකිඹන්නශඋත්හවශෙශේශෙම්ශඅභහතයහාලශවළදීභශසිදයහත්භශ
ක්රභඹක්ශ ෙනොෙයිශ කිඹරහයි.ශ ෙම්ශ ක්රභඹශ සිදයහත්භශ නළවළ.ශ

ෙභතළනශ කෙඵන්ෙන්ශඔළුශෙඩිරපශළශෙඳනශසිධිඹපශඇභ කම්ශ
භහරුශකිරීභක්.ශනමුත්ශඒෙන්ශකින්භශප්රෙඹෝජනඹක්ශනළවළ. 

ඊශඟපශ මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ අධයහඳනශ ප්රහලනශ

ෙදඳහයාතෙම්න්තුපශඅදහශශ ෙොපක්ශෙම්ශෙඹෝජනහශ තුශශ කෙඵනශ
නිහශ භහශ ඔඵතුභහෙේශ අධහනඹශ තත්ශ හයණඹපශ ෙඹොමුශ
යන්නශ ඕනෆ.ශ ඳසුගිඹශ දනරශ ෙක්ශ භඹශ  කබුණහ.ශ ෙොශමශ

දස්රික්ෙ ශ කෙඵනශවාළල්රශයහජන්ාවශසිදයහරෙ ශශභයින්පශඅදශ
අපරුශෙඹෝජනහක්ශඒශඳහෙරන්ශයරහශ කෙඵනහ.ශ 

ෙක්ශ දනෙ ශ න්ල්ශ න්නශ ආෙව්ශ නළ කශ ශභයින්ශ අදශ ඉරහශ
 කඹක්ශ සුදුශ යභයි,ශ යාට්ශ එයිශ ඇරහශ ඳහරපශ ඳළමිෙණන්නශ

කිඹරහශනිෙඹෝඹක්ශනිකුත්ශයරහශ කෙඵනහ.ශශමරහනහරඪශරුශ
භන්ත්රීතුභනි,ශ ශභයින්පශ න්ල්ශ න්නශ එන්ෙන්ශ නළ කශ ෙන්නශ
ෙවේතුක්ශ  කෙඵන්නශ පුළුන්.ශ ශ ෙම්ශ දසරශ උණශ ෙයෝඹක්ශ

ඳළ කෙයනහ.ශ උණශ වළදරහශ ෙන්නශ පුළුන්;ශ ශ සිසිධශ ෙවේතුශ නිහශශ
න්නශ පුළුන්.ශ ශ වළඵළයි,ශ ඒශ ඒශ ශභයින්ෙේශ අභිභතඹ.ශ ඒශ
ෙදභවුපිඹන්ෙේශඅභිභතඹ.ශවළඵළයි,ශඒපශඳහෙරන්ශනිෙඹෝඹක්ශ

නිකුත්ශයනහශනම්,ශන්ල්ශන්නශආෙව්ශනළ කශවළභශශභෙඹකුභශඅදශ
ඉරහශ කඹක්ශසුදුශයභයි,ශයාට්ශඑයිශඇෙනශඳහරපශඑන්නශ
කිඹරහ.ශ ඒශ තභයිශ දුවභ.ශ ෙභොක්ද,ශ හධහයණත්ඹ?ශ ෙම්ශ

හයණඹශ පිළිත්තත්,ශ ඒශ වළභශ ශභෙඹකුපභශ සුදුශ යභයි,ශ යාට්ශ
එයිශ අන්දරහශ ඒශ  කඹභශ ඳහල්ශ ඹන්නශ ෙදභවුපිඹන්පශ ඵළවළශ
ෙන්.ශ ශ ඇත්තපභශ ෙභළනිශ ශ ෙීල්ශන්දුශ න්ෙන්ශ -ශ ශ ෙම්ශ ශ චනඹශ

579 580 

[රුශසුනිල්ශවඳුන්ෙනත් කශශභවතහ] 
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කිඹන්නශ ෙනශ එශ ළනශ භහශ න්නශ ඕනෆ.ශ -ශ "තෙරයිඵහන්"ශ

ක්රභඹපයි.ශ ශඑෙවභශනිෙඹෝශනිකුත්ශයන්නශඵළවළ.ශමරහනහරඪශ
රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ භහශ ඔඵතුභහෙේශ අධහනඹපශ ෙඹොමුශයනහ,ශශ
ෙම්ශ ශභයින්පශ ඵයඳතශශ අහධහයණඹක්ශ න්දුෙරහශ  කෙඵනශ ඵප.ශශ
ෙම්ශළනශෙොඹහශඵරන්න.ශසිෙලේෙඹන්භශඅධයහඳනශඅභහතයහාලෙ ශ

ඵරධහරින්ෙත්ශ අධහනඹශ ෙඹොමුශ යන්නශ කිඹරහශ භහශ ඉල්රහශ
න්ටිනහ.ශ අඩුශ තයෙම්ශ ෙම්ශ දයදුවශ දඩඹ;ශ ෙම්ශ දුවභශ ඒශ
ෙදභවුපිඹන්පත්ශඵයක්;ශඒශදරුන්පත්ශඵයක්.ශඒශභහනන්ශදඹක්.ශ

න්ල්ශන්නශආෙව්ශනළත්නම්ශඒපශඅහදඹක්ශයනශඑ,ශඑෙවභශ
නළත්නම්ශ ඒශ ළනශ ශ ෙභොක්ශ වරිශ ක්රිඹහශ භහයාඹක්ශ න්නශ ශ එශ
දපශ අදහශශ යන්නශ පුළුන්.ශ ශ භහශ දන්නහශ තයභපශ එඹශ එභශ

ඳහෙල්ශඋන්නශවහමුදුරුරුන්ශවතයශෙදෙනකුෙේශවුභනහපශ
ත්ශතීයණඹක්.ශශඑභශරුණත්ශෙම්ශඅසථහෙව්ශදීශභහශ  අධහයණඹශ
යනහ.ශ 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රුශභන්ත්රීතුභනි,ශඔඵතුභහපශතශසිනහඩිශෙදක්ශ කෙඵනහ. 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්වර මශතළ 
(ரண்ணொறகு சுணறல் யந்ணன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ මුදල්ශ අභහතයහාලඹපශ අදහශශ

ෙඹෝජනහශ ශ ම්ඵන්ධශ ථහශ යනශ ෙම්ශ අසථහෙව්ශ දීශ තශ එශ

හයණඹක්ශ පිළිඵශ වන්ශ යන්නශ ළභළ කයි.ශ ශ ෙඳෞීලිශ
අාලෙ ශඅවුරුදුශ 55න්ශසිරහභශ ඹනශඅඹශන්ටිනහ.ශ ශ ඒශඅඹශඵළාකුෙව්ශ
තළන්ඳත්ශයනශමුදරශභතශඅඹශයනශඵදුශඅනුඳහතඹශන්ඹඹපශ2.5ශන්පශ

න්ඹඹපශ5ශදක්හශළඩිශයන්නපශතීයණඹශයරහශ කෙඵනහ.ශශඅවුරුදුශ
60ශ නශ ෙතක්ශ ෙජයසධශ පුයළන්බහඹශ රළෙඵන්ෙන්ත්ශ නළවළ.ශශශ
අවුරුදුශ55න්ශසිරහභශඹනශඑභශඅඹෙේශශතළන්ඳතුශභතශඵළාකුෙන්ශඅඹශ

යනශඵදුශ අනුඳහතඹශ ශ න්ඹඹපශ 5ක්ශ දක්හශ ළඩිශ ෙශොත්ශ ඔවුන්පශ
ඵයඳතශශඅහධහයණඹක්ශන්ීධශ නහ.ශඑළනිශ ෙදඹක්ශක්රිඹහත්භශ
යනහශ නම්ශ ඊපශ ලින්ශ ෙම්ශ ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ මීපශ ඩහශ පුළුල්ශ

හචිඡහපශරක්ශයන්නශකිඹනශඉල්ලීභශයමින්ශභෙේශථහශ
අන්ශයනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සතු කයි.ශමීශඟප,ශරුශඉහක්ශයුවභහන්ශභන්ත්රීතුභහ. 

 
[தற.த. 5.50] 
 

ගරු ිළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ஶப, இன்ண 

ணொற றறஷச்ெர் அர்பறணரல் ணௌன்ஷக்ப்தட்ட 

எணக்லட்டுச் ெட்டத்றன் லரண லர்ரணங்ள் தற்நற 

றரத்றல் தங்ஶற்தஷறட்டு ரன் 

றழ்ச்ெறஷடறன்ஶநன். ங்ணஷட ணொற றறஷச்ெர் 

ங்ப ெவீ அர்ள் றநஷறக் எணர். உண்ஷறஶன 

அர் டந் ரனங்பறல் தன அஷச்சுக்ஷபப் 

வதரணப்ஶதற்ண இந் ரட்டின் அதறறணத்றக்ர றவும் 

தரடுதட்டர். றநஷரக் டஷரற்நக்கூடி 

எணணக்குத்ரன் ங்ணஷட ல்னரட்ெறறல் இந்ப் தற 

வரடுக்ப்தட்டுள்பண. ணௌன்ணர் இணந் றறஷச்ெர் 

அர்ணம் றநஷரண ணௌஷநறல் அணஷட அஷச்சுப் 

தறஷ றத்ஷஷ ரம் அநறந்றணக்றன்ஶநரம். 

அந்ஷறல், இந் ரட்ஷட உன ரடுஶபரடு 

எப்தறடுறன்நஶதரண எண ணௌன்ஶணற்நரண ரடர 

ஆக்ஶண்டுவன்ந எண வதணம் ஆஶனரடுரன் 

ங்ணஷட ரட்டின் ஶகு ஜணரறதற அர்ணம் 

ரண்ணொறகு தறர் அர்ணம் இஷந்ண இந்ப் 

வதரணப்ஷத இன்ண இணக்கு ங்றறணக்றன்நரர்ள்.   

இணந்ஶதரணம், இன்ண இந் ரட்டில் டக்றன்ந 

அெம்தரறங்ஷப ஷத்ணப் தரர்க்றன்நஶதரண, இந் ரடு 

ங்ஶ ணௌன்ஶணநப் ஶதரறன்நண? ன்ந எண ஶள்ற 

ணறன்நண. அன்ண 1977ஆம் ஆண்டிஶன இந் ரட்ஷட 

ஆட்ெற வெய் ஶஜ.ஆர். ஜர்ண அர்ணஷட 

ரனத்றஶன, ெறங்ப்ணோர் ரட்டின் ஷனரண ண குரன் ணௐ 

அர்ள் "இந்த் றணரடு ஶதரன்ண உனறஶன ண ரடரண 

ெறங்ப்ணோஷணம் ரற்நஶண்டும்" ன்ண இனங்ஷஷ 

உரரச் வெரன்ணரர்.  ஆணரல், ெறங்ப்ணோர் ரடு இன்ண 

வதரணபரரத்றல் றவும் ணௌன்ஶணநற ரடரக் 

ரப்தடுறன்நண. ரன் ற அண்ஷறஶன WTO 

Conference க்ரச் ெறங்ப்ணோணக்குச் வென்நறணந்ஶன். அந் 

ரட்டிஶன airport, harbour, tourism ஶதரன்ந, வபறரட்டு 

ணரணத்ஷ ஈட்டித் க்கூடி ணரண றஷப 

ணௌன்ஶணற்நறக்வரண்டிணக்றன்நரர்ள். ஆணரல், அற்கு 

ரநர ற ணந்த்க் எண றடர ங்ள் றணரட்டிஶன 

இணரம் ஷனறரறத்ரடிக்வரண்டிணப்தஷ ரங்ள் 

ரக்கூடிர இணக்றன்நண.  

இந் ல்னரட்ெற ற்தடுத்ப்தட்ட ஶரக்ம் ன்ண? இந் 

ரட்டின் ஶகு ஜணரறதற அர்ள் லணம் ரண்ணொறகு 

தறர் அர்ள் லணம் இந் ரட்டின் ெறணதரன்ஷச் 

ெண்த்றணர் ம்தறக்ஷ ஷத்ரர்ள். இண்டு 

ஷனர்ஷபணம் ம்தற ணெற்ணக்குத் வரண்ணூற்வநரன்தண 

ெவீரண ரக்குஷப அபறத்ரர்ள் ன்தண ரங்ள் 

அஷணணம் அநறந் றடம். இன்ணேம் ங்ணஷட க்ள் 

அர்ள்லண ம்தறக்ஷ இக்றல்ஷன. இந் க்ள் இந் 

ல்னரட்ெற அெறற்கு ரக்பறத்ன் ஶரக்ம் ன்ண? 

ணௌன்ஷண ஆட்ெறக்ரனத்றஶன அணத் ற்ணம் 

ஶதணஷபறஶன ற்தட்ட ெம்தங்ஷப ரங்ள் 

அநறந்றணக்றன்ஶநரம். 2014ஆம் ஆண்டு அந்ப் 

தறஶெங்பறல் ன்வெல்பறல் இநங்றஶரர் ஷடஷபத் 

லக்றஷரக்றணர். இந் ரட்ஷடத் லக்றஷரக் ஶண்டும் 

ன்ண றட்டறட்டரர்ள்; ெறணதரன்ஷச் ெண்த்ஷ அறக் 

ஶண்டும் ன்ண றட்டறட்டரர்ள். அற்கு ணௌற்ணப்ணொள்பற 

ஷக்குணௌரத்ரன் இந் ரட்டிஶன ல்னரட்ெற 

ற்தடுத்ப்தட்டண. ஆணரல், இன்ண ரங்ள் ஷனரண 

வெய்றஷபக் ஶட்றன்ஶநரம்.  

இன்ண அம்தரஷநறல், யறல், ரத்ரண்டிரறல் 

ணௌஸ்ணம் ர்த்ர்பறன் ர்த் றஷனங்ள் 

றட்டறடப்தட்டுத் லக்றஷரக்ப்தட்டிணக்றன்நண. 

என்நறண்டு அல்ன, தன தள்பறரெல்ள் வதற்ஶநரல் 

குண்டுள்ண்னம் ரக்ப்தடுறன்நண. அற்வறர 

டடிக்ஷ டுக் ஶண்டி ெம்தந்ப்தட்டர்ள் 

அஷணணம் இஷணப் தரர்த்ணக்வரண்டுரன் 

இணக்றன்நரர்ள். ஆறணேம், தல்ஶண அஷச்சுப் தறஷப 

றக்றன்ந ணௌஸ்ணம் அஷச்ெர்ள் உட்தட இந்ப் 

தரரணன்நத்றஶன உள்ப 21 ணௌஸ்ணம் தரரணன்ந 

உணப்தறணர்பரற ரங்ள், ஶகு ஜணரறதற 

அர்ணடணேம் ரண்ணொறகு தற அஷச்ெர் அர்ணடணேம் 

ெட்டம், எணங்குக்குப் வதரணப்தரண அஷச்ெர் ெரன 

த்ரக் அர்ஶபரடும் வரடர்ந்ண ஶதச்சுரர்த்ஷபறல் 

ஈடுதட்டுக்வரண்டிணக்றன்ஶநரம். "றச்ெர இந்ப் 

தறச்ெறஷணக்கு ற றஷறல் ல்னவரண லர்ஷப் 

581 582 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

வதற்ணத்ணஶரம்; வதரணஷர இணங்ள்!" ன்ண 

அர்ள் ங்ணக்கு ஆணல் ரர்த்ஷஷபக் 

கூணறன்நரர்ள். ஆணரல், "வதரணஷக்கும் ஏர் ல்ஷன 

உண்டு" ன்தஷண லங்ள் அஷணணம் 

அநறந்றணக்றன்நலர்ள். இப்தடிரண எண றஷனஷ வரடர்ந்ண 

வெல்ணௗரணரல், ரங்ள் 21 தரரணன்ந உணப்தறணர்ணம், 

இன்ர அல்னரஹ்! என்ணதட்டு இற்வறரச் 

வெற்தடுஶரம்! ரங்ள் அெறணல் தன ட்ெறஷபக் 

வரண்டர்பர இணந்ரணௗம் வரள்ஷ அடிப்தஷடறல் 

எற்ணஷப்தடுஶரம்! ரட்டின் ெறணதரன்ஷச் ெண்த்றற்கு 

அறரம் டக்குரணரல் ரங்ள் எணஶதரணம் அஷப் 

தரர்த்ணக்வரண்டு இணக்த் ரரறல்ஷன. அஶஶம், 

அஷச்ெர் ஶணர ஶென், கூட்டஷப்தறன் ஷனர் உட்தட 

அஷணணம் இந் ரட்டில் ரழ்றன்ந ெறணதரன்ஷச் 

ெண்த்றற்கு அறரம் டக்குரணரல் ட்டிக் ஶட்தற்கு 

ங்ஶபரடு இஷந்ண தரடுதடுரர்ள் ன்தறல் ந்ச் 

ெந்ஶணௌறல்ஷன. ரம் அர்ணம் ரங்ணம் 

வதணம்தரன்ஷ வதபத் ெஶரர்ணம் என்ணதட்டுத்ரன் 

இந் ல்னரட்ெற ற்தடுத்ப்தட்டண.  

உனறஶன ெறங்ப்ணோர் எபறரணரத் றழ்றன்நண 

ன்நரல் ரம் ன்ண? அண்ஷறல் ரன் அந்ப் 

தரரணன்நத்றற்குச் வென்நறணந்ஶன். அங்கு 83 ஆணம் ட்ெற 

உணப்தறணர்ணம் 06 றர்க்ட்ெற உணப்தறணர்ணர 89 

தரரணன்ந உணப்தறணர்ள் இணக்றன்நரர்ள். அங்கு ரன்கு 

வரறள் ணௌக்றப்தடுத்ப்தடுறன்நண. றழ்வரறகூட 

அந்ப் தரரணன்நத்றஶன ஶதெப்தடுறன்நண . ெறங்ப்ணோர் 

ஶதரன்ண ற்ஷந ரடுணம் ணௌன்ஶணந ஶண்டுரணரல் 

இப்தடிரண வரள்ஷஷபக் ட்டரம் தறன்தற்ந ஶண்டும்.  

வப ஷனஷரங்ம் உணப்தறணர் அர்ஶப, 

உங்பறடத்றஶன ரன் எண றடத்ஷ றவும் ஷனஶரடு 

வரறறத்ணக்வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன். ங்ணஷட 

ெண்த்றணர் 2014ஆம் ஆண்டு ஶரன்ணொ ரனத்றஶன தன 

ஷ்டங்ணக்கும் றரத்றற்கும் த்றறல்ரன் ஶரன்ணொ 

ஶரற்நரர்ள். அன்நறணந் ஆட்ெறரபர்ள் ன்ண 

வெய்ரர்ள்? அந் க்ஷப ஶரன்ணொ ஶரற்றடரல் 

ஷடவெய்ரர்ள். அற்கு ங்ணஷட ெறணதரன்ஷச் 

ெண்த்றணர் ெரறரணவரண தரடத்ஷப் ணொட்டிணரர்ள். 

ஆஷரல், இந் அசுக்கு ரங்ள் வெரல்ண 

ன்ணவன்நரல், "லங்ணம் ண்ண்டிவபணறபர 

இணந்ணறடரலர்ள்!" ன்தணரன். இற்குப் தறன்ணரல் 

ரவதணம் ெக்றவரன்ண இங்றக்வரண்டிணக்றன்நண. இந் 

ரட்டிஶன இணரத்ஷணம் ரத்ஷணம் 

குனரத்ஷணம் ற்தடுத்ற, 1977ஆம் ஆண்டு 

ரனப்தகுறறல் இந் ரட்ஷடத் லக்றஷரக்றண ஶதரன்ண , 

லண்டுவரணணௌஷந லக்றஷரக் ஶண்டுவன்ந 

ஆஶனரடு ரவதணம் ெக்றவரன்ண 

இங்றக்வரண்டிணக்றன்நண. ஶகு ெணரறதற அர்ஶப, 

ரண்ணொறகு தறர் அர்ஶப, வப அஷச்ெர்ஶப, 

லங்ள் இற்கு ணௌற்ணப்ணொள்பற ஷக்ரல் வணஶண 

தரர்த்ணக்வரண்டிணந்ரல், அன்ண அணத், ஶதணஷபறல் 

ஷடவதற்ந ெம்தம் ஶதரன்ண லண்டுவரண ெம்தம் 

இடம்வதற்ண இந் ரடு  லக்றஷரறறடும்!  

30 ணட ரன ணத்த்றணரல் இந் ரடு ஷக் ண்டண? 

இந் ரடு அறந்ண; லக்றஷரக்ப்தட்டண; 

ஆறக்க்ரண றழ் ரணதர்பறன் உறர்ள் தணரறண; 

ணௌஸ்ணம்பண உறர்ணம் தணரறண. ண்டண என்ணம் 

இல்ஷன! அப்தடிரண எண றஷனஷ லண்டும் இந் ரட்டில் 

ற்தடுற்கு இடபறத்ண றடரலர்ள்! இந் ரட்டிஶன 

ரணறன்ந ெறணதரன்ஷச் ெண்ம், அண ணௌஸ்ணம்பர 

இணக்னரம், இந்ணக்பர இணக்னரம், றநறஸ்ர்பர 

இணக்னரம், இர்ள் அஷணணக்கும் இந் ரடு வெரந்ர 

இணக்றன்நண. ரங்ள் அஷணணம் இந் ரட்டுக்கு 

ஆரணர்ள். ரங்ள் இந் ரட்டு க்பறன் 

உரறஷக்ரப் ஶதரரடக்கூடிர்ள். அன்ண 1948ஆம் 

ஆண்டு இந் ரட்டின் சுந்றத்ணக்ர ங்ணஷட 

ண்ரஷர்ணம் ஶதரரடிணரர்ள். அன்ண்னம்ரன் இந் 

ரடு சுந்றம் வதற்நண. ஆணரல், இன்ண அற்ஷந நந்ண 

ெறனர் வெற்தடுறன்நரர்ள். ணஶ, இர்பறன் 

வெற்தரட்டுக்கு ணௌற்ணப்ணொள்பற ஷணங்ள்! லங்ள் இற்கு 

ணௌற்ணப்ணொள்பற ஷக்ரறட்டரல், இந் ரட்டில் லண்டும் 

இத் ஆண ஏடும் ன்தறல் ந்ச் ெந்ஶணௌம் இல்ஷன.  

ண ணௌன்ஷண ஷனர்ள் ெறங்ப்ணோர் ஶதரன்ண ண 

ரடு ஆஶண்டும் ன்ண றஷணத்ரர்ள். அன்தடி , இன்ண 

ங்ணஷட ஶகு ஜணரறதற அர்ணம் ரண்ணொறகு 

தறர் அர்ணம் இந் ரட்ஷட உனத்றஶன ஶதணம்ணொணம் 

றக் எண ரடர ரற்நஶண்டும் ன்தற்ரப் தரரற 

ணௌற்ெறபறல் ஈடுதட்டுக்வரண்டிணப்தஷக் ரக்கூடிர 

இணக்றன்நண. ஆறணேம், இந் ணௌற்ெறக்கு இஷடணௐநர எண 

ல ெக்ற இங்குறன்நண ன்தஷ அர்ணம் 

அநறஶண்டிறணக்றநண. ஶகு ஜணரறதற அர்ஶப, 

தறர் அர்ஶப, ெட்டணௌம் எணங்கும் தற்நற அஷச்ெர் 

அர்ஶப, வதரணஸ் இன்ணணௌம் ன் வௌணர 

இணக்றன்நண? வௌணம் ெம்த்ணக்கு அநறகுநற 

ன்தணஶதரல், லங்ள் வௌணர இணக்ரலர்ள்! 

உடணடிர இற்குரற டடிக்ஷஷ டுங்ள் ன்ண 

ரங்ள் ஶண்டிக்வரள்றன்ஶநரம். ரங்ள் இன்ணணௌம் 

உங்ள்லண ம்தறக்ஷணஷடர்பர இணக்றன்ஶநரம். 

ரன் ட்டுல்ன, இஶர ணக்கு ணௌன்ணரல் இணக்றன்ந 

அஷச்ெர்ணம் தரரணன்ந உணப்தறணர்ணம் இந் 

ரட்டின் லணம் இந் அெரங்த்றன் லணம் 

ம்தறக்ஷணஷடர்பரத்ரன் இணக்றன்நரர்ள். ணஶ, 

இர்பறன் ம்தறக்ஷ வீண்ஶதரர ஷறல், இற்குச் 

ெரறரணவரண லர்ஷ வகுறஷறல் வதற்ணக்வரடுங்ள்! 

இல்னரறட்டரல், இந் ரட்டில் றஶரப்தறர, ஶெரரணர, 

ன்ெரணறர ஶதரன்ண எண ஶனரண றஷனஷப் 

தரர்க்ஶண்டிணம்!   

இன்ண ெறங்ப்ணோர் உனத்றஶன ஶதணம்ணொணம் றக் எண 

ரடர றபங்குறன்நண. அங்கு ரன்கு வரறள் 

ஶதெக்கூடி க்ள் ரழ்றநரர்ள்; அஷணணக்கும் ெ 

அந்ஸ்ண ன்ந அடிப்தஷடறல் உரறஷள் 

ங்ப்தட்டிணப்தஷக் ரக்கூடிர இணக்றன்நண. ன் 

அப்தடிரண எண றஷனஷஷ ங்ணஷட ரட்டில் 

ற்தடுத் ணௌடிரண? ரம் ன்ண? ன் இந் ரட்ஷட 

அவ்ரண ட்டிவணப்த ணௌடிரண? ெறங்ப்ணோர் ஶதரன்ண ண 

ரட்டில் ங்ஷப ரட்டி, லர்த்ஶக்ங்ஷப அஷத்ண 

இற்ஷரண அஷப்ஷத உணரக் ஶண்டுர? இல்ஷன! 

இந் ரடு இற்ஷரஶ பங்ஷபக் வரண்ட ரடு; 

அஷணத்ண பங்ணம் உள்ப ரடு. இப்தடிரண ரட்ஷட 

ணௌன்ஶணற்ணற்கு ன் ரங்ள் ஷடர 

இணக்ஶண்டும்? வௌ றற அஷச்ெர் அர்ஶப, லங்ள் 

ட்டரம் இஷணக் ஶணங்ள்! ெறங்ப்ணோஷப் ஶதரன்ண 

ட்டுல்ன, உனறஶன ற ணௌக்றரண எண ரடர இந் 

ரட்ஷட ரற்நஶண்டும். லங்ள் ெறணதரன்ஷச் ெண்ம் 

வரடர்தறல் றவும் அக்ஷநஶரடு இணக்றன்நலர்ள். 

வௌ அஷச்ெர் ரறணற ஜறக் வதஶர அர்ஶப, 

583 584 
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லங்ள் அண்ஷறல் குணரல் தள்பறரெணல் இடம்வதற்ந 

ெம்தத்ஷப் தரர்ப்தற்ர அங்கு வென்நறணந்லர்ள். அஷண 

ரன் ங்ணஷட ெஶரர் எணரறணைடர 

அநறந்ணவரண்ஶடன். அஷண வணஶண தரர்த்ணறட்டு 

வௌணறர இணந்ணறடரலர்ள்! இற்கு உரற 

டடிக்ஷஷபச்   வெற்தடுத்ணற்கு லங்ள் ங்ணக்கு 

எத்ணஷணங்ள்! ரங்ள் உங்ஷப ம்ணொறன்ஶநரம். 

ெறணதரன்ஷச் ெண்ம் ன்ந ரலறறல் ரங்ள் அஷணத்ண 

அஷச்ெர்ஷபணம் ம்ணொறன்ஶநரம்; இந் அசுத் 

ஷனர்ஷப ம்ணொறன்ஶநரம். அந்ஷறல் இந் 

ம்தறக்ஷஷ வீடிக்ரல் ட்டரம் லங்ள் 

வெற்தடுவீர்ள் ன்தறல் ந்ற ெந்ஶணௌறல்ஷன.  

வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ஶப, 

ரங்ணம் இந் ரட்டில் தறநந்ண பர்ந்ர்ள். இந் 

ரட்டில் ங்ணக்கும் ெறங்பச் ெஶரர்ணக்கும் இத் 

உநவு இணக்றன்நண ன்தஷ லங்ள் நந்ணறடரலர்ள். 

1948ஆம் ஆண்டிணணந்ண 2015ஆம் ஆண்டுஷ அணரணொ 

ரட்டத்றஶன எண ெறணதரன்ஷப் தறறறறத்ணம் 

றல்ஷன. ரண்ணொறகு தறரறன் ஷனஷத்ணத்றன் லழ் 

க்ற ஶெறக் ட்ெறறல் ரன் ஶதரட்டிறட்டு 

வற்நறவதற்நன் ரர அந்ப் தறறறறத்ணத்ஷப் 

வதற்ணக்வரண்ஶடன். 99 அெர்ள் ரழ்ந் அணரணொ 

ண்றஶன, க்ற ஶெறக் ட்ெறறல் ஶதரட்டிறட்டு ரன் 

வற்நறவதற்நன் ரர ங்ணஷட ரட்டின் தறர் 

றல் றக்றெறங் அர்ள் ஏர் இணரறல்ன ன்தண 

றணதறக்ப்தட்டண.  99 அெர்ள் ரழ்ந் அந் ண்றஶன 

எண ெறணதரன்ஷப் தறறறறத்ணத்ஷ உணரக்குற்கு 

அங்குள்ப ெறங்பர்ணம் ணௌஸ்ணம்ணம் றர்ணம் 

என்ணதட்டு ணக்கு ரக்பறத்ணள்பரர்ள். அஶரறரறரண 

றஷனப்தரடு இந் ரட்டில் உனம் அறணம் ஷக்கும் இணக் 

ஶண்டும் ன்தணரன் ணண ட்டுல்ன, அஷணத்ண 

உணப்தறணர்பறணணம் ஆனர இணக்றன்நண. அற்கு லங்ள் 

இடபறணங்ள்! அப்தடிரண எண றஷனப்தரட்ஷட லங்ள் 

ட்டரர ற்தடுத் ஶண்டுவன்ண 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.  
 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුශභන්ත්රීතුභනි,ශඅන්ශයන්න. 

 
ගරු ිළක් රහුමළන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு இரக் யளரன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශසිනහඩිඹක්ශෙදන්න. 

றற அஷச்ெர் வௌ ங்ப ெவீ அர்ஶப! 

1976ஆம் ஆண்டு இணந் ெறங்ப்ணோரறன் தறர் ண 

ரட்ஷடப் ஶதரன்ண ெறங்ப்ணோஷ ரற்நஶண்டுவன்ண 

ஆஷெப்தட்டரர். இன்ண உங்பறடம் இந் அஷச்ஷெ ஶகு 

ஜணரறதற அர்ணம் ரண்ணொறகு தறர் அர்ணம் 

எப்தஷடத்றணக்றன்நணர். ஶற்ண ரங்ள் உங்ணடன் 

ஷத்ஶதரண, "உங்ணக்ரக் குல்வரடுக்த் ரர 

இணக்றஶநரம்" ன்ண லங்ள் வெரன்ணலர்ள். அற்ர ரன் 

உங்ணக்கு ன்நற வெணௗத்ணறன்ஶநன். லங்ள் றற அஷச்ெர் 

ன்ந ரலறறல், இந் ரட்டில் லண்டும்  ணம் இணரத்ஷ ,  

ரத்ஷத் ணண்டி எண குப்தத்ஷ 

உண்டுதண்ரரண உரற ணௌஷநறல் வெற்தட்டரல் 

ரத்றம்ரன் ெறங்ப்ணோர் ஶதரன்ண ங்ணஷட ரட்ஷட 

ரற்ந ணௌடிணம். ரங்ள் இஷநணறல் ணௌல் ம்தறக்ஷ 

ஷத்ணள்ஶபரம். இண்டரர ஜணரறதற அர்ஷபணம் 

தறர் அர்ஷபணம் ற்ஷந அஷச்ெர்ஷபணம் 

ம்ணொறன்ஶநரம். ணஶ, ங்ள் ெறணதரன்ஷச் ெண்த்றற்கு 

அறரம் இஷக்ரரண ங்ள் உரறஷஷபப் 

தரணரக் ஶண்டுவன்ண உங்பறடம் றவும் 

ரழ்ஷரக் ஶட்டுக்வரண்டு, ணக்கு ரய்ப்தபறத் 

வௌ ஷனஷரங்கும் உணப்தறணர் அர்ணக்கு ன்நற 

கூநற, றஷடவதணறன்ஶநன். க்ம்.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟප,ශ රුශ එස.සීල.ශ මුතුකුභහයණශ භන්ත්රීතුභහ.ශ ඔඵතුභහපශ
සිනහඩිශ8ක්ශ කෙඵනහ.ශ 

 
[අ.බහ.ශ6.06] 
 

ගරු එවහ. සීල.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ெல. ணௌத்ணகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශභහශඳශමුෙන්භශ අෙප්ශ අලුත්ශ
මුදල්ශ ඇභ කතුභහපශ සුඵශ ඳතනහ.ශ භහශ ි තනශ වළටිඹපශ අපිශ ඹම්කින්ශ

හරඹක්ශ එතුභහශ ඹපෙත්ශ ෙීලඳහරනඹශ ශහ.ශ ඒශ හරඹශ තුශදීශ
හභහනයශ ජනතහශ පිළිඵශ ෙවොශ අෙඵෝධඹකින්ශ යුතුශ යපපශ
ඹම්කින්ශෙේහක්ශශහ.ශ 

මරහනහරඪශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ අෙප්ශ ඉහක්ශ යුවභහන්ශ

භන්ත්රීතුභහශඅනුයහධපුයඹශදස්රික්ෙ ශන්ාවරශජනතහෙේශඵුවතයශ
ඡන්දෙඹන්ශ ෙත්රීශ ඳත්ෙරහ,ශ අනුයහධපුයඹශ දස්රික්ඹශ ළනශ
ඳයෙතයක්ශනළතුශෙභෙේශථහශකිරීභශළනශභහශනහටුශනහ.ශභහශ

දන්නහ,ශ ඳශහත්ශ බහෙව්ශ අෙප්ශ සිඳක්ශ නහඹඹහශ ළනිශ සිලහරශ
ලෙඹන්ශ ළඳශකිරීම්ශ යපුශ පුීරඹන්ශ එක්ත්ශ ජහ කශ ඳක්ඹශ
ෙනුෙන්ශභළ කයණඹපශතයශශශඵ.ශඒශන්ඹලුශෙදනහභශඳයහජඹශ

යමින්ශ ජඹග්රවණඹශ යරහශ අදශ ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ ථහශ යන්නශ
එතුභහපශයම්ශදුන්ෙන්ශ-ඡන්දඹශදුන්ෙන්-ශඵුවතයශන්ාවරශජනතහයි.ශ
එතුභහශවන්ශශශඳරිදශඅනුයහධපුයඹශදස්රික්ෙ ශඑෙවභශෙදඹක්ශ

නළවළ.ශ එතුභහශ ශෙොෙවේෙදෝශ ෙදඹක්ශ අයෙනශ ථහශ යරහශ යඟශ
ඳෆභක්ශශහදශකිඹරහශභපශකිඹන්නශඵළවළ.ශ 

මරහනහරඪශරුශභන්ත්රීතුභනි,ශ රුශමුදල්ශඇභ කතුභහශ සින්න්ශ
ඉදරිඳත්ශ යනශ රදශ සියාජනශ ඳනතශ ඹපෙත්ශ නිඹභඹන්ශ පිළිඵශ

ථහශ යන්නශ ෙඳයශ භපශ එශ හයණඹක්ශ ළනශ ථහශ යන්නශ
 කෙඵනහ.ශ එශ භන්ත්රීයෙඹක්ශ ප්රහලශ ශහ,ශ භි න්දශ යහජඳක්ශ
භළ කතුභහශ මුදල්ශ ඇභ කශ ලෙඹන්ශ පයුතුශ ශශ හරෙ ශ යපුශ

ෙීල්රශ ප්ර කපරඹක්ශ ලෙඹන්ශ තභයිශ එතුභහශ අදශ ඳහයාලිෙම්න්තුශ
භන්ත්රීයෙඹක්ශලෙඹන්ශඳත්වුෙණ්ශකිඹරහ.ශභහශඑඹපශඋත්තයඹක්ශ
ෙදන්නශූ දහනම්. 

 අපිශ ඳළවළදලිභශ දන්නහ,ශ අවුරුදුශ 30ශ හරඹක්ශ  කසෙේශ
ඳළ කශයුීධඹශනළ කශෙශේශභි න්දශයහජඳක්ශභළ කතුභහෙේශනියාභීතශ
නහඹත්ඹශඔසෙේඹශකිඹරහ.ශඑදහශ භී කෙඹන්ශ ජීත්ශ වුණුශ අඳපශ -

න්ාවර,ශ ෙදභශ,ශ මුසලිම්ශ න්ඹලුශ ජනතහප-ශ නිදවශ රඵහශ දුන්ශ
නහඹඹහපශ සිරුීධශ ජහතයන්තයශ වුභනහශ භතශ අතෙොලුශ
ෙඹොදහශෙම්ශයෙට්ශඳළ කශආණ්ඩුශඳයහජඹශයන්නශෙම්ශයෙට්ශසුළුශ

ජනතහපශඹම්ශඹම්ශෙඳොෙයොන්දුශදීරහ,ශඒශතුළින්ශඵරඹපශඳළමිණිඹහ.ශ
ජනහරිශ09නශදහශපුල්ෙරඹහයාශෙදසිඹන්ශශඟපශගිි ල්රහශකිරිශඵත්ශ
උඹරහශහරහශ න්ෙතෝෙඹන්ශ ගිඹහ.ශ පුල්ෙරඹහයාශ ෙදසිෙඹෝශ ෙභඹශ
දවහශඵරහෙනශන්ටිඹහ.ශඊපශඳසෙේශෙභොදශවුෙණ්?ශජනහරිශ08නශ

දහශ ඉරහශ ෙභොදශ වුෙණ්?ශ ශ ඳරියඹශ වමුලින්භශ අනික්ශ ඳළත්තශ
ළුවහ.ශහභහනයෙඹන්ශි නශහරඹපශි න්ෙන්ශනළවළ.ශඑභශනිහශ
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

අෙප්ශ ම්රශ මිනිසසුශ කිඹනහ,ශ ෙම්ශ ආණ්ඩුපශ ණෙදසිශ ලහඳඹශ
ළදරහඹශකිඹරහ.ශආණ්ඩුපශණෙදසිශලහඳඹශළදරහශ කෙඵනශනිහශ
තභයිශ ආණ්ඩුශ ෙම්ශ අවුරුදුශ තුනශ ඇතුශතශ යරහශ  කෙඵන්ෙන්ශ

ෙභොනහදශකිඹනශ එශ දන්ෙන්ශනළත්ෙත්.ශ ඹවශ ඳහරනඹශකිඹනහ,ශ
භෘීධිඹශකිඹනහ.ශ එළනිශ චනශ භහරහක්ශ -ෙට්ශ එක්-ශ තභයිශ
වදහෙනශඉන්ෙන්.ශ 

අදශෙදභශශජහ කශන්ධහනෙ ශභන්ත්රීරුන්ශථහශයනෙොපශ

අපිශඅවෙනශන්ටිඹහ.ශ ෙදභශශජහ කශන්ධහනෙ ශ භන්ත්රීරුශවළභශ

ෙරහෙව්භශකිඹන්ෙන්,ශ"උමරහශඵරඹපශඑන්නශෙවේතුශවුණුශඳශමුනශ

හධඹශ අපියි.ශ ඒශ දුන්නුශ ෙඳොෙයොන්දුශ ටිශ ඉසපශ යඳල්රහ"යිශ

කිඹරහයි.ශ ඉසපශ යන්නශ ඵළරිශ හයණහශ ළනශ ෙඳොෙයොන්දුශ වුෙණ්ශ

ඇයි?ශ ජනහධිඳ කයණඹශ ඳළ කශ හරෙ දීශ භි න්දශ යහජඳක්ශ

භළ කතුභහශ වකීම්ශ ඇභ කතුභහත්ශ එක්ශ යනශ රදශ හචිඡහක්ශ

ඳත්රෙ ශ  කබුණුශ ඵශ භපශ භතයි.ශ අන් කෙම්දීශ වකීම්ශ ඇභ කතුභහපශ

ෙළින්භශකිව්හ,ශ"භහශතමුන්නහන්ෙේෙේශෙඳොෙයොන්දුරපශඑඟශ

න්ෙන්ශනළවළ.ශභහශඳයහජඹෙරහශෙදයශඹනහ"යිශකිඹරහ.ශඑභශනිහශ

අහනශ ෙභොෙවොෙත්ශ එභශ හචිඡහශ අහයාථශ වුණහ.ශ එළනිශ

නහඹඹකුශ ඳයහජඹශ ෙරහශ ගිඹහඹශකිඹහශ ි තන්නශඑඳහ.ශ ඉ කවහඹශ

තුළින්ශඅපිශ දකිනහ,ශශම්ඵහශ යේ සරුෙෝශ ඳයහජඹශ ෙරහශඅවුරුදුශ

12පශ ඳසෙේශ නළතශ ෙම්ශ යෙට්ශ ඵරඹශ රඵහශ ත්තශ ඵ.ශ එළනිශ

තත්ත්ඹක්ශනළතශඋදහශෙමින්ශඳ කනහ.ශ 

රුශමුදල්ශඇභ කතුභනි,ශ ෙොසිතළන්ශයනශප්රෙීලඹශජනතහශ

නිෙඹෝිතතඹකුශ ලෙඹන්ශ භහශ කිඹනහ,ශ ඳසුගිඹශ ආණ්ඩුශ දුන්නුශ

ෙඳොෙවොයශ වනහධහයෙඹන්ශ ෙදෙන්ශ ඳාගුක්ශ ප්ඳහදුශ යරහයිශ

දළන්ශ ෙදන්ෙන්ශ කිඹරහ.ශ ෙඳොෙවොයශ ෙනුපශ මුදල්ශ ෙදන්නශ එඳහඹශ

කිඹරහශඅපිශඳළවළදලිභශකිව්හ.ශඑි ශප්රහෙඹෝගිශතත්ත්ඹශළනශඅපිශ

කිව්හ.ශ භවජනශ නිෙඹෝිතතඹකුශ ලෙඹන්,ශ කුඹුෙයාශ ළඩශ යනශ

ෙොසිඹකුශලෙඹන්ශභහශකිව්හ,ශ"ෙඳොෙවොයශෙනුපශමුදල්ශෙදන්නශ

එඳහ."ශ කිඹරහ.ශ ෙඳොෙවොයශ ෙනුපශ මුදල්ශ දුන්නුශ එෙක්ශ ප්ර කපරඹශ

ෙභොක්ද?ශ2015ශභවශන්නඹශනෙොපශභවළලිඹශතුයශෙදන්නශ

ි තරහත්ශනළවළ.ශෙම්ශඳළත්ෙතන්ශෙඳොෙවොයශල්ලිශටිශඵළාකුෙන්ශ

ෙොසිඹහශ ශඟපශ රහෙනශ ගිඹහ.ශ භවයශ ෙොසිෙඹෝශ මුදල්ශ ටිශ

අයෙනශ ඵහයාශ එපශ ගිඹහ.ශ භවයශ ෙොසිශ ෙනෝනරහශ මුදල්ශ ටිශ

අයෙනශෙඳොශපශගිඹහ. 

වළඵළයි,ශආණ්ඩුශ වළභශ ෙරහෙව්භශ ණන්ශ ඵළලුහ,ශ "ෙභචිචයශ
ප්රභහණඹක්ශ හශ යරහශ  කෙඵනහ."ශ කිඹරහ.ශ නමුත්,ශ ෙඳොෙවොයශ
වනහධහයඹශදුන්ෙන්ශනළවළ.ශඒශතභයිශකිඹන්ෙන්,ශප්රහෙඹෝගිශඅත්ශ

දළකීභක්ශනළවළශකිඹරහ.ශ 

අෙප්ශ ි පපුශ මුදල්ශ ඇභ කතුභහශ ඳසුගිඹශ දනශ ෙම්ශ
ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්දීශ ශ කිව්හ,ශ "අපිශ ළඩක්ශ යරහශ ෙඳන්නශ
පුීරෙඹෝ.ශඅපිශඳවුරපශ අවුරුීදපශරුපිඹල්ශ 10,000ශ ණෙන්ශ
ෙදනහ."ශ කිඹරහ.ශ භභශ ශ රුශ ඉහක්ශ යුවභහන්ශ භන්ත්රීතුභහෙන්ශ

අවනහ,ශ අපිශ නිෙඹෝජනඹශ යනශ ප්රෙීලෙ ශ ෙොසිශ ජනතහපශ
එෙවභශ ල්ලිශ දුන්නහද?ශ රුශ භන්ත්රීතුභනි,ශ තමුන්නහන්ෙේශ
ඳළවළදලිශ කිඹන්න.ශ දුන්ෙන්ශ නළවළ.ශ න්ඹඹපශ ඳවක්ත්ශ දුන්ෙන්ශ
නළවළ.ශ භභශ ෙම්ශ ළනශ අෙප්ශ ප්රෙීලඹශ නිෙඹෝජනඹශ යනශ ෙොසිශ

භවත්භෙඹකුෙන්ශ තභයිශ දළනශ ත්ෙත්. ල්ලිශ දුන්ෙන්ශ නළවළ.ශ
ෙම්ශ ජනතහශ යපරහ,ශ ෙඵොරුෙන්භශ ඹන්නශ උත්හවශ යනශ
ආණ්ඩුක්ශකිඹරහශ අපිශකිඹන්ෙන්ශඒයි.ශ රුශමුදල්ශඇභ කතුභනි,ශ

සිෙලේෙඹන්භශ ෙොසිශ ජනතහපශ ෙම්ශ මුදල්ශ රඵහශ දීභශ ම්ඵන්ධශ
ප්රලසනෙ දීශ ප්රහෙඹෝගිශ තීයණශ න්නශ කිඹරහශ භහශ
තමුන්නහන්ෙේෙන්ශ ඉල්ලීභක්ශ යනහ.ශ හභයරශ ඉෙනශ

න්නශතීයණශඑචිචයශ හයාථශෙන්ෙන්ශනළවළශකිඹනශඑත්ශභභශ
තමුන්නහන්ෙේපශකිඹනහ.ශනිඹඟඹශ ෙවේතුෙන්ශ දුන් න්දඹශ අෙප්ශ

ප්රෙීලෙ ශ ජනතහපශ රළබුෙණ්ශ නළවළ.ශ රුශ ඇභ කතුභනි,ශ භහශ

නිෙඹෝජනඹශයනශඳශහෙත්ශෙොසිතළන්ශයනශජනතහපශඅභතයශ
තශ ම්රුශ ඳවුල්ශ කීඳඹක්ශ ඉන්නහ.ශ එතෙොපශ නිඹඟෙ ශ
ඵරඳෆභශ ෙොසිඹන්පශ හෙේභශම්රුශඳවුල්රපත්ශ සිඳින්නශන්දුශ
වුණහ.ශ 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රුණහයශනිලසලබ්දශන්න.ශෙම්ශඅසථහෙව්දීශරුශනිෙඹෝජයශ
ථහනහඹතුභහශමරහනඹශෙවොඵනහශඇත. 

 

අනතුරුල ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනමයන් ිලත් 
වුමයන්, නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ  ගගරු වරංග සුමවරඳළ මශතළ] 
මූළවනළරඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்ணொறகு னக்ற ஜர்ண அர்ள் 

அக்றரெணத்றணறன்ண அனஶ, தறறச் ெதரரர் அர்ள் 

[ரண்ணொறகு றனங் சுறதரன] ஷனஷ றத்ரர்ள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the 

Chair, and DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA]  took the Chair. 

 

ගරු එවහ. සීල.  මුතුකුමළරණ මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ெல. ணௌத்ணகுர)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශඅෙප්ශප්රෙීලෙ ශෙොසිතළන්ශ
යනශ ඳවුල්රපශ අභතයශ ම්රුශ ඳවුල්ශ කීඳඹකුත්ශ ඉන්නහ.ශ

ඳළළ කශනිඹඟඹශෙොසිඹහපශඵරඳහනහශවහශභහනශඒශඳවුල්රපත්ශ
ඵරඳහනහ.ශන්දඹක්ශෙනහශනම්,ශවනහධහයඹක්ශෙදනහශනම්ශ
ඒශ ඳවුල්රපශ න්දුශ වුණුශ ඵරඳෆභශ ළනත්ශ ඵරන්නශ ඕනෆ.ශ එෙවභශ
නළතුශ කුඹුරුශ සිනහලශ වුණහශ කිඹරහශ ෙොසිඹහපශ ඳභණක්ශ න්දශ

දුන්ෙනොත්ශෙම්ශහයාථශෙන්ෙන්ශනළවළ.ශෙම්ශමිනිසුන්ශකිඹනශ
සිධිඹප,ශ "ෙම්ශ ණශ ෙදසිඹන්ෙේශ ලහඳඹ"ශ කිඹරහයිශ අඳපශ වළභශ
ෙභොෙවොෙත්භශ කිඹන්නශ න්දුශ ෙන්ෙන්.ශ ෙභොද,ශ නුණශ නළවළ.ශ

ඉසයශෙරහශකිඹපුශසිධිඹපශඅදශජනතහශසිමුක් කශෙඳයමුණශඋත්හවශ
න්ෙන්,ශ ෙම්ශ  කෙඵනශ තත්ත්ඹශ ෙනසශ කිරීභපයි.ශ නමුත්,ශ ඒශ
ෙන්ෙන්ශ නළවළ.ශ එභශ නිහශ රුශ මුදල්ශ ඇභ කතුභනි,ශ භභශ

ඔඵතුභහෙන්ශ ඉල්ලීභක්ශ යනහ.ශ ඔඵතුභහශ අඳශ දන්නහ.ශ අපිශ
ඔඵතුභහෙේශ ෙෝරෙඹෝ.ශ ඔඵතුභහෙේශ උඳක්රභශ ෙභොනහදශ
කිඹන්නත්ශඅපිශදන්නහ.ශඔඵතුභහශ දක්ෙඹක්ශඵත්ශඅපිශදන්නහ.ශ

ඔඵතුභහෙේශ දක්තහශ තභයිශ ඹම්කින්ශ සිධිඹපශඅඳපශ අහන්ඹපශ
ි ටිෙ ශකිඹනශඑත්ශඅපිශදන්නහ.ශඒශෙෙේශෙතත්ශඔඵතුභහෙේශ
දක්තහශභතශමුදල්ශඅභහතයහාලඹශවයවහශෙම්ශ යපශ දයුණුශයන්නශ

පුළුන්.ශඅපිශ දන්නහ,ශෙම්ශආණ්ඩුශඹපෙත්ශඳසුගිඹශඅවුරුදුශෙදශ
ඇතුශතශෙම්ශයපශඉදරිඹපශගිෙ ශනළ කශඵ.ශෙම්ශආණ්ඩුශශකිඹනශෙීශ
යන්ෙන්ශ නළවළ.ශ කිව්ෙොත්ශ ෙඵොරුක්;ශ ඒශ ෙරහපශ ශ ෙේප්ශ
ෙන්නශ උත්හවශ න්නහ.ශ එභශ නිහශ අපිශ තමුන්නහන්ෙේෙන්ශ

ඉල්ලීභක්ශ යනහ.ශ දළන්ශ ඵදුශ ාෙලෝධනඹශ යශ  කෙඵනහ.ශ අපිශ
දළක්හශඵදුශන්නහ.ශ 

භහශඅවන්ෙන්,ශගිඹශඅවුරුීෙීශඵීදත්ශන්නහද?ශඋදහවයණඹක්ශ

කිව්ෙොත්,ශ රළක්පයාහයඹහශළලිශඇදරහශ  කෙඵනහ.ශ දළන්ශ tax එශ
එනහශ රක්ශ 10ක්-12ක්.ශ භවරුශ ඇසිත්ශ අඳපශ කිඹනහ,ශ
"ෙන්ෙන්ශ නළවළ.ශ අපිශ භළෙයනහ."ශ කිඹරහ.ශ එභශ නිහශ ඒශ

පිළිඵත්ශතමුන්නහන්ෙේෙේශ අධහනඹශ ෙඹොමුශයරහශ වනඹක්ශ
රඵහශ ෙදන්නශ උත්හවශ යන්නශ කිඹහශ ඉල්රහශ න්ටිමින්ශ භහශ නිවඬශ
නහ.ශසතු කයි. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. Mohamed Navavi. You have five 

minutes. 
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2017 භළයිශ23ශ 

[6.15 p.m.] 
 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணௌயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Hon. Deputy Speaker, for 
giving me this opportunity.  

I also wish to congratulate the Hon. Mangala 

Samaraweera who has been appointed as the Minister of 

Finance and Mass Media. He has been in politics for the 
last 20 to 25 years and held different portfolios. I know 

that he is an able Minister and I wish him all success. At 

the same time, I also like to commend the Hon.  Ravi 

Karunanayake for doing a very good job as the Minister 
of Finance.  

Today, I want to speak on Item No. 2 - on "Stores 

Advance Account (Explosive items)". Sir, in Kalpitiya 

and Kandakuliya in Puttalam, about 3,000 acres is being 
used by the Air Force to conduct shooting practices. This 

has been going on for about 20 years but that was during 

the time of war. Firstly, they acquired 1,000 acres of 

agricultural land, then it was increased to 2,000 acres and 
finally it has gone up to 3,000 acres. Target shooting 

practising by new Air Force pilots is a dangerous 

exercise. For the last 10 to 15 years, over five people have 

died, over 250 houses have been damaged and the cattle 
straying in these lands also have got killed. This has been 

going on for ages. This land is an agricultural land. When  

the war came to an end  we hoped that they will reduce 

the extent  and give the lands back to people so that they 
could cultivate and increase the agricultural produce. For 

the last one-and-a-half years, we have been trying to get it 

done, but we have not been successful.  

Since last one month we are faced with another 
problem. We were made to understand that the Army is 

acquiring 10 acres of land there to put up a massive 

building to store arms and ammunitions and especially, 

arms and ammunition from  Avissawella will be moved 
there. We have also been made to understand that the 

damaged weapons of the forces will be brought to that 

area to be destroyed. Hon. Minister, I would like to 

remind you that this area is surrounded by several villages 
and over 150,000 people are living peacefully.  The 

famous Thalawila Church is also situated in this area. We 

saw suffering and losses caused in Avissawella.  All  that 

has  to be considered when doing  things like this. But 
today what is going to happen? By constructing this store, 

they are going to create problems in Kalpitiya and 

Puttalam. Therefore, I request that this be stopped 

immediately. Our area, as you know, is a tourist 
destination and it is improving. But putting up this store 

may probably end up in a problem.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Navavi, please wind up. 

ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணௌயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 
Sir, give me two more minutes.  

These are the problems that we are faced with today.  

I visited the mosque in Kurunegala which was damaged. 

Then in my area, in Marawila, a business establishment 
was completely damaged and the loss was well over 

Rs.10 to 15 million. We would like to remind you that all 

minorities of this country got together to change the 

former President and the Government because we had 
confidence in His Excellency President Maithripala 

Sirisena, the Hon. Prime Minister, the Cabinet and the 

Government.  

There is a force which is acting against the 
Government. They want to create a problem between the 

Government and the minorities. When people ask 

questions we have to answer, but we are unable to 

answer. Therefore, I request His Excellency the 
President, the Hon. Prime Minister and Members of the 

Cabinet to get together to solve this problem, so that we 

all can live peacefully.  

Sir, I would like to remind you that this had been 
going on for the last three to four years. Last year, just 

before we started our Ramazan, we had to face this 

problem. In the year before last,  we had the "greaseman"  

problem. All these problems started just before the 
Ramazan and you know that it is a holy month for us. In 

that holy month,  we pray, but we have been disturbed  

right throughout.  

When I visited the mosque in Kurunegala that had 
been damaged, the Hon. Gamini Jayawickrama Perera, 

Minister of Sustainable Development and Wildlife was 

also there.  We were able to make them silent but this 

cannot go on.  
 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, please wind up.  

 
ගරු මමොමශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்ணொறகு ணௌயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Now they have started attacking business 

establishments. In such an attack in Marawila, the loss 

was over Rs. 10  million.  

This is happening everyday.  Therefore I request His 
Excellency the President, the Hon. Prime Minister and 

everybody to get together to solve  this problem  so that 

all of us could live peacefully.  

Thank you.  
 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

II  
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ
ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ.  

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශ සියාජනශ ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කඹශ ඹපෙත්ශ මුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ

අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදශඳවතශදළක්ෙනශඅාශ33ශදයනශනිඹභඹශඅනුභතශ

ශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශඹපෙත්ශ
අාශ33ශදයනශනිඹභඹ 

මුදල්ශඅභහතය,ශයසිශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ

ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශ සිඹශ අාශ

22302ශ"ඵඩහශඅත් කහයම්ශගිණුභශ(පුපුයණශද්රය)ශ -ශ්රීශරාහශනහසිශවමුදහ"ශ

ෙතශ ඳළරීශ ඇ කශ හයාඹඹශ ෙනුෙන්ශ නිලසචිතශ දක්හශ ඇ කශ සීලභහන්,ශ ෙභභශ

නිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි. 

අයිතභඹ   ශශශශශශශශශශශශශශශශශශාෙලෝධනඹ 

(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි ශශශශ රු.ශ 400,000,000ශන්ප 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහශශ රු.ශ 480,000,000ශදක්හ 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ420,000,000 න්පශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහ රු.ශ450,000,000 දක්හ 

(iii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ360,000,000 න්පශ
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ රු.ශ390,000,000 දක්හ 

(iv) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශශඋඳෙල්නෙ ශV ළනිශතීයෙඹි ශ ාෙලෝධනශශ
 නිලසචිතශනිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළතශශශ 

(ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  
 

    යවීශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
                                    මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)ශ" 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
III 

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ

ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ.ශ 

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශ සියාජනශ ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කඹශ ඹපෙත්ශ මුදල්ශ
අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ
අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදශඳවතශදළක්ෙනශඅාශ34ශදයනශනිඹභඹශඅනුභතශ
ශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශශඹපෙත්ශ
අාශ34ශදයනශනිඹභඹ 

මුදල්ශඅභහතය,ශයවීශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ

ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශසිඹශඅාශ

28502ශ"ෘක හයාමිශෙොසිඳරශනඩත්තුශවහශබීජශඅෙරසිඹශඅත් කහයම්ශගිණුභශ

- කෘෂිකර්ම වදපාර්තවම්න්තුල" වලත පැලරී ඇති කාර්යය වලනුවලන් 

නිලසචිතශදක්හශඇ කශසීලභහන්,ශෙභභශනිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි. 

         අයිතභඹ  ශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශාෙලෝධනඹ                                                    

(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශ 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ525,000,000 න්පශශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහ රු.ශ480,000,000 දක්හ 

(iii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධන 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 

(iv) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශශඋඳෙල්නෙ ශV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළතශ 

(ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  
 

    යවීශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
       මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)" 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
IV 

 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ

ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ.ශ 

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශසියාජනශඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශන් කඹශඹපෙත්ශමුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ

අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදශඳවතශදළක්ෙනශඅාශ35ශදයනශනිඹභඹශඅනුභතශ

ශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශශ ශ
ඹපෙත්ශඅාශ35ශදයනශනිඹභඹ  

මුදල්ශඅභහතය,ශයවීශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ

ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශසිඹශඅාශ

30602ශ"දුම්රිඹශඵඩහශඅත් කහයම්ශගිණුභශ-ශ්රීශරාහශදුම්රිඹශෙදඳහයාතෙම්න්තු"ශ

ෙතශ ඳළරීශ ඇ කශ හයාඹඹශ ෙනුෙන්ශ නිලසචිතශ දක්හශ ඇ කශ සීලභහන්,ශ ෙභභශ

නිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි.  

අයිතභඹ  ශශශශශශශශශ ාෙලෝධනඹ 

(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශ 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි ශ රු.1,800,000,000න්පශ 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහශ රු.1,200,000,000ශ
   දක්හ 

(iii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධන 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළත 

591 592 
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(iv) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශශඋඳෙල්නෙ ශV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළතශශශ 

(ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  
 

 

    යවීශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
              මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)" 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

 
V 

 
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ

ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ. 

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශ සියාජනශ ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කඹශ ඹපෙත්ශ මුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ

අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදශඳවතශදළක්ෙනශඅාශ36ශදයනශනිඹභඹශඅනුභතශ

ශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශශ ශ
ඹපෙත්ශඅාශ36ශදයනශනිඹභඹ  

මුදල්ශඅභහතය,ශයවීශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ

ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශ සිඹශ අාශ

31002ශ "යජෙ ශ යාභහන්තශ ලහරහෙව්ශ ඵඩහශ අත් කහයම්ශ ගිණුභශ -ශ යජෙ ශ

යාභහන්තශලහරහ"ශෙතශඳළරීශඇ කශහයාඹඹශෙනුෙන්ශනිලසචිතශදක්හශඇ කශ

සීලභහන්,ශෙභභශනිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි. 

 

අයිතභඹ    ාෙලෝධනඹ 

(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි ශ රු.ශ150,000,000 න්පශශ
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහ රු.ශ80,000,000 දක්හ 
 

 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ150,000,000 න්පශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහ රු.ශ80,000,000 දක්හ 
 

 

(iii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ40,000,000 න්පශ
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ රු.ශ65,000,000 දක්හ 

 

(iv) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශශඋඳෙල්නෙ ශV ළනිශතීයෙඹි  ාෙලෝධනශශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ ෙනොභළතශශශ 

 

 (ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  

 

    යවීශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
          මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)" 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

VI 
 

ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ
ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ.ශ 

"2015ශ අාශ 16ශ දයනශසියාජනශඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශන් කඹශඹපෙත්ශමුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ අනු,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ

අභහතයයඹහශසින්න්ශහදනශරදශඳවතශදළක්ෙනශඅාශ37ශදයනශනිඹභඹශඅනුභතශ

ශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශයයි:- 

2015 අාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශශශ

ඹපෙත්ශඅාශ37ශදයනශනිඹභඹ  

මුදල්ශඅභහතය,ශයවීශරුණහනහඹශනශභභ,ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශ

ඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශ න් කෙඹන්ශ භහශ ෙතශ ඳයනුශ රළඵශ ඇ කශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ

ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹශඇ ක,ශ එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශසිඹශඅාශ

31003ශ "යජෙ ශ යාභහන්තශ ලහරහෙව්ශ ශළඩශ අත් කහයම්ශ ගිණුභශ -ශ යජෙ ශ

යාභහන්තශලහරහ"ශෙතශඳළරීශඇ කශහයාඹඹශෙනුෙන්ශනිලසචිතශදක්හශඇ කශ

සීලභහන්,ශෙභභශනිඹභඹශභඟින්ශාෙලෝධනඹශයමි. 

 

අයිතභඹ   ශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශශාෙලෝධනඹ 
 

(i) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශII ළනිශතීයෙඹි  රු.ශ300,000,000 න්පශශ 

 නිලසචිතශදක්හශඇ කශසිඹදෙභි ශඋඳරිභශසීලභහ රු.315,000,000ශශදක්හ 
 

(ii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIII ළනිශතීයෙඹි   ාෙලෝධනශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශරළබීම්රශඅභශසීලභහ  ෙනොභළත 
 

(iii) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නෙ ශIV ළනිශතීයෙඹි   ාෙලෝධනශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශවයශෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ  ෙනොභළත 
 

(iv) එකීශඳනෙත්ශෙතළනිශශඋඳෙල්නෙ ශV ළනිශතීයෙඹි   ාෙලෝධනශශ 
 නිලසචිතශදක්හශඇ කශඵළයම්ි ශඋඳරිභශසීලභහ  ෙනොභළතශශශ 

  

(ෙභභශනිඹභඹශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)  

 

    යවීශරුණහනහඹ,ශඳහ.ශභ., 
               මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 ළනිශදන, 
ෙොශම. 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)" 

 
ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 
 

VII 
 
ගරු මංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்ணொறகு ங்ப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භභශ ඳවතශ වන්ශ

ෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ.ශ 

"ශ2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශළනිශන් කඹශඹපෙත්ශමුදල්ශ

අභහතයයඹහපශ ඳළරුනශ ඵරතරශ ප්රහය,ශ ආණ්ඩුෙව්ශ අනුභ කඹශ ඇ ක,ශ

අභහතයයඹහශ සින්න්ශහදනශරදශ ෙභි ශඳවතශඋඳෙල්නෙඹි ශනිලසචිතශ දක්හශ

ඇ කශනිඹභඹන්ශඅනුභතශශශයුතුඹළයිශෙභභශඳහයාලිෙම්න්තුශෙඹෝජනහශම්භතශ

යයි:-ශ 

(ෙභභශනිඹභඹන්ශරාගුශන්ෙන්ශ2016.12.31ශළනිශදනශදක්හශඳභණි)" 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

 

 

595 596 

[රුශභාරශභයවීයශභවතහ] 

පඳමල්ඛනය 

2015 අංක 16 දරන විවර්ජන ඳනමත් 8 ලෆනි ලගන්වරය අනුල කරන විධළනය 

 
2015ශඅාශ16ශදයනශසියාජනශඳනෙත්ශ8ශශළනිශන් කඹශඹපෙත්ශ2016ශමුදල්ශයාඹශවහශයහජයශනිරධහරීන්පශඅත් කහයම්ශගිණුම්ශම්ඵන්ධෙඹන්ශමුදල්ශශඅභහතයයඹහශ
සින්න්ශඵරඹශෙදනශසීලභහශෙනසශකිරීෙම්ශඋඳෙල්නඹ. 
 

කණ්ඩළයේ විධළන අංක 01 
2015ශ අාශ 16ශ දයනශසියාජනශඳනෙත්ශ 8ශ ළනිශන් කඹශඅනුශභහශ ෙතශඳළරීශඇ කශඵරතරරපශඅනුශ යවීශරුණහනහඹශ නශභභ,ශ මුදල්ශඅභහතයයඹහශ ලෙඹන්ශ
ආණ්ඩුෙව්ශඅනුභ කඹපශඹපත්ශෙම්ශභඟශදක්හශඇ කශඋඳෙල්නෙ ශදළක්ෙනශආහයඹපශයහජයශනිරධහරීන්ෙේශඅත් කහයම්ශගිණුම්රශසිඹශඅාශ00101,ශ00201,ශ00401,ශ
10201,ශ10301,ශ11101,ශ11701,ශ11901,ශ12301,ශ12401,ශ13001,ශ16201,ශ19701,ශ19801,ශ21201,ශ22201,ශ22401,ශ22501,ශ22601,ශ23201,ශ24001,ශ24101,ශ24801,ශ
28301,ශ28401,ශ29601,ශ30001,ශ30601,ශ32001,ශ33101ශවශ33201පශඅදහශශන්නහශව  ඳනෙත්ශෙතළනිශඋඳෙල්නඹශතීරුශඅාශIIශවශ IV ි ශදක්හශඇ කශඋඳරිභශසීලභහන්ශ
වශඅාශIIIශි ශදක්හශඇ කශඅභශසීලභහන්ශාෙලෝධනඹශයමි.ශශශ 
 
 

අ
නු
ශඅ
ා
ඹ

 

අභහතයහාලඹශ/ශෙදඳහයාතෙම්න්තු 

සි

ඹ
ශඅ
ා
ඹ

 

II 

යජෙ ශපයුතුශවහශසිඹදෙභි ශ

උඳරිභශසීලභහ 

III 

යජෙ ශපයුතුශපිළිඵශගිණුම්රපශ

ඵළයශශශයුතුශරළබීම්රශඅභශ

සීලභහ 

IV 

යජෙ ශපයුතුරශවයශ

ෙලේඹන්ෙේශඋඳරිභශසීලභහ 

නි
ෙ
ඹ
ෝ
ශඅ
ා
ඹ

 

 න්ප 
රු. 

දක්හ 
රු. 

න්ප 
රු. 

දක්හ 
රු. 

න්ප 
රු. 

දක්හ 
රු. 

1 අ කරුශජනහධිඳ ක 00101 25,000,000 30,000,000 - - - - 1 

2 අග්රහභහතයශහයාඹහරඹ 00201 10,000,000 14,000,000 6,000,000 7,000,000 36,000,000 38,000,000 2 

3 උඳරිභහධියණරශසිනිලසචඹහයරු  00401 - - 1,000,000 500,000 - - 3 

4 මුදල්ශඅභහතයහාලඹ 10201 16,000,000 19,000,000 9,500,000 10,500,000 - - 4 

5 ආයක්ශඅභහතයහාලඹ 10301 50,000,000 60,000,000 35,000,000 40,000,000 - - 5 

6 ෙෞය,ශෙඳෝණශවශෙීශීඹශවදයශ
අභහතයාලඹ 

11101 - - 1,100,000,000 1,065,000,000 - - 6 

7 උසශඅධයහඳනශවහශභවහභහයාශ
අභහතයහාලඹ  

11701 - - 10,000,000 8,000,000 - - 7 

8 සිදුලිඵරශවහශපුනයාජනනීඹශවහශඵරලක් කශ
අභහතයහාලඹ 

11901 5,000,000 8,000,000 1,800,000 2,400,000 - - 8 

9 නිහශවහශඉදකිරීම්ශඅභහතයහාලඹ 12301 - 
 

- 7,000,000 4,000,000 - - 9 

10 භහජශසිඵරශළන්වීභශවහශසුඵහධනශ
අභහතයහාලඹ 

12401 - - - - 33,000,000 48,000,000 10 

11 යහජයශඳරිඳහරනශවහශශභණහයණශ
අභහතයහාලඹ 

13001 - - 32,000,000 24,000,000 - - 11 

12 භවහනයශවහශඵසනහි යශායාධනශ
අභහතයහාලඹ 

16201 - - 4,000,000 3,500,000 - - 12 

13 නිපුණතහශායාධනශවහශෘත්තීඹශපුුවණුශ
අභහතයහාලඹ 

19701 - - 12,000,000 9,000,000 - - 13 

14 හරිභහයාශවහශජරශම්ඳත්ශශභණහයණශ
අභහතයහාලඹ 

19801 4,000,000 8,500,000 1,000,000 6,000,000 20,000,000 31,000,000 14 

15 සිබහශෙදඳහයාතෙම්න්තු 21201 23,000,000 23,010,000 - - - - 15 

16 ්රීශරාහශයුධශවමුදහ 22201 2,500,000,000 2,750,000,000 2,450,000,000 2,700,000,000 - - 16 

17 ්රී රාහශගුන්ශවමුදහ 22401 - - 475,000,000 460,000,000 - - 17 

18 ෙඳොලිසශෙදඳහයාතෙම්න්තු 22501 1,900,000,000 1,200,000,000 1,450,000,000 1,350,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 18 

19 ආභනශවහශසිභනශෙදඳහයාතෙම්න්තු 22601 33,000,000 36,000,000 32,000,000 29,000,000 - - 19 

20 ඵන්ධනහහයශෙදඳහයාතෙම්න්තු 23201 - - 130,000,000 125,000,000 - - 20 

21 ජහ කශඅඹළඹශෙදඳහයාතෙම්න්තු 24001 5,000,000 7,000,000 4,000,000 5,000,000 - - 21 

22 යහජයශයහඳහයශෙදඳහයාතෙම්න්තු 24101 4,000,000 4,350,000 2,000,000 2,300,000 - - 22 

23 සුයහඵදුශෙදඳහයාතෙම්න්තු 24801 32,000,000 38,000,000 25,000,000 30,000,000 170,000,000 171,000,000 23 

24 නශායක්ණශෙදඳහයාතෙම්න්තු 28301 50,000,000 69,000,000 - - 251,000,000 281,000,000 24 

25 නජීවීශායක්ණශෙදඳහයාතෙම්න්තු 28401 46,000,000 50,000,000 34,000,000 38,000,000 140,000,000 147,000,000 25 

26 ආනඹනශවශඅඳනඹනශඳහරනශ
ෙදඳහයාතෙම්න්තු 

29601 5,000,000 5,126,196 - - - - 26 



2017 භළයිශ23ශ 

ප්රහනය විමවන රින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்ப்தட்டு  ற்ணக்வரள்பப்தட்டண. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றஷப்ணொ 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළවරක මශතළ  
(ரண்ணொறகு ந்  ணரறனக்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශ"ශඳහයාලිෙම්න්තුශදළන්ශල්ශ

තළබිඹශයුතුඹශ"ශයිශභභශෙඹෝජනහශයනහ.ශ 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நண. 

Question proposed. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහශ ල්තඵනශ අසථහෙව්ශ ෙඹෝජනහශ ඉදරිඳත්ශකිරීභශ රුශ
මුිතබුයාශයුවභහන්ශශභන්ත්රීතුභහ.ශ 

 
ගරු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතු කයි,ශරුශශනිශෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි.ශ 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අදශ ථිඹන්ශ සිලහරශ ායහක්ශ ඔඵතුභහෙේශ ල්තළබීෙම්ශ

ෙඹෝජනහශපිළිඵශථහශයන්නපශඉන්නහ.ශනමුත්ශඅඳපශහරඹශ
පිළිඵශ ප්රලසනඹක්ශ  කෙඵනහ.ශ එභශනිහශ අපිශ ඉක්භනපශථහශයශ
ෙඹෝජනහශපිළිඵශශහචිඡහශඉයශයන්නපයිශඵළලුෙව්.ශඑභශනිහශශ
එභශ හරඹශ තුශදීශ පුළුන්ශ තයම්ශ ෙටිෙඹන්ශ තභන්ෙේශ අලයශශ

රුණුශ ඉදරිඳත්ශ යන්නපඹශ කිඹහශ වළභශ ෙදනහෙන්භශ ඉල්රහශ
න්ටිනහ.ශ 

අන්තලළදී බමේග මෆඩ ඳෆලෆත්වීම 
லறர ெக்றபறன் வெற்தரடுஷப எடுக்குல் 

SUPPRESSION OF EXTREMIST ELEMENTS  

 

[අ.බහ.ශ6.22] 

 

ගරු මුිතබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்ணொறகு ணௌஜறணொர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

සතු කයිශශරුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශබහශල්ශතඵනශ
අසථහෙව්ශභභශඳවතශවන්ශෙඹෝජනහශඉදරිඳත්ශයනහ: 

" යාතභහනශ ශඹවශඳහරනශ ශ යජඹශඵරඹපශ ශ ඳත්ශකිරීභශවහශ ෙභයපශහඹශ
යනශ න්ඹලුශ ජනශ ෙොපසි ශ දහඹත්ඹශ රළබුණුශ ඵශ ෙනොයවකි.ශ ශ ඒශ

අනු,ශ ජහ කන්ශ අතයශ භගිඹශ බිශ ළටීභපශ තුඩුදුන්ශ ශ යුීධභඹශ

හතහයණෙඹන්ශ ඳසුශ ශ එශඹුණුශ ශ ඳලසචහත්ශ ශ යුීධශ භඹශ ශ තුශශ අඳශ සින්න්ශ

ප්රමුත්ෙඹි ශ රහශ ක්රිඹහත්භශ ශශ ශ යුතුශ ශ ඳත්නහශ හයාඹඹශ නුෙ ශශශ

ජහතීන්ශශඅතයශබිී ගිඹශශහභඹශවහශභඟිඹශෙභන්භශසිලසහඹශදශනළතශෙොඩශශ

නළශෙඟනශශඳරිදශශවශජහ කශාි ඳිඹහශශහයාඹඹශශඉදරිඹපශශෙනශඹහභයි. 

එෙේශ වුද,ශ ඳටුශ ෙීලඳහරනශ හන්ශ ශ අෙප්ක්හෙන්ශ ශ අන්තහදීන්ශ ශ සුළුශ

පිරික්ශ ශ සින්න්ශ දළනපශ ශ ෙොඩනළශශෙඟමින්ශ ශ ඳත්නහශ ශ ාි ඳිඹහශ හයාඹඹපශ

වහනිශඳමුණුමින්ශනළතශජහතීන්ශඅතයශශසියඹක්ශඇ කශකිරීභපශශපයුතුශ

යමින්ශ ශ ඳතී.ශ ෙභභශ තත්ත්ඹශ ශ කින්ෙේත්ශ අඳශ යපපශ ශ සුඵදහඹශශ

තත්ත්ඹක්ශෙනොෙව්. 

එඵළසින්,ශ යජඹශසින්න්ශ දළනපශ ශ ෙොඩනඟමින්ශ ශ ඳත්නහශජහ කශාි ඳිඹහශ
ඩහත්ශප්රඵරශෙරශශඉදරිඹපශෙනශඹහභශපිණිත්,ශඑභශාි ඳිඹහපශඵහධශ

ඳත්නහශ ශ අන්තහදීශ ඵරෙව්ඹන්ි ශ පයුතුශ භළඩශ ඳළළත්වීභපත්ශ සුදුසුශශශ

ක්රිඹහභහයාශශතශයුතුඹළයිශශෙභභශබහපශශෙඹෝජනහශයමි." 

රුශ නිෙඹෝජයශ ශ ථහනහඹතුභනි,ශ සිෙලේෙඹන්ශ අදශ ෙභභශ
ෙඹෝජනහශශඉදරිඳත්ශකිරීභපශරුණුශහයණහශයහශිඹක්ශෙවේතුශවුණහ.ශශ

අෙප්ශ යජඹශ 2015ශ යාෙ ශ ඵරඹපශ ඳත්ශ වීභත්ශ එක්ශ  කබුණුශ ඒශශ
යාතයඹන්ශයහශිඹශඉටුශයන්නශශඅඳපශකීභක්ශ ශ කබුණහ.ශඅෙප්ශ
යජඹශ ඵරඹශපශ ඳත්ශ න්නපශ ලින්ශ ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ප්රජහතන්ත්රහදඹ,ශ

භහධයශනිදව,ශ ෙොමින්ශබහ,ශනී කෙ ශආධිඳතයඹශ ෙනො කබුණහශශ
සිතයක්ශෙනොෙයි,ශෙම්ශයපශතුශශනළතශජහ කහදී,ශආම්හදීශෙීල්ශ
ඇ කශයශජනතහශකුපිතශයශන්න,ශළටුම්ශනියාභහණඹශයන්නශශ
පයුතුශයනහත්ශ අපිශ දළක්හ.ශඒශ වයවහශ ෙම්ශ යෙට්ශ ෙනොෙඹකුත්ශ

තළන්රශෙඳොඩිශ ෙඳොඩිශළටුම්ශඇ කෙරහ,ශ ශ අන් කෙම්දීශඅලුත්භදීශශශ
සිලහරශපිපිරීභක්ශශඑක්ශශනළතශජහ කහදඹ,ශආම්හදඹශයජශයනශ
යුඹක්ශෙම්ශ යෙට්ශ ශ  කබුණහ.ශ ශඒශ ඳයහජඹශයන්න,ශ ශඑදහශ ශ 2015ශශශ

ජනහධිඳ කශ භළ කයණෙ දීශ ශ ෙම්ශ යෙට්ශ න්ඹලුශ ජනෙොපසශ ජහ කශ

597 598 

27 ආවහයශෙොභහරිසශෙදඳහයාතෙම්න්තු  30001 - - 3,500,000 3,400,000 - - 27 

28 ්රී රාහශදුම්රිඹශෙදඳහයාතෙම්න්තු 30601 - - 350,000,000 300,000,000 - - 28 

29 න්සිල්ශආයක්ශෙදඳහයාතෙම්න්තු 32001 920,000,000 
 

400,000,000 530,000,000 285,000,000 - - 29 

30 දසිනළගුභශායාධනශෙදඳහයාතෙම්න්තු 33101 600,000,000 300,000,000 300,000,000 225,000,000 - - 30 

31 ජහ කශප්රජහශජරශළඳයුම්ශෙදඳහයාතෙම්න්තු 33201 - - - - 3,000,000 4,000,000 31 

 එකතුල  6,228,000,000 5,021,986,196 7,004,800,000 6,732,600,000 4,653,000,000 2,720,000,000  

 
 

යවීශරුණහනහඹ,ශශඳහ.භ, 
මුදල්ශඅභහතය. 

2017.04.07 
 

(අභහතයශභණ්ඩරෙ ශඅනුභ කඹශදන්හශ කෙබ්.)  

 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

ෙේදඹකින්ශෙතොය,ශෙම්ශයෙට්ශනිදවෙේශහභෙඹන්ශශජීත්ශෙන්නශශ
ඕනෆඹශකිඹනශඒශඳණිවුඩඹශරඵහශෙදමින්ශඅපිශවභත්රීඳහරශන්රිෙේනශශ
භළ කතුභහශ ශජඹග්රවණඹශයශ වහ.ශඒශජඹග්රවණඹශනිම්භශනිම්ශ

ජඹග්රවණඹක්ශ ෙනොෙයි.ශ ඒශ අපිශ ෙම්ශ යෙට්ශ ප්රජහතන්ත්රහදඹපශ
ඳක්ශත්ශජඹග්රවණඹක්;ශශෙම්ශයෙට්ශභහධයශනිදවශශපශඳක්ශත්ශ
ජඹග්රවණඹක්;ශෙම්ශයෙට්ශනී කෙ ශආධිඳතයඹශඇ කශයන්නශඳක්ශ

ත්ශජඹග්රවණඹක්.ශ 

එඳභණක්ශ ෙනොෙයි.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජහ කශ නිදවශ ඇ කශ ය,ශ
ාි ඳිඹහශ ඇ කශ යශ ෙම්ශ යෙට්ශ න්ඹලුශ ජනශ ෙොපසරපශශ

භහදහනෙඹන්ශ ජීත්ශ ෙන්නශ පුළුන්ශ ඳරියඹශ වදනශ ජනභතශ
ජඹග්රවණඹක්ශ ශ කිඹනශ එශ අපිශ භතශ  කඹහශ න්නශ ඕනෆ.ශ ඒශ
ජඹග්රවණඹශභතශතභයිශඅදශඅපිශඉසයවපශඇසිත්ශ කෙඵන්ෙන්.ශනමුත්ශ

ඒශාි ඳිඹහශභනශඅදශයජඹශඉතහශඅභහරුෙන්ශයශෙනශඹනහ.ශශඒශ
ාි ඳිඹහෙව්,ශ ඒශ ශ ජහ කශ භගිෙ ශ භනශ ශ නත්න්නශ උතුෙයාශ
ඵරෙව්ශ ෙභන්භශ දකුෙණ්ශ ශ ඹම්ශ ඹම්ශ ඵරෙව්දශ නළතශ ි ශශ
ඔමින්ශනළතශඳළන්සට්හදීශඳහරනශක්රභඹප,ශම්ෙල්චිඡහදඹපශශ

ෙම්ශශයපශශෙනශඹන්නපශඋත්හවශයනශඵශඅඳපශශෙඳෙනනහ.ශ 

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශ ශ ඳසුගිඹශ  කශ කිි ඳඹශ තුශශ
ෙම්ශ යෙට්ශ සිලහරශ න්දුවීම්ශ කිි ඳඹක්ශ ඇ කශ වුණහ.ශ ශ ඒශ තභයි,ශ 2015ශ

යාෙ ශ අෙප්ශජඹග්රවණඹත්ශ ශ එක්ශ ශ අපිශ ඳයහජඹශශශඵරෙව්ශශ
නළතශි ශ ශ ඔමින්ශ ශෙම්ශ යෙට්ශ කෙඵනශෙීසථහනරප,ශඩශ
හප්පුරප,ශෙෙශශළල්රපශශගිනිශතළබීෙම්ශන්ීධීන්ශණනහක්ශශ

ඳසුගිඹශ කශකිි ඳඹශතුශශඇ කශවීභ.ශ 

ඒශ තත්ත්ඹ,ශ ඉතහභශ නහටුදහඹශ තත්ත්ඹක්.ශ ඳසුගිඹශ
අෙප්රේල්ශ භහෙ ශ 15ළනිශ දහශ ඉරහශ භළයිශ භහෙ ශ 22ළනිශ දහශ

නෙොපශ න්ීධීන්ශ 17ක්ශ ශහයාතහශෙරහශ කෙඵනහ.ශ ඒශ ෙතොයතුරුශ

ඇතුශත්ශ ෙල්නඹශභහශ ෙම්ශ අසථහෙව්දීශවභළගත*ශ යනහ,ශ රුශ
නිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි. 

ෙම්ශඵරෙව්ශි ශඔමින්ශහරෙඹන්ශහරඹපශඑනහ.ශයින්ශ
යපුශෙඵෝනික්ෙෝශහෙේශඒශඵරෙව්ශහරඹපශි ශඔනහ;ශ
හරඹපශ අතුරුදවන්ශ ෙනහ;ශ හරඹපශ නළතශ ඩහෙනශ

ඳනිනහ.ශ එෙවභනම්ශ ෙම්ශ පිටුශ ඳසෙේශ ඉෙනශ ෙම්ශ පයුතුශ
ෙභෙවඹශනශඵරෙව්ශවුදශකිඹරහශෙවළිශශශයුතුයි.ශෙම්හශවුදශ
යන්ෙන්,ශ ෙම්ශ ෙනුෙන්ශ මුදල්ශ ෙදන්ෙන්ශ වුද,ශ ෙම්ෙක්ශ
වුභනහශ ෙභොක්ද,ශ ෙම්ශ ෙොෙවන්දශ ෙශයශ යන්නශ

ඹන්ෙන්ශ කිඹනශහයණහශ පිළිඵශ බුීධිශ අාලඹශ සින්න්ශ ෙතොයතුරුශ
ෙොඹහශ තශ යුතුයිශ කිඹහශ භහශ ි තනහ.ශ ෙභොද,ශ ඒශ තයභපශ අදශ
අදහනභශළඩිෙරහශ කෙඵනහ.ශඅඳපශරළබුණුශවන,ශඅපිශරඵහශත්ශ

ජඹග්රවණශෙම්ශඵරෙව්රපශආඳසුශවයන්නශෙදන්නශඵළවළ. 

 2010 අවුරුීෙීදීශඅි මිශෙචිචශGSP Plus එශජහතයන්තයඹශ
දනහශනිමින්ශඅඳපශනළතශරඵහශන්නශපුළුන්ශවුණහ.ශඒහශනළතශ

අඳපශඅි මිශයන්න,ශෙම්ශයෙට්ශප්රජහතන්ත්රහදඹශනළ කශයන්න,ශෙම්ශ
යෙට්ශ ජහ කශභගිඹශනළ කශයන්න,ශෙම්ශ යෙට්ශජහ කශාි ඳිඹහශ
නළ කශ යන්නශ එශ එශ අන්තහදීශ ෙොපසරපශ ඒහශ දඩශ මීභහශ

යෙනශෙම්ශයපශගිනිශ කඹන්නශඉඩශෙදන්නශඑඳහ;ශෙම්ශයපශසිනහලශ
යන්නශඉඩශ ෙදන්නශ එඳහ.ශ හභෙඹන්,ශ භහදහනෙඹන්ශ ජීත්ශ නශ
අපිශන්ඹලුශෙදනහපභශකීභක්ශ කෙඵනහ,ශඅෙප්ශයපශආයක්හශයශ

න්න.ශෙභොද,ශෙම්ශයපශඅපිශඉදරිශඳයම්ඳයහපශදහඹහදශශශයුතුයි.ශ
ෙම්ශ ජහ කහදී,ශ අන්තහදීශ ඵරෙව්රපශ ි ශ නභමින්ශ නළතශ ෙම්ශ

පයුතුශඉටුශයන්නශඉඩශෙදන්නශඑඳහශකිඹහශඅපිශයජෙඹන්ශඉල්රහශ

න්ටිනහ.ශ ෙම්හශ නළ කශ යන්නශ නී කඹශ ක්රිඹහත්භශ යන්න,ශ ෙම්ශ
යෙට්ශ නී කෙ ශ ආධිඳතයශ නළතශ ඇ කශ යන්නශ කිඹරහශ අපිශ ෙම්ශ
යජෙඹන්ශඉල්රහශන්ටිනහ,ශරුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි.ශ 

අදශනෙොපශනළතශෙම්ශභහජඹශි රිශට්පරහශ කෙඵනශඵශභහශ

අහනශලෙඹන්ශකිඹනහ.ශනළතශෙම්ශභහජෙ ශඵඹශළශඇ කශ
යරහශ කෙඵනහ.ශෙම්ශභහජඹශතුශශබිඹශජනශෙීල්ශඇ කශයරහ,ශ
ෙම්ශභහජඹශආඳසපශෙනිශඹන්නශඒශසුළුශපිරික්ශවශණ්ඩහඹභපශ

ඉඩශෙදන්නශඑඳහ.ශඒශසුළුශපිරිශඳසුශගිඹශහරෙ ශභළ කයණරපශ
ඉදරිඳත්ශවුණහ.ශඔවුන්ශරඵහශත්ශඡන්දශප්රභහණඹශෙොඳභණදශකිඹහශ
අපිශ දළක්හ.ශ ඔවුන්පශ ෙම්ශ භහජඹශ තුශශ ඵරඹක්ශ නළවළ;ශ වයිඹක්ශ

නළවළ.ශ නමුත්ශ දහභරිඹන්ශ හෙේශ වළන්රිරහ,ශ ඵරවත්හයෙඹන්ශ
ප්රචණ්ඩත්ඹශ ඇ කශ යරහ,ශ ෙම්ශ භහජඹශ බිි සුණුශ ජහ කහදී,ශ
ආම්හදීශ ළටුම්රපශ ඇදෙනශ ඹනශ එපශ අපිශ යජඹක්ශවළටිඹපශ

ඉඩශ ෙදන්නශ ෙවොශනළවළශකිඹරහශකිඹමින්ශ භෙේශ චනශ සල්ඳඹශ
අන්ශයනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 
[අ.බහ.ශ6.29] 

 

ගරු බන්ු  ළල් බණ්ඩළ මමගොඩ මශතළ 
(ரண்ணொறகு தந்ணன னரல் தண்டரரறவரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ රුශ මුිතබුයාශ යුවභහන්ශ
භන්ත්රීතුභහශ සින්න්ශ ඉදරිඳත්ශ යපුශ ෙඹෝජනහශ භහශ සථියශ යනශ
අතයතුයශ ඉතහභශ ෙටිෙඹන්ශ රුණුශ කීඳඹක්ශ එතුශ යන්නත්ශ

ඵරහෙඳොෙයොත්තුශනහ.ශ 
 
"නශජචිචහශෙරෝශෙවෝ කශනශජචිචහශෙවෝ කශබ්රහවසභෙණෝ 

ම්භනහශෙරෝශෙවෝ කශම්භනහශෙවෝ කශබ්රහවසභෙණෝ"ශ 

කින්භශ පුීරෙඹක්ශ උඳ කන්ශ බ්රහවසභණෙඹක්ශ ෙවෝශ රෙඹක්ශ
ෙන්ෙන්ශනළවළ;ශඔුවෙේශක්රිඹහශරහඳඹශතුශයිශඔුවශබ්රහවසභණෙඹක්ශ

ෙවෝශරෙඹක්ශන්ෙන්ශකිඹරහශබුදුශයජහණන්ශවන්ෙේශෙීලනහශ
යරහශ  කෙඵනහ.ශ ජහ කහදඹ,ශ ආම්හදඹ,ශ කුරහදඹශ තදන්භශ
ඵළවළයශයපුශලහසතෘයෙඹක්ශතභයිශබුදුශයජහණන්ශවන්ෙේ.ශඋන්ශ
වන්ෙේශ ශ ඳවශශ නශ සිපශ බහයතශ භහජෙ ශ  කබුණුශ ජහ කහදඹප,ශ

කුරහදඹපශ එෙයි ශ උන්ශ වන්ෙේශ නළඟීශ ි ටිඹහ.ශ න්ව්ශ භවහශ
නදෙඹන්ශරහශඵන්නශාහන්ශහයඹපශඑතුශනෙොපශඑභශ
යක්,ශඑභශසථහයඹක්ශන්නහශහෙේශඕනෆභශතළනකින්,ශඕනෆභශ

කුරඹකින්ශ බුීධශ ලහනඹපශ එතුශ නශ ෙෙනකුශ උන්ශ
වන්ෙේෙේශරහෙඹක්ශවළටිඹපශඋන්ශවන්ෙේශපිළිත්තහ.ශඒශ
තභයිශ බුදුශ යජහණන්ශ වන්ෙේෙේශ ධයාභඹ,ශ රුශ නිෙඹෝජයශ

ථහනහඹතුභනි.ශ අදශ බුදුශ යජහණන්ශ වන්ෙේෙේශ ධයාභඹශ
ඉසයවපශඅයෙන,ශඑඹශසිෘ කශයමින්,ශබුීධශලහනඹපත්ශනිරුශ
නශඳරිදශඇතළම්ශඋදසිඹශජහ කහදඹශඅවුසමින්ශපයුතුශයනහ.ශ 

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශන්ාවර,ශෙදභශ,ශමුසලිම්ශආදීශ
ලෙඹන්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ න්ටිනශ න්ඹලුභශ නහඹඹන්ෙේශ ළඳශ වීභ,ශ
ඉදරිඳත්ශ වීභශ වශ භගිඹශ නිහයිශ ෙම්ශ යපශ නිදවශ රඵහශ ත්ෙත්.ශ
ෙවුණුශ හරඹශ තුශශ ඳළ කශ යුීධඹපශ නහඹත්ඹශ දුන්නුශ අඹශ

අතෙයාශ න්ාවරශනහඹඹන්ශ හෙේභශ මුසලිම්ශනහඹඹනුත්ශන්ටිඹහ.ශ
වළභශෙරහදීභශඅෙප්ශයපශජඹග්රවණශරඵහෙනශ කෙඵන්ෙන්ශඅපිශ
හෙේත්ශඑමුතුභශවශභගිඹශනිහයි.ශ 

ෙම්ශ භඟිඹපශ ඵහධහශ යනශ එ,ශ අදශ ෙම්ශ යජඹශ අසථහයශ
යන්නශඋත්හවශදයනශණ්ඩහඹම්රශඑශඋත්හවඹක්ශඵපශඳත්ශ
ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ෙම්ශ භඟිඹශ ඩහප්ඳල්ශ යන්න,ශ එශ

ඳළත්තකින්ශඋතුෙයාශජහ කහදඹශඅවුසනහශහෙේභශයජඹශඅසථහයශ
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[රුශභාරශභයවීයශභවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමේ තබළ ඇත. 
*  ணெணறஷனத்றல் ஷக்ப்தட்டுள்பண. 

*  Placed in the Library. 
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කිරීෙම්ශ ඵරහෙඳොෙයොත්තුෙන්ශ න්ාවරශ ජනතහත්,ශ මුසලිම්ශ

ජනතහත්ශඅතයශඹම්ශඹම්ශභතෙේදශඇ කශයන්නශඅන්තහදීශෙොපසශ
ූ ක්භශෙරශකුභන්ත්රණශදඹත්ශයෙනශඹනහ.ශඒශනිහශඅඳපශශ
කීභක්ශ කෙඵනහ. 

 භභශ ෙම්ශ ඳහයාලිෙම්න්තුෙව්ශ ඉෙනශ ෙම්ශ යෙට්ශ බුීධිභත්ශ

ජනතහෙන්ශ ඉල්ලීභක්ශ යනහ,ශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශ ෙදශ ඉතහභශ

බුීධිභත්ශඵරන්න;ශෙම්ශෙොපසශක්රිඹහයනශආහයඹශෙදශඉතහභශ

ළඹුරින්,ශබුීධිභත්ශල්ඳනහශයරහශඵරන්නශකිඹරහ.ශවළඟීම්රපශ

මලිත්ඹශ ෙදන්නශ එඳහශ කිඹරහශ භභශ ෙම්ශ යෙට්ශ තරුණශ

ෙොපසලින්ශ ඉල්රනහ.ශ න්ාවරශ ෙව්හ,ශ දමිශශ ෙව්හ,ශ මුසලිම්ශ

ෙව්හශ ෆභශ තරුණශ ෙොපෙන්භශ භභශ ඉල්රනහ,ශ ජහ කහදීශ

වළඟීෙභන්,ශ අන්තහදීශ ෙෝණශඹකින්ශ ෙම්ශ ප්රලසනශ ෙදශ ෙනොඵරහ,ශ

ෙඵොෙවොභශසිෘතශෙම්ශප්රලසනශෙදශඵරරහශයපශඉදරිඹපශඹන්නශවදනශ

භනශඩහප්ඳල්ශයන්නශඋත්හවශයනශඅඹපශඉඩශෙදන්නශඑඳහශ

කිඹරහ.ශඒශඅඹෙන්ශඈත්ශෙන්න;ශඒශඅඹශෙොන්ශයන්නශකිඹරහශ

භභශ ඉල්රනහ.ශ භහජශ ජහරහශ ෙබ්ශ අඩසිශ වයවහශ ජහ කහදඹශ

ඳතුරුන,ශඅන්තහදඹශඳතුරුන,ශආම්හදඹශඳතුරුනශඅඹපශදළඩිශ

දුවම්ශෙදන්නශක්රිඹහශයන්නශකිඹරහශභභශයජෙඹන්ශඉල්රහශන්ටිනහ.ශ

හරඹශ ඉකුත්ශෙරහශ  කෙඵනශනිහශෙම්ශ ෙඹෝජනහශ සථියශයමින්ශ

භෙේශ ථහශ අන්ශ යනහ.ශ සතු කයි,ශ රුශ නිෙඹෝජයශ

ථහනහඹතුභනි. 

 

[6.32 p.m.] 

 
ගරු රළජලමරෝරියේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලමේ 
නළයකතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ரஜஶரம் ெம்தந்ன் - றர்க்ட்ெற 

ணௌல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Hon. Deputy Speaker, this Adjournment Motion has been 

moved by the Hon. Mujibur Rahuman, Member of 
Parliament, and it states, in my respectful submission, a very 
legitimate complaint. People who live in this country, 

irrespective of their ethnicity or their religion, want to live in 
peace and harmony with all other citizens. Particularly after 
the devastating war that went on for almost three decades in 

the country, I think this desire is uppermost in the minds of 
most people and they want to live in harmony, peace and in 
goodwill with everyone.  

There are some elements, Sir, who are seeking to 

disturb this situation in the country. What motivates such 

elements is not very clearly known, but I must say that 
this situation should not and cannot continue. I have 

received complaints from different organizations that 

various institutions and establishments in different parts 

of the country have been subjected to violence  - that is 
very alarming. Private property has been very 

substantially destroyed as a result of these acts of 

violence. There have been other violations where people 

have been dispossessed of lands and people have been 
made to entertain fear as to whether they can live 

peacefully without being disturbed by others in this 

country. That, Sir, is not a very welcome situation and in 

my respectful submission, this situation should not be 
allowed to continue because if it continues, it will only 

get worse.  

The rule of law must prevail; the law must be 

enforced. If the country is to progress - as we all hope 
that the country will - the unhappy experiences of the past 

should not be repeated. All citizens in this country, 

whichever ethnicity they belong to, whichever religion 

they belong to, should accept this reality.  

In my respectful submission, the Government should 

also take appropriate, prompt and adequate action to 

ensure that persons who violate the law are dealt with as 

expeditiously as possible and that such activities are 
nipped in the bud and curbed. I think that is the duty of 

the Government and the Government should be seen to 

be acting as required in such situations. Misguided 

elements should not be allowed to hold this country to 
ransom. 

Thank you, Hon. Deputy Speaker. 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Thank you. The next speaker is the Hon. Muhammad 
Ibrahim Muhammad Mansoor. - [Pause.] Since he is not 

here, the next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. 

 
[6.37 p.m.] 

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு நவுப் யலம் - த் றட்டறடல் ற்ணம் 

லர்ங்ல் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, I am pleased to follow the Hon. 

Leader of the Opposition, to say a few words on this 

Adjournment Motion moved by the Hon. Mujibur 

Rahuman. It is a very neutrally worded Motion, and I 
quote it: 

"It is not a secret that all communities in this country contributed to 

elect the current 'good governance government'. Accordingly, our 

priority task in this  post war period that has come after the war 

situation which made ethnic harmony collapse, is  taking forward 

the  reconciliation process to rebuild peace,  harmony and trust  

amongst communities.  

However, a small group of extremists seeking narrow political 

mileage  are taking  action to cause disharmony  among 

communities by undermining the reconciliation efforts. This 

situation is not favourable at all for our country.  

Therefore,  it is moved in this august Assembly that appropriate 

measures be taken to take forward the reconciliation efforts 

currently undertaken by the government in a stronger manner and 

also to suppress  the actions of the  extremist elements that obstruct 

the  said reconciliation. " 

Mr. Deputy Speaker, it is no secret that since the 16th 

of April last month, up to now, there had been more than 

20 incidents of grave nature that had taken place which 
can fall into the category of hate crime.  In some places 

these incidents have  taken place in the very eyes of the 
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guardians of the law - the police of this country. While 

they were bystanders,  these disruptive elements have 

gone berserk, have destroyed huts and houses and have 

attacked shops.   

In the meantime, the apathy shown by the mainstream 

media in this country regarding the incidents is also 
worrying.  For instance, I believe that deliberately  some 

of the mainstream media has not given any coverage to 

these  hate crimes, particularly the mainstream Sinhala 

media. This is a matter of concern for all of us. Even in 
the English media most of these grave matters have not 

found sufficient space. I would like to very categorically 

say this because this is a very worrying phenomenon.    

I must record here some of those incidents. On the 

17th, the Kohilawatta Mosque was attacked and then the 

Panadura Town Mosque was attacked. The mainstream 
media, "Lankadeepa",  "Divaina", "Dinamina", "Rivira", 

"Mawbima", "Ada",  "Siyadesa",  "Lakbima",  "Daily 

News" , "Daily Mirror",  "Daily FT" and "The Island" did 

not report those incidents. The next day, a shop in 
Panadura was attacked. There again,  "Lankadeepa",  

"Divaina", "Dinamina", "Rivira",  "Mawbima", 

"Siyadesa", "Lakbima", "Daily News", "Daily Mirror", 

"Daily FT", "The Island" and "Ceylon Today" - none of 
these newspapers - reported these incidents.  

Then, there was the Toppur incident in the electoral 
district of the Hon. Leader of the Opposition. They are 

poor people who have been living there for ages. 

Suddenly, the Department of Archaeology and some 

priests in the area have come and created havoc.  They 
have destroyed huts and chased the people out. Similarly, 

this happened in the President‟s own district, in Onegama, 

a village close to which I had lived for 25 years. I have 

been to the shrine which was in that area as a child. 
People have been dealt with in a very unruly manner 

while the police had looked away. This is a very grave 

situation.  

I brought this to the notice of the Hon. Minister of 

Law and Order. He has assured us, even in the Cabinet 

today, that within the next three days substantive action 
will be taken to arrest this unholy trend which is moving 

towards a culture of impunity which we saw back after 

the former regime. The former regime was brought to its 

knees because of these incidents.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
You have to wind up, Hon. Minister.  

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்ணொறகு நவுப் யலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Yes, Mr. Deputy Speaker, let me wind up.  

This worrying situation needs to be taken into account 

very seriously by the Government as promised to all of 
us. The Ministers and Members met with the senior 

leaders of the Government. In fact, the Hon. Leader of 

the Opposition and I, after an incident in Eragama, went 

and met His Excellency the President and briefed him 
about the nature of the incident and the purpose of these 

perpetrators.  It is not aimed at the minorities or Muslims 

alone. It is aimed at the stability of this Government, the 

continuity of this regime. Therefore, serious note must be 
taken about these incidents and sufficient action must be 

taken. There is enough room in the law to take the 

culprits into account and punish them. Thank you.  

 
[අ.බහ.ශ6.42] 
 

ගරු වළග රත්නළයක මශතළ (නීවරය ශළ වළමය වශ 

දක්ෂිණ වංලර්ධන අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ெரன த்ரக் - ெட்டணௌம் எணங்கும் ற்ணம் 

வற்கு அதறறணத்ற அஷச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රුශ නිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශ ෙම්ශ තත්ත්ඹශ ළනශ අෙප්ශ

අධහනඹශ ෙඹොමුෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඇත්තපභශ අපිශ නහටුශ
ෙනහ,ශෙම්ශහෙේශතත්ත්ඹක්ශඋදහවීභශපිළිඵ.ශසිෙලේෙඹන්භශ

ෙීලඳහරනශඅයමුණු,ශඉරක්ශඉටුශයන්නශඇ කශශශතත්ත්ඹක්ශ
වළටිඹපශ තභයිශ අඳපශ ෙභඹශ ෙඳනීශ ඹන්ෙන්.ශ ෙඳොලීන්ෙ ශ ඉවශශ
නිරධහරින්,ශ ඒශ හෙේභශ ඒශ ෙොට්ධහශ බහයශ ෙජයසධශ ෙඳොලිසශ

අධිහරිරුන්ශඉරිදහශදල්ශරුෙව්ශභභශවමුවුණහ.ශභභශඔවුන්පශකිඹහශ
න්ටිඹහ,ශ "නී කඹශ ක්රිඹහත්භශ කිරීෙම්ශ කීභශ  කෙඵන්ෙන්ශ
ෙඳොලීන්ඹප.ශ යජඹක්ශ ලෙඹන්ශ අපිශ ඔඵතුභන්රහපශ ඇනරහශ භතක්ශ

යන්නශඕනෆශ ෙදඹක්ශෙනොෙයිශඒ"ශකිඹරහ.ශ The enforcement 

of the law is the responsibility of the police. The State, the 

Government should not have to remind the police to do that. 

And I came down hard on the police that the people do not 

feel comfortable that that is happening. නී කඹශ ක්රිඹහත්භශ

කිරීෙම්දීශඅඩුශඳහඩුශඇ කෙරහශ කෙඵනහඹශකිඹරහශජනතහශතුශශඅදශ

ළඹක්ශ ඇ කෙරහශ  කෙඵනහ.ශ එළනිශ තත්ත්ඹක්ශ ඇ කෙන්නශ
ඵළවළ.ශවළභශෙෙනකුපභශනී කඹශහධහයණශෙරශක්රිඹහත්භශයශ
ෙදනහඹශ කිඹනශ එශ ඳදනම්ශ යෙනශ තභයිශ අෙප්ශ ශ ආණ්ඩුශ
ඵරඹපශආෙව්.ශෙරොකුශෙඳොඩිශහපත්,ශදුප්ඳත්ශෙඳොෙවොත්ශහපත්,ශ

ආම්ශෙේදඹකින්ශෙතොය,ශබහහශෙේදඹකින්ශෙතොය,ශඳක්ශඳහපශ
ෙේදඹකින්ශ ෙතොයශ නී කඹශ හපත්ශ එයි.ශ ඒශ හපත්ශ නී කෙ ශ
ෙනක්ශ නළවළ.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ නී කඹ.ශ ඒශ නී කඹශ හධහයණශ ෙරශ

ක්රිඹහත්භශ යන්නශ කිඹරහශ යජඹශ ෙඳොලීන්ඹපශ භතක්ශ යන්නශ
අලයශනළවළ. 

ෙම්ශ හෙේශ තත්ත්ඹක්ශ  කෙඵනෙොපශ තත්ශ ප්රලසනශ

ඇ කෙනහ.ශ ඒශ පිටුඳශ වළාෙනශ භාශ ෙොල්රරුෙෝශ ඇ කශ
ෙනහ.ශඑතෙොපශඒශප්රලසනඹත්ශෙම්ශගිණුභපශඑනහ.ශඉෙබ්ශන්දුනශ
ෙඳොඩිශ ප්රලසනඹක්ශ වුණත්,ශ ඒත්ශ ෙම්ශ ගිණුභපශ එනහ.ශ භභශ

උදහවයණඹක්ශකිඹන්නම්.ශ මීපශ දසශ ෙදපශ සිතයශඋඩදීශකුකුළුශ
භසශ අෙශසිශ යනශ මුසලිම්ශ ඩඹපශ ගින්නකින්ශ වහනිඹක්ශ ඇ කශ
වුණහ.ශCCTV දයාලනශඳරීක්හශයශ ඵරීදීශ ඒශ ෙවොයභක්ශඵශ
තවවුරුශ වුණහ.ශ ඹම්ශ පුීරෙඹක්ශ වරෙඹන්ශ ඵළවළරහ,ශ ෙවොයභශ

යරහ,ශ ෙඩ්භශ  කබුණුශ ගිනිශ ෙඳට්ටිඹකින්ශ එතළනපශ ගිනිශ  කඹරහශ
ගිි න්ශ  කබුණහ.ශ ඔුවශ මීපශ අවුරුීදපශ සිතයශ ලින්ශ ඩුන්නහශ
ප්රෙීලෙ ත්ශ ෙම්ශ හෙේභශෙවොයභක්ශයරහශ දුවම්ශරඵහශ න්ටිනශ

ෙෙනක්.ශ අදශ ඇ කෙරහශ  කෙඵනශ න්ීධිඹශ පිටුඳශ වළාගිරහශ ෙම්ශ
හෙේශෙීලුත්ශයනහ.ශ 
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ඊෙ ශ වත්ෙත්ශ මුසලිම්ශ ඩඹපශ වහනිශ වුණහ.ශ ඒශ ඩඹපශ

ඹහඵදශද්රසිඩශපුීරෙඹකුපශඅඹත්ශඩඹක්ශ කෙඵනහ.ශඒශශඩෙ ශ
 කබුණුශ ඳවනක්ශ ෙවේතුෙන්ශ ගින්නශ ඇ කෙරහශ  කෙඵනහ.ශ අදශ ඒශ
ළනත්ශ අසිලසහඹක්ශ ඇ කෙරහශ  කෙඵනහ.ශ වළෙභෝභශ රඵරශ
වුණහ.ශෙම්ශහෙේශතත්ත්ඹක්ශඇ කශවුණහභශඒපශපිටුඳන්න්ශෙනත්ශ

ප්රලසනත්ශ ඇ කශ ෙනහ.ශ ඒහත්ශ ෙම්ශ ගිණුභපභශ ඹනහ.ශ එතෙොපශ
අසිලසහඹශතත්ශළඩිශෙනහ.ශඒශනිහශතභයිශනී කඹශක්රිඹහත්භශ
කිරීභශඉතහභශළදත්ශකිඹරහශඅපිශකිඹන්ෙන්.ශෙම්ශපයුතුශඳහරනඹශ

යන්නශ ෙඳොලීන්ඹපශ භතක්ශ කිරීභක්ශ අලයශ නළවළශ කිඹනශ එශ
කිඹන්නශඅදශළබිනට්ශ භණ්ඩරෙ දීශ අපිශ තීන්දුක්ශත්තහ.ශඉතහභශ
ඉක්භනින්ශ ෙම්ශ තත්ත්ඹශ ඳහරනඹශ යන්නශ අපිශ පයුතුශ

යනහඹශකිඹනශෙඳොෙයොන්දුශභභශෙදනහ.ශඳහයාලිෙම්න්තුශසථහයශ
නිෙඹෝශ23(2)ශඹපෙත්ශෙම්ශම්ඵන්ධෙඹන්භශප්රලසනශෙදක්ශෙවපශ
අවන්නශ කෙඵනශනිහශභභශදළන්ශදීයාකශථහශයන්ෙන්ශනළවළ.ශ 

යෙට්ශදයුණුපශභඟිඹශඅතයලයයි.ශඒශභඟිඹශනළ කශෙන්නශ
අඳපශඉඩශ ෙදන්නශඵළවළ.ශ ෙම්ශ අභඟිඹශනිහශඅෙප්ශ යෙට්ශ ජනතහශ
අවුරුදුශ ණනහක්ශ දුක්ශ සිරහශ  කෙඵනහ.ශ ශ ඒශ භඟිඹශ තවවුරුශ
ෙමින්ශඑනශඅසථහශඅඳපශනළතශඑභශතත්ත්ඹශදුයාරශෙන්නශ

ඉඩශෙදන්නශඵළවළ.ශඒශවහශයජඹශසින්න්ශතශයුතුශන්ඹලුශක්රිඹහශභහයා,ශ
සිෙලේෙඹන්භශෙඳොලීන්ඹශබහයශඇභ කයඹහශවළටිඹපශතයුතුශන්ඹලුශ
ක්රිඹහශභහයාශන්නහඹශකිඹනශසිලසහඹශභභශරඵහශෙදනහ. 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 
[අ.බහ.ශ6.47] 

 

ගරු මමනෝ ගමන්වන් මශතළ (ජළවරක වශජීලනය, වංලළද 
ශළ රළජය භළළ අමළතයතුමළ ) 
(ரண்ணொறகு ஶணர ஶென் - ஶெற ெரழ்வு, 

னந்ணஷரடல் ற்ணம் அெண வரறள் அஷச்ெர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශඉතහභශතුටුශෙනහශභෙේශ

ි තත්ශ ෙවෝදයශ සිඹශ බහයශ අභහතයශ හරශ යත්නහඹශ
ඇභ කතුභහෙේශථහෙන්ශඳසුශථහශයන්නපශඅසථහශ රළබීභශ
ළන.ශහරශයත්නහඹශභළ කතුභහශළනශභපශසිලසහඹක්ශ කෙඵනහ.ශ

අදශ උෙීශ ශළබිනට්ශ භණ්ඩරඹශරැසවුණුශ අසථහෙව්ශ දීත්ශ අපිශ වළභශ
ෙදනහභශඑතුශෙරහශ ෙම්ශ ළනශ හචිඡහශශහ.ශ ඒශ අසථහෙව්ශදීශ
අ කරුශ ජනහධිඳ කතුභහශ ඒශ පිළිඵශ හරශ යත්නහඹශ

ඇභ කතුභහපත්ශ උශඳෙදසශ දුන්නහ.ශ ශ එළනිශ ශ අසථහරශ දීශ ශ කින්භශ
තයහ කයභක්ශඵරන්ෙන්ශනළතුශනී කඹශක්රිඹහත්භශයන්නශකිඹරහශ
එතුභහශ කිව්හ.ශ අෙප්ශ අග්රහභහතයතුභහත්ශ නළඟිපරහශ කිව්හ,ශ

ෙොතළනශවරිශ එළනිශ න්දුවීම්ශෙනහශනම්,ශ ශ ඒශඅදහශශ ෙම්ශ -ශ
police division එෙක්ශ -ශ න්ටිනශ ෙඳොලිසශ නිරධහරින්ශ එඹපශ ශ
කිඹන්නශඕනෆශකිඹරහ.ශශඒශඅනුශනී කඹශක්රිඹහත්භශයන්නශකිඹරහශ
එතුභහශ කිව්හ.ශ හරශ යත්නහඹශ අෙප්ශ ි තත්ශ ඇභ කතුභහශ

දළනපභත්ශෙම්ශම්ඵන්ධශක්රිඹහත්භශෙරහශ කෙඵනහශකිඹරහශභභශ
දන්නහ.ශඑතුභහශළනශභපශසිලසහඹක්ශ කෙඵනහ.ශශ 

ෙම්ශ මුසලිම්ශ ප්රලසනඹක්ශ ෙනොෙයි.ශ ශෙම්ශ දමිශශ ප්රලසනඹක්ශ

ෙනොෙයි.ශ ෙම්ශ න්ාවරශ ප්රලසනඹක්ශ ෙනොෙයි.ශ ෙම්ශ ජහ කශ
ප්රලසනඹක්.ශඒශෙත්රුම්ශන්නශඕනෆ.ශෙම්ශමුසලිම්ශසිධිඹප,ශන්ාවරශ
සිධිඹප,ශෙදභශශසිධිඹපශඵරන්ෙන්ශනළතුශජහ කශප්රලසනඹක්ශසිධිඹපශ

ඵරන්නශඕනෆ.ශ භෙේශ මිත්රශ ෙොශමශදස්රික්ශඳහයාලිෙම්න්තුශභන්ත්රීශ
මුිතබුයාශ යුවභහන්ශ භන්ත්රීතුභහශ ජනතහශ භඟශ ජීත්ශ ෙනශ -හඹශ
යන-ශභන්ත්රීයෙඹක්ශඵශභභශදන්නහ.ශඑතුභහශඅෙප්ශභන්ත්රීයඹහ.ශ

එතුභහපශ දළෙනනහ,ශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශ නිහශ තමුන්ෙේශ ජනතහශ සිඳිනශ
දු.ශ ඒශනිහශ තභයිශ ෙම්ශ ප්රලසනඹශ බහශල්ශතඵනශ අසථහෙව්ශ
ෙඹෝජනහක්ශසිධිඹපශෙනළසිත්ශ කෙඵන්ෙන්.ශනමුත්ශශෙම්ශජහ කශ
ප්රලසනඹක්.ශඅපිශඒශෙත්රුම්ශන්නශඕනෆ.ශ 

ෙම්ශයෙට්ශදළන්ශජහ කශළපලුශනළවළ.ශජහ කශප්රලසනශ කෙඵනහ.ශ

ඒහපශ සිඳුම්ශ රඵහශ ළනීභපශ තභයිශ යසථහශ භණ්ඩරඹක්ශ

වදහෙන,ශ ෙභෙවයුම්ශ මිටුක්ශ වදහෙනශ වළභශ දහභශ හචිඡහශ

යන්ෙන්.ශ අදත්ශ හචිඡහශශහ.ශ ප්රලසනශ  කෙඵනහ.ශනමුත්ශළපලුශ

නළවළ.ශ වන්නශ ඵළවළ;ශ භයහන්නශ ඵළවළ;ශ ගිනිශ  කඹන්නශ ඵළවළ;ශ

ෙඩිශ කඹන්නශඵළවළ;ශඳළවළයෙනශඹන්නශඵළවළ.ශ ශඳළවළදලිභශඅපිශ

එතළනශඉන්නශඕනෆ.ශඒශනිහශඅපිශඑක්ශෙල්රම්ශයන්නශඑඳහශ

කිඹරහශඅපිශජහ කහදන්පශකිඹනහ.ශ 

ෙම්ශයෙට්ශජහ කහදන්ශඉන්නහ.ශශඋතුෙයාත්ශඉන්නහ;ශදකුෙණ්ත්ශ

ඉන්නහ;ශ ෙදභශශ ජනතහශ අතයත්ශ ඉන්නහ;ශ න්ාවරශ අඹශ අතයත්ශ
ඉන්නහ;ශ මුසලිම්ශ අඹශ අතයත්ශ ඉන්නහ.ශ ඔක්ෙෝභශ එයි.ශ අපිශ
ඔක්ෙෝභශ භසන්නහරහ;ශ ඥහ කන්.ශ ජහ කහදීන්පශ කිඹනහ,ශ අපිත්ශ

එක්ශ ෙල්රම්ශ යන්නශ එඳහශ කිඹරහ.ශ ෙභොදශ ෙම්ශ යෙට්ශ
ජහ කහදඹ,ශඅන්තහදඹ,ශෙඵදුම්හදඹ,ශත්රසතහදඹ,ශඒශහෙේභශයහජයශ
ත්රසතහදඹත්ශ දළන්ශ අතුහරහශ දහරහශ ඉයයි.ශ නළතශ ඒහපශ ඔළුශ
උසන්නශ ෙදන්නශ ඵළවළ.ශ ෙෙශහභක්ශ යෙනශ ඹන්නප,ශ

තභන්ෙේශආමිශපයුතුශයෙනශඹන්නප,ශ තභන්ෙේශබහහශ
ථහශ යන්නප,ශ තභන්ෙේශ ාසෘ කශ පයුතුශ යන්නපශ ෙම්ශ
යෙට්ශපුයළන්ඹන්පශ අයි කඹක්ශ කෙඵනහ.ශ ඒශනිහශ ෙම්හත්ශඑක්ශ

ෙල්රම්ශ යන්නශ එඳහ.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ තත්ශ ජහ කහදීශ න්දුවීම්ශ ඇ කශ
ෙනොනශසිධිඹපශභෙේශි ත-මිත්රශහරශයත්නහඹශඇභ කතුභහශශ
ඵරහශනීසිශකිඹරහශභහශසිලසහශයනහ.ශ 

ඒශ යන්නභශ ඕනෆශ කිඹරහශ භභශ ෙෞයෙඹන්ශ ඉල්ලීභක්ශ

යනහ.ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ ළඩක්ශ ෙන්ෙන්ශ නළවළ.ශ ඳසුගිඹශ

හරෙ ශෙම්ශයෙට්ශඇ කවුණුශෙනශෙනහෙව්ශෙදභශශවශමුසලිම්ශ

ජනතහශඳභණක්ශෙනොෙයි.ශඑෙවභශකිඹන්නශඵළවළ.ශඒෙවභශකිඹනශ

එශළරැදයි.ශවුරුශවරිශඑෙවභශි තනහශනම්ශළරැදයි.ශඅපිශන්ාවරශ

ඵුවතයශජනතහශභඟශඑතුෙරහශඅත්ළල්ශඵළෙනශඒශශෙනශ

ෙනහහ.ශ ඇත්තශ ඒයි.ශ උදව්ශ උඳහයශ ෙනොයශ ෙීලඳහරනශ

ෙල්රම්ශයපුශ අඹපශ සිරුීධශ දළඩිශ සථහයඹශ ඉෙනශ තභයිශ

අපිශඒශඅසථහෙව්ශඡන්දඹශඳහසිචිචිශෙශේ. 

දළන්ශ ජනතහශ අතයශ ඹම්ශරකිරීභක්ශ  කෙඵනශඵශ ඇත්ත.ශ ඒශ
රකිරීභශ  කෙඵනශ එශ ෙවොශ නළවළ.ශ භභශ අදශ උෙීශ ළබිනට්ශ

රැසවීෙම්දීත්ශෙම්ශළනශකිව්හ.ශෙභොද,ශෙම්ශෙරහශ කෙඵන්ෙන්ශ
ෙනශකින්ක්ශනිහශ ෙනොෙයි.ශ ෙම්ශඅෙප්ශආණ්ඩුපශ සිරුීධශ
යනශ කුභන්ත්රණඹක්.ශ ආණ්ඩුපශ  කෙඵනශ මුසලිම්ශ ජනතහෙේශ

ප්රහදඹශනළ කශයන්නශෙම්ශඅඹශකුභන්ත්රණඹශයනහ.ශඑශළෙමනශ
භළ කයණඹශ අසථහෙව්ශ දීශ එක්ත්ශ ජහ කශ ෙඳයමුණපශ ෙවෝශ ්රීශ
රාහශනිදවසශ ඳක්ඹපශමුසලිම්ශ ජනතහෙේශඡන්දශරඵහශ ෙනොදීභශ

වහශ කුභන්ත්රණඹක්ශ ෙම්ශ යන්ෙන්.ශ ශ ෙභළනිශ ෙීල්ශ නිහශශශ
ඡන්දඹශෙනොදීශෙදයපශ ෙරහශන්ටිඹහශනම්ශතභන්පශ හන්යිශකිඹරහශ
භවයශමුසලිම්ශජනතහශන්තන්නපශපුළුන්.ශ ශඒශවහශතභයිශෙම්ශ

ක්රභන්ත්රණශයන්ෙන්.ශ ශ අපිශ ෙභෝඩෙඹෝශ ෙනොෙයි,ශ ශ අපිශඒශ ළනශ
දන්නහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු මමනෝ ගමන්වන් මශතළ 
(ரண்ணொறகு  ஶணர ஶென்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒශනිහශරුශහරශයත්නහඹශඇභ කතුභහෙේශනිෙඹෝඹශබහයශ
අයෙනශ ෙඳොලිසඳ කතුභහත්,ශ ෆභශ දස්රික්ශ range එභශ න්ටිනශ
නිෙඹෝජයශ ෙඳොලිසඳ කරුත්ශ ශ කීභශ බහයශ අයෙනශ ළඩශ යයිශ

කිඹහශඅපිශි තනහ.ශෙම්ශපිටුඳශන්ටිනශ ජහ කහදීන්ශවුදශකිඹරහශ

605 606 



ඳහයාලිෙම්න්තු 

භභශ දන්නහ.ශ ප්රලසනඹක්ශ නළවළ.ශ ඊෙ ශ ෙඳෙයාදහශ දශ භෙේශ
අභහතයහාලඹපත්ශ ට්ටිඹක්ශ ඩහශ ඳළන්නහ.ශ භභශ ඒශ ළනශ ෙොඹහශ
ඵළලුහ.ශ භභශ තභයිශ ඒශ ෙරහෙව්ශ ළඵෆශ ෙඵෞීධෙඹක්ශ ෙේශ

වළන්රුෙණ්.ශභභශඉසීලෙභන්,ශහභහමී,ශලහන්තශක්රිඹහත්භශවුණුශ
ඵශ මුළුශ යපභශ දන්නහ.ශ භභශ ෆශ වන්නශ ගිෙ ශ නළවළ;ශ යණ්ඩුශ
යන්නශගිෙ ශනළවළ.ශවළෙභෝභශඒශදන්නහ.ශනමුත්,ශඑෙවභශඩහශ

ඳළනපුශ අඹශ දහත්ශ න්ාවර,ශ ෙඵෞීධශ ජනතහශ නිෙඹොජනඹශ
යන්ෙන්ශ නළ කශ ඵශ භභශ දන්නහ.ශ ඳසුගිඹශ භළ කයණෙ දීශ ඒශ
ට්ටිඹශ අනුයහධපුයශ දස්රික්ෙඹන්ශ තයශ ශහ.ශ අපභසථහනශ

ඳ කනශ දස්රික්ෙඹන්ශ තයශ ශශ ඒශ අඹපශ ශ න්ාවරශ ජනතහශශ
දුන්ෙන්ශ ඡන්දශ 624යි.ශ එචිචයයි.ශ අපභසථහනරශ ෙේඹශ යනශ
අඹත්ශ ඒශ අඹපශ ඡන්දඹශ දීරහශ නළවළ.ශ න්ාවරශ ජනතහශ ඔවුන්ශ

ප්ර කක්ෙේඳශ යරහශ  කෙඵනහ.ශ ශ න්ාවරශ ජනතහශ ඉන්ෙන්ශ අපිත්ශ
එක්යි.ශඅපිශඒශදන්නහ.ශඒශනිහශෙල්රම්ශයන්නශඑඳහ.ශන්ාවරශ
ජනතහශ ළනශ අපිශ දන්නහශ ෙන්.ශ අපිශ ජීත්ශ ෙන්ෙන්ශ එතළන;ශ
ඉඳදුෙණ්ශඑතළන;ශභළෙයන්ෙනත්ශඑතළන.ශෙම්ශයෙට්ශන්ාවර,ශෙදභශ,ශ

මුසලිම්ශන්ඹලුභශෙදනහශඑතුෙරහශළඩශයන්නශඕනෆශහරඹශදළන්ශ
උදහෙරහශ කෙඵනහ.ශඒශනළ කශයන්නශඑඳහශකිඹරහශඅපිශකිඹනහ.ශ 

නී කඹශ වහශ හභඹශ පිළිඵදශ පයුතුශ යනශ තරුණ,ශ දක්ශ

ඇභ කයෙඹක්ශ ඉන්නහ.ශ එෙවභශ ෙෙනක්ශ සිඹශ බහයශ න්ටීභශ
පිළිඵශ භභශ න්ෙතෝශ ෙනහ.ශ ඒශ සිතයක්ශ ෙනොෙයි,ශ ඊෙ ශ
ෙඳෙයාදහශ න්දුවුණුශ Cabinet reshuffle එෙන්ශ එතුභහෙේශ තනතුයශ

ෙනසශ ෙනොවීභශ පිළිඵත්ශ අපිශ තුටුශ ෙනහ.ශ ෙභොද,ශ එතුභහශ
අඳපශඕනෆ.ශඑතුභහශෙම්ශන්ඹලුශෙීල්ශළනශඵරහශනීසිශකිඹරහශ
අපිශ ි තනහ.ශ රුණහයරහශ ෙදභශශ ජනතහශ අතය,ශ මුසලිම්ශ

ජනතහශ අතයශ නළතශ ෙභළනිශ න්දුවීභක්ශ ඇ කශ ෙනොනශ සිධිඹපශ
ඵරහශ න්න.ශ ෙම්ශ යෙට්ශ හභඹශ ආයක්හශ ෙන්නශ ඕනෆ.ශ ඒශ
හෙේභශ න්ාවරශජනතහශඅතයශරකිරීභක්ශඇ කශෙනොනශසිධිඹපශ

පයුතුශ යන්නශකිඹනශ ඉල්ලීභත්ශ අෙප්ශ ආණ්ඩුපශයමින්ශ භභශ

නිවඬශෙනහ.ශன்நற!, සතු කයි. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අඳපශඒශතයම්ශහරඹක්ශඉ කරිශෙරහශනළවළ.ශරුශඇභ කතුභහෙේශ

ථහපත්ශ සිනහඩිශ 12ශ හරඹක්ශ ඉල්රනහ.ශ ඒශ හෙේභශ තත්ශ
ථිඹන්ශ 14ෙදෙනක්ශ ඉල්ලීම්ශ යරහශ  කෙඵනහ.ශ නමුත්,ශ ඒශ
න්ඹලුභශ ෙදනහපශ අසථහශ ෙදන්නශ සිධිඹක්ශ නළවළ.ශ මීශඟපශ රුශ

බිභල්ශ යත්නහඹශ භන්ත්රීතුභහ.ශ ඔඵතුභහපශ සිනහඩිශ 4ශ හරඹක්ශ
 කෙඵනහ. 

 
 

[අ.බහ.ශ6.53] 
 

ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සිනහඩිශ5ශහරඹක්ශෙදනහශකිඹරහශඔඵතුභහශකිව්හ.ශසිඳක්ඹශ

ෙනුෙන්ශ සිඳක්ශ නහඹතුභහයි,ශ භභයිශ සිතයයිශ ඉන්ෙන්,ශ රුශ

නිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි. 

රුශ මුිතබුයාශ යුවභහන්ශ භන්ත්රීතුභහශ සින්න්ශ ඉදරිඳත්ශ ශශ බහශ
ල්තළබීෙම්ශ ෙඹෝජනහශ අනුභතශ යමින්ශ රුණුශ කිි ඳඹක්ශ

ඉදරිඳත්ශයන්නශභභශළභළ කයි.ශරුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශ
සිෙලේෙඹන්භශමුසලිම්ශජනතහශඉරක්ශයමින්ශදළනපශන්දුෙමින්ශ
 කෙඵනශෙම්ශප්රවහයශඅපිශෙවශහශ දකිනශඵශඳශමුශෙොපභශකිඹන්නශ

ළභළ කයි.ශ ඒශ හෙේභශ අෙප්ශ යපශ න්ාවර,ශ ෙදභශ,ශ මුසලිම්,ශ ඵයායා,ශ
භළෙල්ශ වළභශ ෙනහපභශ භහනශ ෙරශ අයි කශ යපක්ශ ෙරශ ජනතහශ

සිමුක් කශ ෙඳයමුණශසිධිඹපශ අපිශ පිළිනුශ රඵනහ.ශ ඒශ හෙේභශ ෙම්ශ

ජනශ ණ්ඩහඹම්ශ අතයශ ෙනසම්ශ  කෙඵනශ ඵශ අපිශ දකිනහ.ශ
න්ඹඹපශ100ක්ශභහනශනළවළ.ශඒශෙනසම්ශඵහධහක්ශයන්ෙන්ශ
නළ කශඑපශ ජීත්වීභශතභයිශඅෙප්ශ යුෙ ශ අඳපශ කෙඵනශහයාඹශ
බහයඹ. 

දළන්ශ ඇ කශ ෙරහශ  කෙඵනශ න්දුවීම්ශ පිළිඵශ ථහශ ෙශොත්,ශ

න්දුවීම්ශ 18ක්,ශ 20ක්ශ ඳභණශ ඇ කෙරහශ  කෙඵනහ.ශ රුශ හරශ

යත්නහඹශඇභ කතුභහශකිව්හශෙේශඒහයින්ශකිි ඳඹක්ශඅවම්ෙඵන්ශ

න්දුවුණු,ශ එෙවභශ නළත්නම්ශ ඹයාශ ෙෝට්වීභකින්,ශ ඳවන්ශ

ෙඳයළීභකින්ශ න්දුශ වුණුශ ෙීල්ශ ෙන්නශ පුළුන්.ශ භභශ නළවළයිශ

කිඹන්ෙන්ශනළවළ.ශඳහනදුෙයාශ න්ීධශවුණුශප්රවහයෙ ශඉතහභශ ඳළවළදලිශ

CCTV දයාලනශ  කෙඵනහ.ශ ඒහශ අනුශ ඉතහභශ ඳළවළදලියි,ශ ඹම්ශ

පුීරඹන්ශ සින්න්ශ මුසලිම්ශ යහඳහරිශ සථහනශ ඉරක්ශ යෙනශ

යනශඳවයදීභක්ශන්දුනශඵ.ශන්දුවීම්ශ18න්,ශඳවන්ශෙඳයළීම්,ශඹයාශ

ෙෝට්වීම්ශ හෙේශ හයණහරපශ අසථහශ 8ක්භශ අතවළරිශඹත්,ශ

ආන්නශන්දුවීම්ලින්ශ10ක්ශසිතයශත්ෙතොත්ශෙඳෙනනහ,ශෙභතළනශ

ඹම්ශකින්ශන්දුවීම්ශජහරඹක්ශන්ීධශෙනශඵ.ශශඒහයින්ශළඩිශවරිඹක්ශ

මුසලිම්ශ ජනතහශ ඉරක්ශ යෙනශ න්දුනශ ඵත්ශ ෙඳෙනනහ.ශ

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශ ෙම්ශඅඹශඅත්ශ අඩාගුපශ න්නශ

ඵළරිශෙන්ෙන්ශඇයි? 

හභහනයෙඹන්ශඅපිශදන්නහශතයශතභයි;ශඅෙප්ශඅත්ශදළකීභශතභයි,ශ
ඹෙභක්ශ අත්ශ අඩාගුපශ න්නශ ඵළරිශ ෙන්ෙන්ශ ඒහශ යනශ අඹත්ශ
එක්ශ ආණ්ඩුශ ඉන්නශ ෙොපශ කිඹනශ හයණඹ.ශ භභශ ෙම්ශ

ෙළින්භශ කිඹනහ.ශ යහජඳක්ශ ඳහරනශ හරෙ ශ ඥහණහයශ
වහමුදුරුෙෝශඳභණක්ශෙනොෙයි,ශඑශඑශට්ටිඹශෙොඩහක්ශආහශ
ෙන්.ශඒශඔක්ෙෝභරහශආණ්ඩුශඵරඹශඑක්ශතභයිශවළප්පුෙණ්.ශඅපිශ
දන්නහ,ශ ෙඵොරුශ ෙීලශ ෙප්රේමී,ශ ෙවොයශ ෙීලශ ෙප්රේමී,ශ තක්ඩිශ ෙීලශ

ෙප්රේමී,ශ භවජනශ මුදල්ශ හශ හපුශ සිසිධශ ආහයෙ ශ ෙවොයශ ෙීලශ
ෙප්රේමීන්ෙේශ සබහඹශ තභයිශ රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ
ආණ්ඩුරශවයිඹශනළ කශඒශෙොල්රන්පශළඩශයන්නශඵළවළශකිඹනශ

හයණඹ.ශ ඒශ ෙරෝශඹශ පුයහශ ඳ කනශ තයඹක්.ශ ෙවපශ නඩුක්ශ
 කෙඹීදීශඥහණහයශවහමුදුරුෙෝශභෙනෝශ ෙන්න්ශඇභ කතුභහෙේශ
office එපශඳනිනශෙොප,ශෙනශෙනශීදශ දහනශෙොප,ශඒශවහශ

ම්ඵන්ධශ ශඅනිත්ශ ණ්ඩහඹභශ ඇසිසෙනශ ෙොපශ ෙභොක්දශ අඳපශ
ෙත්ෙයන්ෙන්?ශෙවපශනඩුක්ශ කෙඵනශසිඳක්ෙ ශඉන්නශමිනිෙවක්ශ
වළන්ෙයනශ සිධිඹපශ ෙනොෙයි,ශ ආණ්ඩුත්ශ එක්ශ  කෙඵනශ

ම්ඵන්ධතහක්ශ එක්ශ තභයිශ ෙම්ශ ෙන්ෙන්ශ කිඹරහයිශ අඳශපශ
ෙඳෙනන්ෙන්.ශ ඒශ නිහශ තභයිශ අල්රන්නශ ඵළරි.ශ ෙම්ශ ෙව්රහෙව්ශ
හරශ යත්නහඹශ ඇභ කතුභහශ ෙම්ශ බහෙව්ශ ි ටිඹහශ නම්ශ භභශ
ළභළ කයි.ශ 

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශඑල්ටීටීඊශඑත්ශඑක්ශයුීධශ

යපුශබුීධිශඅාලඹක්ශ කෙඵනහ.ශසිලසසිදයහරරශශභයිශපශයරහශ

අල්රනහ.ශ ඒහශ ඔක්ෙෝභශ යනහ.ශ වළඵළයි,ශ ෙනත්ශ න්දුවීම්ශ

සිලහරශ ප්රභහණඹක්ශ න්ීධශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒහපශ අදහශශ අඹශ

අල්රන්නශ ඵළවළ.ශ ඇයිශ ඒ?ශ ෙම්ශකින්භශ ෙෙනකුපශ ජනශ ඳදනභක්ශ

නළවළ,ශ රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි.ශ ඔඵතුභහශ දන්නහ,ශ

ඥහණහයශ වහමුදුරුෙෝශ ඡන්දඹශ ඉල්ලුහශ කිඹරහ.ශ ඡන්දශ 3,000යිශ

ළුතරින්ශවම්ඵශවුෙණ්.ශනමුත්,ශඳසුගිඹශයජෙ ශ-යහජඳක්ශයජෙ -ශ

ෙෝධහබඹශ යහජඳක්රහෙේශ ඍ සශ වයිඹශ අයෙන,ශ නිෙඹෝජයශ

ෙඳොලිසඳ කරහෙේ,ශ ෙම්ජයාශ ජනයහල්රහෙේශ වයිඹශ අයෙනශ තභයිශ

ඔක්ෙෝභශළඩශෙශේ.ශභභශඥහණහයශවහමුදුරුෙෝශළනශඳභණක්ශ

ෙනොෙයිශ කිඹන්ෙන්.ශ අද,ශ මුසලිම්ශ ජනතහපශ සිරුීධශ ෙම්ශ එනශ

ප්රවහයෙ දීශආණ්ඩුෙව්ශඹම්ශකින්ශෙීලඳහරනශඳසුශබිභක්ශ කශෙඵනශඵශ

ෙඳෙනනහ.ශ ඳසුගිඹශ දසරශ ඥහණහයශ වහමුදුරුෙෝශ එක්ශ

ආණ්ඩුෙව්ශෙරොකුශඇභ කයෙඹක්ශභහධයශහචිඡහක්ශඳත්නහශ

අපිශදළක්හ.ශඒශනිහශඅඳපශඒශළඹශ කෙඵනහ.ශ 

607 608 

[රුශභෙනෝ ෙන්න්ශශභවතහ] 
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අනිත්ශඑ,ශෙම්ෙන්ශන්ාවරශජනතහපශප්රලසනඹකුත්ශ කෙඵනහ.ශ

දළන්ශ න්ාවරශ ජනතහශ අතයත්ශඹම්ශභතඹක්ශ කෙඵනහ.ශ ඒශතභයිශ
ඒෙක්ශ  කෙඵනශ බඹහනශ ප්රලසනඹ.ශ එෙවභශ නළ ක,ශ ඔඹශ පුාචිශ
ණ්ඩහඹෙම්ශප්රලසනඹශෙනොෙයිශ කෙඵන්ෙන්.ශන්ාවරශජනතහශතුශශ
ළරකිඹශ යුතුශ භහනන්ශ ප්රලසනඹක්ශ ඇ කශ ෙරහශ  කෙඵනහ,ශ

සිෙලේෙඹන්භශ නළශෙඟනි යශ ඳශහෙත්,ශ උතුරුශ ඳශහෙත්ශ සිසිධශ
සථහනරශ ෙඵෞීධහභපශ අදහශශ සථහන,ශ බුදුශ පිළිභශ කුඩුශ ෙනහ,ශ
ඩනහ,ශ බිඳිනහශ කිඹරහ.ශ භභශ ෙඳෞීලිශ ෙවොඹරහශ ඵරපුශ

සිධිඹප,ශෙම්හශන්ඹඹපශන්ඹඹක්භශෙඵොරු.ශ 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහපශනිඹමිතශෙව්රහශඅහනයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නළයක මශතළ 
(ரண்ணொறகு தறல் த்ரக்) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඔඵතුභහශ යාශ ජනතහශ

ඉන්නශආනඹශෙෙනක්ශනිහශභපශසිනහඩිඹක්ශෙදන්න. 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ ෙම්ශ න්ීධිරදීශ නී කඹශ වහශ
හභඹශබහයශඇභ කයඹහප,ශඅග්රහභහතයයඹහපශශකීභක්ශ කෙඵනහශ
ඳහයාලිෙම්න්තුපශ කිඹන්න,ශ ''ෙභන්නශ ෙභෙවභශ න්ීධිශ හයාතහශ

ෙනහශFacebook එෙක්''ශකිඹරහ.ශභභශකිඹන්ෙන්ශවළභශන්ීධිඹභශ
ෙනොෙයි.ශ නමුත්,ශ බුදුශ පිළිභශ ඩරහශ  කෙඵනශ ඵශ ෙළින්භශ
ෙඳන්නහ.ශ 

වුනිඹහෙව්ශ ලහනහයක්ශ ඵරශ භණ්ඩරෙ ශ රැසවීභපශ භභශ
ගිඹශඅසථහෙව්ශඑි ශෙල්ම්ශවහමුදුරුෙෝශකිව්හ,ශ''වුනිඹහෙව්ශඑශ
ෙදභශශ භනුසෙඹක්ශබුදුශපිළිභශඩරහශනළවළ.ශ බුදුශ පිළිභශළඩුෙව්ශ

ෙොශඹින්ශආපුශට්ටිඹක්''ශකිඹරහ.ශභභශි පපුශඒශරැසවීෙම්දීශඑෙවභශ
කිව්හ.ශභභශෙම්ශකිඹනශෙීශපිළින්නශඕනෆශනළවළ.ශභභශකිඹන්ෙන්ශ
යෙට්ශඅභළ ක,ශනිෙඹෝජයශඇභ කරු,ශහරශයත්නහඹශඇභ කතුභහශ
ෙභොක්දශ යන්නශ ඕනෆශ කිඹනශ එයි.ශ ෙභළනිශ න්ීධිශ

ම්ඵන්ධෙඹන්ශන්ාවරශජනතහශතුශශ කෙඵනශබිඹශනියවුල්ශයන්නශ
ඕනෆ.ශඔවුන්පශකිඹන්නශඕනෆ,ශ''ෙම්ශන්ීධිශFacebook එෙක්ශෙභෙවභශ
හයාතහශෙරහශ කෙඵනහ.ශෙම්ශන්ීධිෙ ශ investigation report එශ

ෙම්ශ කෙඵන්ෙන්.ශඒශනිහශෙම්හශෙඵොරු''ශකිඹරහ.ශඇත්තශනම්ශඒහපශ
අදහශශ අඹශ ශ අත්ශ අඩාගුපශ න්නශ ඕනෆ.ශ එෙවභශ නළ කශ න්ාවරශ
ජනතහෙේශ බඹශනළ කශයන්නශඵළවළ.ශඅදශ ෙම්ශ ෙීලඳහරනශ පිනුභශ

වන්නශවදන්ෙන්ශඒශඅසෙේ.ශඒශනිහශභභශඳළවළදලිභශආණ්ඩුපශ
කිඹනහ,ශ ජනතහෙන්ශ ප්ර කක්ෙේඳශ ෙචිච,ශ බුීධහභපශ කින්භශ
අදහශත්ඹක්ශ නළ ක,ශ ඉතහභශ දුයාරශ චරිතශ ෙම්හශ යනශ ඵ.ශ ෙම්ශ

සිධිඹපශ බඹශනළ කශෙභළනිශෙල්රභක්ශයනශ ෙොපශඅඳපශනම්ශ
භළෙන්ෙන්,ශෙම්ශපිටිශඳසෙේශආණ්ඩුෙව්ශවුරුශවරිශඳළවළදලිභශ
ඉන්නහ,ශඑෙවභශනළත්නම්ශෙම්ශවයිඹශඑන්ෙන්ශනළවළශකිඹරහ.ශඅපිශ

දළක්හශ අයශ ඩෆන්රහ,ශ -අයශ ෙොල්ෙරෝශ ෙම්ශ ෙොල්ෙරෝ-ශ එඳහයශ
arrest  ශහපශ ඳසෙේශ අඬපුශ සිධිඹ.ශ දුටුළමුණුශ යේ සරුන්ෙේශ
තහත්තහශහෙේශඩෆන්ශමුලින්ශථහශෙශේ.ශනමුත්,ශඇල්ලුහපශඳසෙේශ
ෙොෙවොභද?ශ ඒශ නිහශ රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ අපිශ

ආණ්ඩුපශ කිඹනහ,ශ ජහ කහදඹශ එක්ශ ෙල්රම්ශ යන්නශ එඳහශ
කිඹරහ.ශ ෙරෝෙ ශ ආයාථිශ ප්රලසනශ  කෙඵනහ;ශ Cabinet 
reshufflesරශ ප්රලසනශ  කෙඵනහ.ශ භභශ කිඹන්ෙන්ශ නළවළශ මුළුශ

ආණ්ඩුභශ ෙම්පශ ඍ සශ ම්ඵන්ධයිශ කිඹරහ.ශ නමුත්,ශ අඳපශ
ෙඳෙනනහශ ආණ්ඩුෙව්ශ ඹම්ශ කින්ශ ආශීයාහදඹක්ශ ෙම්ශ න්ීධිරපශ
 කෙඵනශ ඵ.ශ ඒශ නිහශ වහභශ න්ාවරශ ජනතහශ තුශත්,ශ මුසලිම්ශ

ජනතහශතුශත්,ශ ෙදභශශජනතහශතුශත්ශළඹක්ශඇ කශෙනශඑශ
ශක්න්නශකිඹරහශ අපිශආණ්ඩුෙන්ශඉල්රහශ න්ටිනහ.ශ ෙඵොෙවොභශ
සතු කයි. 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்ணொறகு ஷனஷரங்கும்  உணப்தறணர் அர்ள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

මීශඟප,ශරුශරිහඩ්ශඵදයුදීන්ශභවතහ. 

 

[தற.த. 6.59] 
 

ගරු  මවළඩ් බරියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு நறமரட் தறணலன் - ஷத்வரறல் ற்ணம் 

ரறத அணௗல்ள் அஷச்ெர்) 

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

வௌ தறறச் ெதரரர் அர்ஶப, ணௌணல் இந் 

எத்றஷப்ணொப் தறஶஷஷக் வரண்டுந் வௌ 

உணப்தறணர் ணௌஜறணொர் ஹ்ரன் அர்ணக்கு ன்நறஷத் 

வரறறக்கும் அஶஶஷப, இப்தறஶஷலரண றரத்றல் 

னந்ணவரண்டு ஶதெற ெறங்பப் தரரணன்ந 

உணப்தறணர்ஷபணம் தரரட்டுறன்ஶநன். உண்ஷறஶன இந் 

ரட்டிஶன ரணறன்ந வதணம்தரன்ஷ ெறங்ப க்பறல் 

றவும் ல்ன தண்ணொஷபணஷட 

ணறரதறரணணௌள்பர்ணம் இணக்றநரர்ள். ணஶ, 

அவ்ரநரண ெறங்ப ெண்த்றணஷணம் இந் ரட்டின் 

சுந்றத்ணக்கு ணௌன்ணணம் தறன்ணணம் ந்வரண ட்டத்றணௗம் 

லறரத்ஷ ண்றப் தரர்க்ர ெண்ரண ணௌஸ்ணம் 

ெண்த்றணஷணம் ஶரறட்டு, அணைடரத் ங்ணஷட 

சுன ஶஷப்தரட்ஷட றஷநஶற்ணற்ர எணெறன 

குணரஶரடு ஶெரோ்ந்ண ெறன றணடர்ணம் ரரணணம் 

வெற்தட்டுக்வரண்டிணக்றன்நரர்ள். இர்ள் வெய்றன்ந 

அட்டரெத்றணரல் இந் ரட்டிணௗள்ப ெறணதரன்ஷச் ெண்ம் 

அச்ெத்ஶரடு ரஶண்டி எண றஷனஷ 

ற்தட்டிணக்றன்நண. இங்கு ஶதெற வௌ அஷச்ெர் ஶணர 

ஶென், வப உணப்தறணர் தறல் த்ணரக், வப 

ெம்தந்ன், இந்ப் தறஶஷஷ ஆஶரறத் வௌ 

உணப்தறணர் ஆற ல்ஶனரணஷட ஶதச்ஷெணம் கூர்ஷரக் 

ணறத்ரல், அர்ள் ல்ஶனரணம் இந் ரட்டிஶன 

ரணறன்ந ல்னர இணங்ணம் ெஶரத்ணத்ஶரடும் 

ெத்ணத்ஶரடும் எற்ணஷர ரஶண்டும் ன்ஶந 

றர்தரர்க்றநரர்ள் ன்தண வபறரறநண.   

“ ல்னரட்ெற” ன்ண ந்றணக்றன்ந இந் அெறன்லண 

ம்தறக்ஷ இந்ர்பர ெறணதரன்ஷச் ெண்ம் 

ரநறக்வரண்டிணக்றன்ந இவ்ஶஷபறஶன, டந் ப்தறல் 

ரம் 16ஆம் றறக்குப் தறநகு, ெறணதரன்ஷ ெண்த்ணக்கு 

றர 19 அல்னண 20 ெம்தங்ள் ஷடவதற்நறணக்றன்நண. 

எண குணரன் - ரன் வதஷச் வெரல்ண, அஷப் வதரற 

ணறரக் றணம்தறல்ஷன-அறஞ்ெறப்வதரத்ரஷண, 

தள்பறவரடல்ன தறஶெத்ணக்கு அடரத்ரச் வென்ண அங்கு 

அட்டரெம் ணொரறந்ஷ வதரணமரர் தரர்த்ணக்வரண்டு 

இணந்ரர்ள். அந் க்ள் 150 ணடங்ணக்கு ஶனர 

அக்றரத்றஶனஶ ரழ்ந்ண ணறன்நரர்ள். அஶஶதரன்ண, 

வரணம்தறணணந்ண வென்ந எண குண ஶரப்ணோரறஶன 200-300 

ணடங்ள் தஷஷ ரய்ந் றரரண வெல்ணக்குச் 

வென்ண, அங்கு ரணறன்ந க்ணஷட கூடரங்ஷப 

உஷடத்ண, அட்டரெம் ணொரறந்ஷணம் வதரணெரர் 

தரர்த்ணக்வரண்டுரன் இணந்ரர்ள். அஶஶதரன 

ன்ணம்தறட்டிறணௗம் தரந்ணஷநறணௗம்  

ஶரறனத்ஷறணௗம் உள்ப தள்பறரெல்ள் லண ஶடிரத் 

ரக்குல் டத்ப்தட்டிணக்றன்நண.  
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ரன் இங்கு ஶதெற தனணஷட ஶதச்சுக்ஷபச் 

வெறடுத்ஶன். இந் ரட்டிஶன தங்ரத்ஷ எறத் 

ெறநந் ணொனணரய்வுப் தறரறவு இங்றணக்றன்நண. “இந் ரட்டிஶன 

இணந் தங்ரக் குணறன் ஷனஷக்கூட, ரங்ள் 

ண்டுதறடித்ண வரஷனவெய்ஶரம்” ன்ண வெரல்ணௗறன்ந றச் 

ெறநந் இந்ப் ணொனணரய்வுப் தறரறரணண, இந்ச் 

ெம்தங்ணடன் ெம்தந்ப்தட்ட எணஷக்கூட இணஷ 

ஷண வெய்றல்ஷன ன்தஷ ரன் இந்ச் ெஷதறஶன 

றவும் ஶஷணஶரடு வெரல்ணக்வரள்ப றணம்ணொறன்ஶநன்.  

வப அஷச்ெர் ெரன த்ரக் அர்ணஷட 

ஶதச்சு ங்ணக்கு ஏபவு ம்தறக்ஷஷத் ணறன்நண. எணெறன 

றணட்டுச் ெம்தங்பர இணக்னரம்! ஆணரல், 

ல்னரற்ஷநணம் றணட்டு ஶரக்த்றற்ர வெய்ரக் 

ணணௌடிரண. வணணறல், அற்குப் தறன்ணரல் இணர 

ெக்றள் இணக்றன்நண. இந் ரட்டிஶன இணக்றன்ந ணௌஸ்ணம், 

ெறங்ப க்ள் த்றறஶன எண னத்ஷத் 

ணண்டுணைடர ரட்டின் ஸ்றத்ன்ஷஷ ரற்நறறட 

அர்ள் றர்தரர்க்றநரர்ள். இந் ல்னரட்ெறஷக் 

வரண்டுணற்குப் தரடுதட்டர்ணஷட றர்தரர்ப்ஷதத்  

ர்த்வநறற்ர, இந் ரட்டிஶன இன்ணேம் எண  30 

ணடங்ணக்கு இத் ஆண ஏட ஶண்டுவன்தற்ர, 

அல்னண ங்ணஷட சுனரதத்ணக்ர அர்ள் இத்ஷ 

ெறஷச் வெய்றன்நரர்ள். ஆணரல், இணறணம் ங்பரல் 

இஷப் தரர்த்ணக்வரண்டிணக் ணௌடிரண. "அந்ந்ப் தகுறப் 

வதரணஸ் றஷனப் வதரணப்தறரரறள்ரன் அந்ச் 

ெம்தங்ணக்குப் வதரணப்ஶதற் ஶண்டும்" ன்ண தறர் 

அர்ள் வெரன்ணர வப அஷச்ெர் ஶணர ஶென் 

அர்ள் கூநறறணந்ரர் . அந் ஷறல், எவ்வரண வதரணஸ் 

றஷனப் வதரணப்தறரரறணம் ங்ணஷட டஷஷ 

ஶரோ்ஷரச் வெய்றணந்ரல் எண ர ரனத்ணக்குள் 

இவ்பவு தறச்ெறஷணள் இவ்ரண ணோரர 

ரநறறணக்ரண. ணஶ, இஷ டுத்ண றணத்ப்தட 

ஶண்டும்.  

ெறணதரன்ஷறணர இணக்னரம், வதணம்தரன்  

ஷறணர இணக்னரம், றச்ெர க்ள் அஷணணம் 

ெட்டம், எணங்ஷ றஷனரட்டஶண்டி வதரணமரர் லஶ 

ம்தறக்ஷ ஷத்றணக்றநரர்ள். எவ்வரணணம் 

ங்ணஷட க் டஷஷபச் வெய்ற்கு, 

றரதரத்ஷச் வெய்ற்கு, அல்னண ங்ணஷட 

இணப்ஷதப் தரணரப்தற்கு ண அஷணத்ணக்கும் உரற 

ஷறல் தரணரப்ணொக் வரடுக்ஶண்டி வதரணப்ணொ 

வதரணமரணக்கு இணக்றன்நண. ஆணரல், இந் றடத்றல் 

அஷச் வெய் வதரணமரர் நறறணக்றநரர்ள்; இஷ 

ற்ணக்வரண்டர ஶண்டும். இன்ணகூட யத்ஷறஶன 

இண்டு ஷடள் ரறக்ப்தட்டிணக்றன்நண. அஶஶதரன்ந 

ெம்தம் ல்னப்தறட்டிறல் அன்ண டந்ண. ெறநந் 

ணொனணரய்வுப் தறரறவுஷபக் வரண்டிணக்றன்ந ண ரட்டிஶன 

அந்ச் ெம்தங்ணடன் வரடர்ணொஷட எணஷக்கூட 

இணஷணம் ஷண வெய் ணௌடிறல்ஷன. ஆணரல், ஷண 

ரடம் டக்றன்நண. அஷ அன்ண ரஷன ரங்ள் 

தரர்த்ஶரம்! வணணறல், "ரங்ள் ணறன்ஶநரம்; லங்ள் 

ரர இணங்ள்!" ன்ண ணௌன்கூட்டிஶ வெரல்ணறட்டுச் 

வெய்ணஶதரனத்ரன் ங்ணக்குத் ஶரன்ணறன்நண. 

ஷணவெய் ஶண்டுர இணந்ரல் அற்கு ணௌல் ரள் 

வதரணஸ் ஷனஷத்றற்கு ெம்தந்ப்தட்டர் ந்வதரணண 

ஷண வெய்றணக்னரம். ஆணரல், அர் ஊடங்ணக்கு 

ணௌன்ணரல் வீஷணப்ஶதரன ஶதெறறட்டுச் வெல்ஷப்  

தரர்த்ணக்வரண்டிணந்ரர்ள். அடுத்ரள் ரஷன எண வதரற 

னம்ஶதரன என்ஷந உணரக்ற அஷக் ஷண வெய்ச் 

வென்நரர்ள். ெறனர் அஷக் ஷணவெய் ஶண்டரவன்ண 

அணத்ஷறஶன ஊர்னம் வெல்றநரர்ள்; அர்ணக்கு 

வதரணமரர் தரணரப்ணொக் வரடுக்றநரர்ள். ெட்டம் ன்தண 

குணரர், அெறல்ரறள் ண க்ள் ல்ஶனரர்லணம் 

எஶரறரறரண ணௌஷநறஶன ெத்ணரப் 

தறஶரறக்ப்தடுர இணந்ரல் இவ்ரண அடரடித்ணம் 

வெய்றன்ந, ெண்டிர்ள்ஶதரன 

டித்ணக்வரண்டிணக்றன்நர்ள் அடங்றறடுரர்ள்.  

இங்கு ஶதெற வப உணப்தறணர் தறல் த்ரக் 

அர்ள் வெரன்ணணஶதரன, அர்ள் ஶரஷள்ரன். 

ங்ஷபக் ஷண வெய்ப்ஶதரறநரர்ள் ன்தற்ர 

உண்ரறறணக்றநரர்ள். ரங்ள் ெறஷநக்குப் ஶதரரல் 

டுப்தற்ர இஷபஞர்ஷபத் ணண்டிறடுறநரர்ள். இந் 

ரட்டிஶன ன்ண டந்ரணௗம் தரறல்ஷனவன்ண 

வெற்தடுறன்ந அர்ணஷட ஶதச்சுக்ஷபணம் 

வெற்தரடுஷப ரங்ள் அரணறத்ணக் 

வரண்டிணக்றஶநரம். அந் ஷறல் இந் ல்னரட்ெறஷக் 

குப்தற, அஷ ரெப்தடுத்ற இந் ரட்டிஶன இன்ணேஶரர் 

இத் ஆஷந ஏடச் வெய்ஶண்டுவன்ண ணடிக்றன்ந இந்ச் 

ெறரர்ஷப - அர்ள் குணரர இணக்னரம் அல்னண 

வீர்ள்ஶதரன டிக்றன்ந றணடர்பர இணக்னரம் - 

ஷணவெய்ண, உரற ண்டஷண ங்றணரல் இவ்ரநரண 

குப்தங்ள் இணறஶணௗம் ற்தடரவன்தஷ உணறரச் 

வெரல்றன்ஶநன். இணறர, ஜணரறதற அர்ணம் தறர் 

அர்ணம் அஷச்ெஷறஶன அபறத் ரக்குணறணம் 

அஷச்ெர் ெரன த்ரக் அர்ணஷட ஶதச்சும் 

ங்ணக்கு ம்தறக்ஷஷத் ந்றணக்றன்நண ன்ண கூநற, 

இந் எத்றஷப்ணொப் தறஶஷஷப் தறஶரறத் வப 

உணப்தறணர் ணௌஜறணொர் ஹ்ரன் அர்ணக்கும் அஷ 

ஆஶரறத் வப உணப்தறணணக்கும்  லண்டும் ன்நறஷக் 

கூநற, றஷடவதணறன்ஶநன்.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. S.M. Marikkar. You 

have three minutes. 

 [අ.බහ.ශ7.05] 

 
ගරු එවහ.එේ. ම මක්කළර් මශතළ 
(ரண்ணொறகு ஸ்.ம். ரறக்ரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ 1948ශ යපශ ෙඳයශ දීයාකශ

හරඹක්ශ කසෙේශඳයෙීක්හයයින්පශඅෙප්ශයපශඹපත්ශයශෙනශ
ඉන්නශපුළුන්ශවුෙණ්ශඅපිශජහතීන්ශවළටිඹප,ශආම්ශවළටිඹපශෙඵදරහ,ශ
ෙන්ශෙරහශජීත්ශවශනිහයි.ශ1948ශෙයාදීශඑශෙල්ශබින්දුක්ත්ශ

ෙවොරන්ෙන්ශ නළතුශ අෙප්ශ යපපශ නිදවශ රඵහශ න්නශ පුළුන්ශ
වුෙණ්ශන්ාවර,ශදමිශ,ශමුසලිම්ශනහඹයින්ශන්ඹලුශෙදනහශඒශඹථහයාථඹශ
ෙත්රුම්ශඅයෙනශඑපශඑක්ශවශනිහයි.ශ2009ශෙයාදීශයුීධඹශඉයශ

වුණහපශ ඳසෙේශ අෙප්ශ යෙට්ශ න්ාවර,ශ ෙදභශ,ශ මුසලිම්ශ ජනතහශ
ඵරහෙඳොෙයොත්තුශවුෙණ්ශෙම්ශයපශදයුණුශයපක්ශයහජයඹක්ශඵපශඳත්ශ
ෙයිශ කිඹරහයි.ශ නමුත්ශ ඳසුගිඹශ යජඹශ භෙ දීශ තභන්ෙේශ

ෙීලඳහරනශහන්ඹශවහශයජෙ ශඅනුශදළනුභශභතශයහජයශත්රසතහදඹ,ශ
ජහ කහදඹශ වශආම්හදඹශනළතශ තහක්ශ ෙම්ශ යපශතුශශයහප්තශ
කිරීෙම්ශප්ර කපරඹක්ශවළටිඹපශතභයිශෙම්ශයපශපුයහභශආම්හදඹශවශ

ජහ කහදඹශනළතශඳළ කෙයන්නශඳපන්ශත්ෙත්.ශෙෙේශනමුත්ශ2015ශ
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[රුශරිහඩ්ශඵදයුදීන්ශශභවතහ] 



2017 භළයිශ23ශ 

ජනහරිශ භහෙ ශ 8ශ ළනිදහශ ෙම්ශ යෙට්ශ ඵුවතයශ න්ාවර,ශ ෙඵෞීධශ

ජනතහශ ඔප්පුශ යරහශ ෙඳන්වහ,ශ න්ාවරශ ෙඵෞීධඹන්ශ ජහ කහදීශ
ෙනොනශ.ශඑළනිශතත්ත්ඹක්ශතුශශාි ඳිඹහශප්රමුශයෙනශ
ආපුශ ෙම්ශ යජඹශ ඹපෙත්ශ ෙභළනිශ පයුතුශ න්දුවීභත්,ශ ඒශ පිළිඵශ
ක්රිඹහභහයාශ න්නශප්රභහදශ වීභත්,ශහරඹශහශ දළමීභත්ශනහටුපශ

හයණඹක්ශඵශඅපිශඉතහභශඳළවළදලිශකිඹන්නශඕනෆ.ශභහජශජහරශ
ෙබ්ශ අඩසිරශ ෙම්ශ ආම්හදඹශ ඳතුරුනශ අඹෙේශ facebook 
profile එශ අයෙනශ ඵළලුහභ,ශ ඔවුන්ශ ෙොන්දක්ශ  කෙඵනශ අඹශ

කිඹරහශනම්ශඅඳපශෙඳෙනන්ෙන්ශනළවළ.ශ 

බිභල්ශයත්නහඹශභළ කතුභහශකිඹපුශආහයඹපශෙම්ශවුරුශවරිශ
ෙෙනක්ශ ෙඳොල්ශ ෙඩිඹක්ශ ෙවොයහපශ ත්තහභශ පක්ශ හරහශ අල්රහශ
න්නශ්රීශරාහශෙඳොලීන්ඹපශපුළුන්ශනම්,ශෙම්හශළනශෙවොඹන්නශ
ඵළරිශ ඇයිශ කිඹනශ එශ පිළිඵශ අෙප්ශ යෙට්ශ ජනතහශ තුශශ සිලහරශ

ළඹක්,ශ ාහක්ශ  කෙඵනහශ කිඹනශ එශ අපිශ ඉතහශ ඳළවළදලිශ
කිඹන්නශ ඕනෆ.ශ ඒශ එක්භශ භභශ ෙම්ශ ෙභොෙවොෙත්දීශ කිඹන්නශ
ළභළ කයි,ශඅපිශයපක්ශවළටිඹපශදයුණුශෙන්නශනම්ශඉතහභශඳළවළදලිශ

ෙම්ශ යෙට්ශ න්ාවරශ ජහ කහදඹත්,ශ ෙදභශශ ෙඵදුම්හදඹත්,ශ මුසලිම්ශ
අන්තහදඹත්ශඳයහජඹපශඳත්ශශශයුතුශඵ.ශෙම්ශෙචෝදනහශන්දුශයනුශ
රඵනශඅඹශශමුසලිම්ශඅන්තහදඹක්ශයහප්තශෙනශඵශකිඹනහශනම්,ශ

ඒත්ශඳරීක්හශයන්නශකිඹරහශඅපිශෙඳොලීන්ෙඹන්ශඉල්රනහ. 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ ඒශ හෙේභශ භභශ කිඹන්නශ
ඕනෆ,ශ භහශනිෙඹෝජනඹශ යනශ ෙොෙශොන්නහශ ආනෙ ශන්ාවර,ශ
ෙදභශ,ශමුසලිම්ශන්ඹලුශෙදනහශභඟිෙඹන්ශජීත්ශෙනශඵ.ශඳසුගිඹශ
යහජඳක්ශෙයිතභඹශඹපෙත්දීත්ශෙොෙශොන්නහෙව්ශඳන්රපත්,ශ

ඳල්ලිඹපත්ශකින්භශ ප්රවහයඹක්ශ එල්රශ වුෙණ්ශනළවළ.ශනමුත්ශ භභශ
නහටුශ ෙනහ,ශ අෙප්ශ යජඹශ ඹපෙත්ශ ෙොි රත්තශ මුසලිම්ශ
ෙීසථහනඹපශන්දුශවුණුශප්රවහයඹශපිළිඵ.ශඅහනශලෙඹන්ශභපශ

ඉල්රන්නශ කෙඵන්ෙන්ශඑශෙදඹයි.ශෙම්ශඅඹෙේශඵරහෙඳොෙයොත්තුශ
ෙභොක්ද?ශ ඵරඹශනළ කශවුණහ.ශනළතශ ජහ කහදඹශ වශ අන්තහදඹශ
පුයරහ,ශමුසලිම්ශජනතහශෙම්ශයජෙඹන්ශඈත්ශයරහ,ශනළතශඵරඹපශ

ඳළමිෙණන්නයිශ ඵරහෙඳොෙයොත්තු.ශ අන්නශ ඒශ නිහශ අපිශ ඉතහශ
ඳළවළදලිශ කිඹනහ,ශ ඒශ තත්ත්ඹශ ඳහරනඹශ යන්නශ යජඹපශ ශ
කීභක්ශ  කෙඵනහශ කිඹරහ.ශ ෙම්ශ භඟිෙඹන්ශ ඉන්නශ න්ාවරශ වශ
මුසලිම්ශ ජනතහශ කුපිතශ යන්නශ ෙවපශ දෙේශ සිවහයසථහනඹපශ

වන්නශපුළුන්.ශ ඊපශ ඳසෙේශ භශ ඇසිෙශන්නශ පුළුන්.ශ ඒශ නිහශ
න්ාවරශ ෙව්හ,ශ ෙදභශශ ෙව්හ,ශ මුසලිම්ශ ෙව්හශ ෙොන්දශ ඳණශ ඇතුශ
යජඹශඒශළයදරුන්පශදුවම්ශදීරහ,ශ්රීශරහාකියින්ශවළටිඹපශෙම්ශ

යෙට්ශ න්ඹලුශ ෙදනහපශ ජීත්ශ ෙන්නශ පුළුන්ශ හතහයණඹක්ශ වදහශ
ෙදයිශකිඹරහශඅපිශඵරහෙඳොෙයොත්තුශෙනහ.ශ 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Abdul Haleem. You have 

three minutes. 

[தற.த. 7.08] 
 

ගරු අේු ල් ශලීේ මශතළ ( තෆඳෆල්, තෆඳෆල් මවේලළ ශළ 

මුවහලිේ ආගමික ක යුතු  අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு அப்ணல் யணம் - தரல், தரல் ஶெஷள் 

ற்ணம் ணௌஸ்ணம் ெ அணௗல்ள் அஷச்ெர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 
வௌ தறறச் ெதரரர் அர்ஶப, இன்ண வௌ 

உணப்தறணர் ணௌஜறணொர் யளரன் அர்பரல் 

வரண்டுப்தட்ட எத்றஷப்ணொப் தறஶஷ லரண இந் 

றரத்றஶன தன றடங்ஷபப் தற்நற ரன் கூந 

றர்தரர்த்றணந்ஶதரறணௗம் ஶம் ஶதரரஷ ரர எண 

றடத்ஷ ரத்றம் கூணறன்ஶநன். றஶெடர, எண 

குநறப்தறட்ட ரனஷஷநக்குள், அரண டந் எண ர 

ரனத்றற்குள் இந் ரட்டிஶன ணௌஸ்ணம்ஷபத் ணன்ணொணத்ணம் 

ஷறல் தன ன்வெல்ள் டந்ணவரண்டிணப்தஷ 

ரங்ள் அஷணணம் அநறஶரம். இந் ன்வெல்ள் 

ரணக்குரள் அறரறத்ண ணஷணம் ரக்கூடிர 

வுள்பண. இற்நறல் றஶெடர தள்பறரெல்ள், ர்த் 

றஷனங்ள், ஷடள் ன்தற்ணக்குத் ல ஷப்தண ஶதரன்ந  

ன்வெல்ள் எணணொநம் இடம்வதணறன்நண. ணணொநத்றல் 

ணௌஸ்ணம்பறன் ல்ஷனக் றரங்பறல் அச்சுணத்ல், 

அல்னரஹ்ஷப் தற்நற வணப்ணொப் ஶதச்சுக்ள் இப்தடி 

எவ்வரண றர ண ணௌஸ்ணம் க்ஷபத் ணன்ணொணத்ணம் 

ஷறஶன இடம்வதணறன்நண.  

வௌ அஷச்ெர் நறமரட் தறணலன் அர்ள் 

கூநறணஶதரல் இன்ண தன றடங்ள் ஷடவதற்ண 

ணௌடிந்ஶதரறணௗம் இணஷ அற்ணடன் ெம்தந்ப்தட்ட 

ணம் ஷணவெய்ப்தடரணணப்தண எண ணொறணரண 

றடரகும். றஶெடர ணௌஸ்ணம் எணரறன் ஷட 

லப்தற்நறவரறந்ரல் வதரணெரரறன் ணௌனரண தறல், "அண 

றன்ெரக் ஶரபரண" ன்தரகும். வௌ உணப்தறணர் தறல் 

த்ரக் அர்ள் கூநறணஶதரன, டந்ணணௌடிந்  18 

ெம்தங்பறல் 8 ெம்தங்ஷப எணக்ற 10 ெம்தங்ஷப 

டுத்ணக்வரண்டரணௗம் க்குத் றணப்றரண எண தறஷன 

இந்ப் வதரணமரரறடறணந்ண  வதற்ணக்வரள்ப 

ணௌடிரணணக்றன்நண. இந் ரட்டில் ரணம் ல்னரச் 

ெணௌரத்ஷணம் ல்னரறத்றணௗம் தரணரக் ஶண்டி 

டப்தரடு இந் அெரங்த்றற்கு இணந்ஶதரறணௗம் இன்ண 

இந் ரட்டின் ெட்டம் ெரறரண ணௌஷநறஶன 

அணௌல்தடுத்ப்தடரல் இணப்தன் ரத்றணரல் 

இப்தடிரண தறச்ெறஷணஷப ரங்ள் றர்ஶரக் 

ஶண்டிர்பர இணக்றன்ஶநரம்.  

டந் ரனங்பறஶன இண ெம்தந்ர ஶகு ஜணரறதற 

அர்ணடணேம் வௌ தறர் அர்ணடணேம் 

னந்ரஶனரெறத்ண ெறன டடிக்ஷஷப 

ஶற்வரண்டஶதரறணௗம் ஶற்ண வௌ அஷச்ெர் ெரன 

த்ரக் அர்ணடன் ஷத்ஶதரண, இன்ணேம் 3 

ரட்பறஶன அற்ரண றஶெட ஶஷனத்றட்டத்ஷ 

றஷநஶற்நப்ஶதரரவும் அன்ண்னம் இன்ண 

ற்தட்டிணக்கும் இந் றஷனஷஷ ரற்நறஷப்தரவும் 

அர் ரக்குணறபறத்ரர். அஷண ரங்ள் ம்ணொறன்ஶநரம்.  

இந் ரட்டில் ரணம் ணௌஸ்ணம்ள் இணஷ ரனணௌம் 

வதரணத்றணக்றநரர்ள். அர்ணக்கு றஶெடர ரங்ள் 

ன்நற கூநஶண்டும். ஆஶ, அர்பறன் வதரணஷஷ 

ஶணௗம் ஶெரறக்ரண இந் ரட்டில் ெட்டம் றஷனரட்டப்தட 

ஶண்டுவன்ண கூநற, றஷடவதணறன்ஶநன். ன்நற. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟප,ශ රුශ රුණහයත්නශ ඳයණසිතහනශ නිෙඹෝජයශ
ඇභ කතුභහ.ශඔඵතුභහපශසිනහඩිශතුනශහරඹක්ශ කෙඵනහ.ශ 

[අ.බහ.ශ7.12] 
 

ගරු කරුණළරත්න ඳරණවිතළන මශතළ (ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රවරවංවහකරණ ශළ ජනමළධය නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு ணரத்ண தறரண - தரரணன்ந 

ணெலஷப்ணொ ற்ணம் வகுெண ஊட தறற அஷச்ெர்) 

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

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ බහශ ල්තඵනශ

අසථහෙව්දීශ අදවසශ ප්රහලශ යන්නශ භපශ ඉඩශ රඵහශ දුන්නහපශ
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ඔඵතුභහපශ ෙඵොෙවොභශ සතු කයි.ශ ශ රුශ මුිතබුයාශ යුවභහන්ශ භන්ත්රීතුභහශ
ඉදරිඳත්ශශශෙඹෝජනහපශඅෙප්ශවෙඹෝඹ,ශප්රහදඹ,ශසතු කඹශඳශශ
යනහ.ශ යපශ පුයහශ සථහනශ ණනහශ යාහදීශ සබහෙ ශ

ප්රවහයහත්භශ න්ීධින්ශ කිි ඳඹක්ශ හයාතහශ ෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ඒහශ
ළෙනන්ෙන්ශ "hate crimes" යාඹපයි.ශ අෙප්ශ යජඹශ යාහදඹ,ශ
ආම්හදඹ,ශ ජහ කහදඹශ ඳයදහ,ශ ෙම්ශ යෙට්ශ පුයළන්ඹහෙේශ

අභිරහඹන්ශ ෙනුෙන්ශ ෙොඩශ නළඟුණුශ යජඹක්.ශ එන්ශ යජඹක්ශ
ඹපෙත්ශෙම්ශබහෙව්ශහචිඡහපශළෙනනශසුළුශන්දුවීභක්ශඳහශඅපිශ
ඵයඳතශශසිධිඹපශළරකිල්රපශතශයුතුයි.ශඅඳපශෙචෝදනහක්ශආහශ

ෙම්හශ යජඹශ ම්ඵන්ධශ ෙරහශ යනශ ඒහයිශ කිඹරහ.ශ අපිශ ඒහශ
ම්පයාණෙඹන්භශප්ර කක්ෙේඳශයනහ.ශ 

අපිශ පිළිතශ යුතුයිශ නී කඹශ වහශ හභඹශ ක්රිඹහත්භශ කිරීෙම්දීශ

ප්රභහදඹක්ශ  කෙඵනශ ඵ.ශ එභශ නිහශ ජහ කඹශ නහභෙඹන්,ශ ආභශ
නහභෙඹන්,ශ ෙීලඳහරනඹශ නහභෙඹන්,ශ ෙම්ශ ෙභොනහශ නහභෙඹන්ශ
ශත්ශඒශ ෙීලඳහරනඹ,ශආභ,ශජහ කඹ,ශයාඹ,ශකුරඹශ ෙනොතහ,ශශ
තයහ කයභශ ෙනොතහශ ෙභළනිශ අඳයහධශ යනශ උන්භත්තයින්ශ

අත්අඩාගුපශඅයෙනශනී කඹශක්රිඹහත්භශයන්නශකිඹහශළබිනට්ශ
භණ්ඩරඹශ රැසශ ෙරහශ තීන්දුක්ශ අයෙනශ  කෙඵනහ.ශ එභශ නිහශ
ජනභහධයශ නිෙඹෝජයශ ඇභ කයඹහශ වළටිඹපශ භහශ ෙම්ශ යෙට්ශ

ජනභහධයෙඹන්ශ ඉල්රහශ න්ටිනහ,ශ ෙම්ශ උන්භත්තයින්ෙේශ
ක්රිඹහදහභඹන්ශවීයත්ඹපශඳත්ශයන්නශඑඳහ,ශෙම්හශෙවශහශදකිනශජනශ
භතඹක්ශ වදන්නශකිඹරහ.ශ එභශනිහශ ෙම්ශ ඇ කශයන්නශ වදන්නහවශ

යාහදීශ ප්රචණ්ඩත්ඹශ මුළුභනින්භශ දරීභූතශ යන්නශ ෙම්ශ
ඳහයාලිෙම්න්තුශ එශ වඬින්ශ නළඟීශ න්ටින්නශ ඕනෆයිශ කිඹහශ ප්රහලශ
යමින්ශ බහශ ල්ශ තඵනශ අසථහෙව්ශ ඉදරිඳත්ශ යශ  කෙඵනශ

ෙඹෝජනහශ අනුභතශ යමින්ශ භෙේශ චනශ සල්ඳඹශ අන්ශ
යනහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

මීශඟප,ශරුශ(ආචහයාඹ)ශජඹම්ඳ කශසික්රභයත්නශභන්ත්රීතුභහ. 

[අ.බහ.ශ7.14] 

 

ගරු (ආාළර්ය) ජයේඳවර වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்ணொறகு (னரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ අදශ එක්තයහශ ආහයඹපශ
යපශ පුයහශ න්දුශ නශ න්දුවීම්ශ භහරහශ භහශ නම්ශ දකින්ෙන්ශ එක්තයහශ
පිරිෙේශළරසුම්වතශක්රිඹහශභහයාඹශප්ර කපරඹක්ශවළටිඹපයි.ශ

ෙම්ශ බහෙව්ශ ථියින්ශ කිි ඳශ ෙදනකුභශ කිව්හශ හෙේශ අපිශ ඉතහශ
අභහරුෙන්ශ 2015පශ ෙඳයශ ෙම්ශ යෙට්ශ  කබුණුශ තත්ත්ඹශ ෙනසශ
යරහශසිසිධශආම්ශවශජහතීන්ශඅතයශභඟිඹශනළතශඇ කශකිරීභපශ

ඳදනභශදභහශ කෙඵනශහරඹශඒශඳදනභශෙදදයහශඹන්නපශඋත්හවශ
යමින්ශ අන්තහදීශ ෙොපසශ ඉතහශ ළරසුම්වතශ ෙරයිශ ෙම්ශ
පයුත්තශයන්ෙන්.ශ 

රුශයවුෂසශවකීම්ශඇභ කතුභහශකිව්හශහෙේශභහධයඹශෙම්ශපිළිඵශ
ප්රභහණත්ශප්රචහයඹක්ශෙදන්ෙන්ශනළ කශඑශළනශඇත්තශලෙඹන්භශ
භහශනහටුශ ෙනහ.ශ ෙම්හශ න්දුශනශ ඵශ අඳපශආයාචිශ ෙන්ෙන්ශ
ෙඵොෙවෝශ සිපශ අෙප්ශ ි තතුන්ෙන්,ශ අෙප්ශ ඳහක්ක යින්ෙන්.ශ භහශ

ි තනශසිධිඹපශභහධයඹපශ-සිෙලේෙඹන්ශයහජයශභහධයඹප-ශ ශමීපශඩහශ
කීභක්ශ  කෙඵනහ,ශ ෙම්ශ පිළිඵශ නින්ශ තත්ත්ඹශ යපපශ දළනුම්ශ
ෙදන්න.ශ ශභහශලින්ශකිව්හශහෙේශෙභඹශඳළවළදලිශෙරශආණ්ඩුශ

අසීලරුශතත්ත්ඹපශඳත්ශයන්නපශපයුතුශයන,ශආණ්ඩුශසිෙයෝධීශ

යහඳහයඹශ පයුත්තක්.ශ අදශ ඒහඵීධශ සිඳක්ෙ ශ කින්දුශ

භන්ත්රීයඹකුශබහෙව්ශරැී ශෙනොන්ටීභත්ශඑි ශරකුණක්ෙදෝශකිඹරහශ
භපශ ළශ ි ෙතනහ.ශ ශ ෙභොද,ශ ඒශ ළනශ කින්භශ ෙෙනකුශ ථහශ
යන්ෙන්ත්ශනළවළ.ශඅපිශ දන්නහශුවඟක්ශහයණහරදී ඒහඵීධශ
සිඳක්ඹශපයුතුශයනශආහයඹ.ශ වකින්ශෙොශඹක්ශ ළටුණත්ශ

ප්රලසනශභතුශයනශඒහඵීධශසිඳක්ෙ ශඑශභන්ත්රීයඹකුත්ශඅදශ
ෙම්ශ ෙඹෝජනහශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශථහශ ෙනොකිරීභශ ඳභණක්ශ ෙනොශ
බහෙව්ශඉෙනශන්ටීභක්ත්ශඅඳපශදකින්නශනළවළ.ශ ශඒශනිහශඑඹශශ

රකුණක්ෙදෝශකිඹහශළශි ෙතනහ.ශඑෙේශෙනොෙව්හ!ශකිඹහයිශඅපිශ
ප්රහයාථනහශයන්ෙන්.ශ 

අදශ ෙම්ශ යෙට්ශ න්ාවර,ශ ෙඵෞීධඹන්ෙනුත්ශ අ කශ ඵුවතයඹශ

අන්තහදීන්ශ ෙනොෙයි.ශ ඒශ ඵශ ඔවුන්ශ ජනහධිඳ කයණෙ දීශ
ප්රදයාලනඹශ ෙරුහ.ශ අදශ ඔවුන්ශ ශ අෙනකුත්ශ න්ඹලුභශ ජනශ ෙොපසශ
භඟශ ෙවොඳින්,ශ හභහමීශ ජීත්ශ වීභපයිශ පයුතුශ යන්ෙන්.ශ

නමුත්,ශඉතහශකුඩහශපිරිප,ශාසිධහනහත්භශපයුතුශයනශකුඩහශ
පිරිපශෙම්ශතත්ත්ඹශෙනසශයන්නප,ශෙම්ශතත්ත්ඹපශවහනිශ
යන්නපශ පුළුන්ශෙරහශ  කෙඵනහ.ශ ශ ෙභෙේශ ජනතහශ අවුසනශ
අඹශපිළිඵශපයුතුශයන්ෙන්ශනළත්ෙත්ශඇයිශකිඹනශඑශපිළිඵශ

අදශමුසලිම්ශජනතහශඅතය,ශෙදභශශජනතහශඅතයශ ශසිතයක්ශෙනොශ
න්ාවරශ ජනතහශ අතයත්ශ ශ රකිරීභක්ශ  කෙඵනහ.ශ එෙේශ පයුතුශ
ෙනොකිරීභශ පිළිඵශ ෙම්ශ ආණ්ඩුපශ භහපශ ෙවේතුශ නළවළ.ශ This 

Government cannot give excuses.  නී කඹශවහශහභඹශෙනුෙන්ශ
පයුතුශෙනොකිරීභශපිළිඵශෙම්ශආණ්ඩුපශකින්භශexcuse එක්ශ
ඉදරිඳත්ශයන්නශඵළවළ.ශ ශඒශපිළිඵශකීභශඅපිශබහයශන්නශඕනෆ.ශ

අෙප්ශආණ්ඩුශ කෙඵනශහරෙ ත්ශෙම්ශහෙේශෙීල්ශන්දුශවීභශළනශ
අපිශඇත්තශලෙඹන්භශනහටුශෙන්නශඕනෆ. 

  
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have to wind up. 
 

ගරු (ආාළර්ය) ජයේඳවර වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்ணொறகு (னரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

එළනිශ ක්රිඹහශ ම්ඵන්ධෙඹන්ශ කින්භශ භහක්ශ නළ කශ නී කඹශ
ක්රිඹහත්භශ යනශ ෙරශ අපිශ ආණ්ඩුපශ ඵරශ යශ න්ටිනහ.ශ

ආණ්ඩුෙව්ශ භන්ත්රීරුන්ශසිධිඹපශ අපිශආණ්ඩුපශඵරශයශ න්ටිනහශ
නී කඹශ වහශ හභඹශ නළතශ ඇ කශ කිරීභශ ෙනුෙන්ශ පුීරයින්ශ
ෙනොරහ,ශ ඔවුන්ෙේශ තයහ කයභශ ෙනොරහ,ශ ඔවුන්ෙේශ ඇඳුභශ

ෙනොරහ,ශ ඔවුන්ශ පජශ ඳක්ෙ ද,ශ නළීදශ කිඹනශ න්ඹල්රශ
ෙනොරහශපයුතුශයන්නඹශකිඹහ.ශෙඵොෙවොභශසතු කයි.ශ 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. You have 

only three minutes. We have to adjourn Parliament at 

7.30 p.m. 

 
[7.18 p.m.] 
 

ගරු මවේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்ணொறகு வெறட் அண மரயறர் வௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Speaker, we all thought that our nation 

just emerged from three decades of brutal civil conflict 

which quite literally ripped our nation into two. What we 
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also thought was that we now have a golden opportunity, 

the opportunity to reconcile, reincarnate and revitalize our 

country. But, unfortunately, our expectations have been 

shattered and the law and order system is in shambles. 

Unfortunately, what has now occurred is that ethnic 

polarity has become so stark that each community is left 

to assume a sense of vulnerability. This sense of 

vulnerability, as proven since the time of our 

Independence, has been engineered by those behind the 

scenes in the establishment to ensure political stability by 

alienating and consolidating on communal lines. 

I may sound hypocritical, as I too am an elected 

representative of a party that has pursued an agenda on 

behalf of the Muslim community in Sri Lanka. But, in my 

defence, I must state that I am also a victim of the 

unfortunate political disparity that has befallen our 

democracy. Furthermore, the history books will reaffirm 

that I have always placed our national interests first, 

considered them foremost and have made tremendous 

personal sacrifices in preserving Mother Lanka's 

sovereignty, at the expense of any political or communal 

gain.  

அண்ஷக்ரனர, குநறப்தர டந் றழ்-ெறங்ப 

ணொணணடத்றற்குப் தறற்தரடு ணௌஸ்ணம்ணக்கு றரண 20க்கும் 

அறரண றணதப்தடுத்ப்தட்ட ெம்தங்ள் வதரணெரரல் 

தறவுவெய்ப்தட்டிணக்றன்நண. இநக்ரத்றஶன, 

வன்ணப்ணொறஶன, வதரனன்ணணஷறஶன, குணரணஶன, 

ரணறஶன, தரந்ணஷநறஶன, ணொத்பத்றஶன, 

வரறனத்ஷறஶன, ல்தறட்டிறஶன, யறஶன ன்ண 

தல்ஶண இடங்பறல் ப்ணொநங்பறணௗம் றரப்ணொநங்பறணௗம் 

லறரக் குணறணரல் க்ள் தரறக்ப்தடுறநரர்ள். 

இவ்ரநரண குணக்ஷப ரர் றடத்ணறநரர்ள், ரர் 

ணண்டுறநரர்ள்? ன்தஷ இந் உர்ந் ெஷதறல் 

அஷடரபப்தடுத்றக் குநறப்தறட ணண ரகூடக் கூசுறன்நண.  

ஶணௗம், ெட்டத்ஷணம் எணங்ஷணம் றஷனரட்டிப் 

தரணரக் ஶண்டி அெரங்ணௌம் அறரரறணம் இந்த் 

லறரச் வெற்தரடுஷபச் வெய்தர்ஷபத் ண்டித்ண 

உடன் டடிக்ஷவடுக்ரல் தரணௌர இணப்தண 

ங்ணக்கு ஶஷணஷணம் ஆச்ெரறத்ஷணம் 

ற்தடுத்ணணடன், அெரங்த்றன்லண ெந்ஶத்ஷணம் 

ற்தடுத்ணறன்நண. இந் லறர வெற்தரட்டுக் 

குணறணரல் ணௌஸ்ணம் ெண்த்றணண ரறள் தனந்ரப் 

தநறக்ப்தடுறன்நண; ர்த் றஷனங்ள் றணம் றணம் 

லக்றஷரக்ப்தடுறன்நண. தள்பறரெல்ணம் 

த்மரக்ணம் ரக்ப்தடுணடன், அங்கு டஷரற்ண 

தர்ணம் ரக்ப்தடுறன்நணர். இர்ள் ெண்ங்பறஷடஶ 

வணப்ஷதணம் ன்ணௌஷநஷத் ணண்டும் வெற்தரடுஷபணம் 

ஶற்வரள்ணடன், ங்பண ணௌஸ்ணம் ெண்த்ஷப் 

தறஷரண ணௌஷநறல் அர்த்ப்தடுத்ற, இணரத்ஷத் 

ணண்டிறடுறன்ந ஶதச்சுக்ஷபணம் க்ள் த்றறல் 

தப்ணொறன்நரர்ள்.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, we are running out of time. So, you 

have to conclude your speech. Thank you. 

ගරු මවේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்ணொறகு வெறட் அண மரயறர் வௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ணஶ, இந் ரட்டின் ெட்டம் ங்ஶ? இந் ரட்டின் 

ல்னரட்ெற ங்ஶ? ன்ண க்ள் இன்ண ஶட்றன்ந 

சூழ்றஷனறல், அந் க்பறன் தறறறறபரண ரங்ள்  இந் 

அெரங்த்ணடணரண ண றஷனப்தரட்டில் எண 

டுறஷனஷஷப் ஶதணுஶரர ன்ணகூட றஷணக் 

றன்ஶநரம். ணறணேம், "ங்பண ரய்ரட்டின் இஷநஷக்ர, 

ந்ற ெரல்ள் ந்ரணௗம் அஷண எற்ணஷணடன் 

றர்வரண்டு ணௌநறடிப்ஶதரம்!" ன்ண ரட்டுப்தற்ணள்ப எண 

இனங்ஷணரக் கூநற, றஷடவதணறன்ஶநன்.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

I am sorry, you have to wind up now, Hon. Member. 

The next speaker is the Hon. Sandith Samarasinghe. 

ඔඵතුභහපශසිනහඩිශෙදශහරඹක්ශඳභණයිශෙදන්නශෙන්ෙන්. 

[අ.බහ.ශ7.21] 

 
ගරු වන්රිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந்றத் ெெறங்) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

රුශනිෙඹෝජයශථහනහඹතුභනි,ශඅදශෙම්ශෙටිශහරඹශෙවෝශ
භපශරඵහශදීභශළනශභභශඔඵතුභහපශසතු කන්තශෙනහ.ශ 

අෙප්ශරුශමුිතබුයාශයුවභහන්ශභන්ත්රීතුභහශෙනහශෙම්ශෙඹෝජනහශ
ඉතහශ ළදත්ශ ෙඹෝජනහක්.ශ ඒශ භන්ද?ශ 1948දීශ අඳශ ඉාග්රීන්න්ෙන්ශ
නිදවශ රඵහශ න්නහශ සිපශ දාතශ රුශ ඩී.එස.ශ ෙේනහනහඹශ

අභළ කතුභහශඑදහශන්ඹලුශජහ කන්ශඑතුශයෙනශෙම්ශයපපශනිදවශ
රඵහශ ත්තහශ ඳභණක්ශ ෙනොෙයි,ශ ෙීලඳහරනශ නිදව,ශ ආයාථිශ
නිදවශවශභහජයීඹශනිදවත්ශෙම්ශයපපශරඵහෙනශඒහශසථහපිතශ

ශහ.ශෙම්ශනිහශසිලහරශ ායාධනඹක්ශ යපශතුශශඇ කශ ෙරහශන්ඹලුශ
ජහ කන්ශ එහශ ෙභන්ශ ජීත්ශ ෙන්නශ ඳපන්ශ ත්තහ.ශ වළඵළයි,ශ
ෙීලඳහරනශ ෙනසවීම්ශ වශ වසතඹන්ශ නිහශ ඒශ  කබුණුශ භඟිඹශ
ක්රභක්රභෙඹන්ශනළ කශෙරහශගිි න්ශඳුවශගිඹශහනුපශඑනශසිපශඅපිශ

දළක්හ,ශ ෙීලඳහරනඥඹන්,ශ නහඹඹන්ශ ඵරෙ ශ න්ටින්නශ ඒශ
ජනතහශෙභෙවඹශවෙ ශෙොෙවොභදශකිඹහ.ශජහ කහදඹශකිඹනශඑශ
තභයි- 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුශභන්ත්රීතුභහ,ශඔඵතුභහශතහශඳපන්ශත්තහශසිතයයි.ශනමුත්,ශ

අඳපශහරඹත්ශභඟශප්රලසනඹක්ශ කෙඵනහ.ශ 

 
ගරු වන්රිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந்றத் ெெறங்) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ හරඹශ අන්ද?ශ නළවළශ
ෙන්ද?ශ 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
තහශඅන්ශයන්නශෙනහ.ශ 
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ඳහයාලිෙම්න්තු 

ගරු වන්රිත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்ணொறகு ெந்றத் ெெறங்) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

රුශ නිෙඹෝජයශ ථහනහඹතුභනි,ශ භපශ තත්ඳයශ 30ශ සිතයශ
තත්ශ ෙඳොඩිශ හරඹක්ශ ෙදන්න.ශ ඊපශ ඳසුශ භහශ තහශ අන්ශ
යන්නම්.ශ 

වුරුශ වුණත්,ශ ෙභොනශනහඹඹහශ වුණත්ශ ෙම්ශ යෙට්ශ ජහ කහදඹශ
ඳතුයන්නශ වදනහශ නම්ශ තයහ කයභක්ශ ඵරන්ෙන්ශ නළ කශ නී කඹශ
ක්රිඹහත්භශ යන්නශ කිඹහශ ෙම්ශ ෙරහෙව්ශ ඉල්රමින්ශ භෙේශ චනශ

සල්ඳඹශඅන්ශයනහ.ශසතු කයි.ශශ 
 

ගරු අේු ල්ළශහ මශහරසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அப்ணல்னர யணப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 

 

නෆඟී සිටිමේය. 
ணந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ 
(ரண்ணொறகு தறறச் ெதரரர் அர்ள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රුශභවසරෂසශභන්ත්රීතුභහ,ශඅෙප්ශරුශභන්ූ යාශභන්ත්රීතුභහශඔඵතුභහශ
එන්නශඉසයශෙරහශෙම්ශරුශබහපශආහ.ශඔඵතුභහපශසිනහඩිඹශ
හරඹක්ශඳභණක්ශෙදන්නම්.ශ[ඵහධහශකිරීභක්]ශI can give you just 

one minute. After that, table the rest of your speech because 
we have no choice. 
 

ගරු අේු ල්ළශහ මශහරසහ මශතළ 
(ரண்ணொறகு அப்ணல்னர ஹ்ணப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
வௌ தறறச் ெதரரர் அர்ஶப, 2014.11.07ஆம் 

றற 1887/39ஆம் இனக் அறறஶெ ர்த்ரணறறல் 

தறசுரறக்ப்தட்டுள்ப அநறறத்ணன்தடி, றக்கு ரரத்றன் 

றணஶரஷன ரட்டத்றல், ஶெணறன தறஶெ வெனரபர் 

தறரறறன், ஶெணறன றர அணௗனர் தறரறறல் அஷந்ணள்ப 49 

க்ர்ள், 3 ணட்டுள் ற்ணம் 21 ஶதர்ச்சுக்ள் றஸ்லம் 

வரண்ட இடரணண, றல்ம் வய ஶெரரற ஜயர 

றரஷக்குரற இடல்ன. அண  ரற்ஶற ன்ந தறஶெம். 

அர்ள் அந் இடத்ஷக் குநறப்தறடரல் ணங்டித்ண , 

ஶெணறன தறஶெத்றல் இண இணப்தர தறஷர 

ர்த்ரணறறல் தறசுரறத்ணள்பரர்ள். றட்டத்ட்ட ணெண 

ணடங்பர இல்னர எண தறச்ெறஷணஷ டந் ண்ன்ண 

ணடத்றற்கு ணௌன்ணர் வரடக்ம் ஏர் இணரற 

ஶண்டுவன்ஶந உணரக்குறன்நரர். ரன் இண ெம்தந்ரண 

ஆங்ஷபச் ெதரணடத்றல் *ெர்ப்தறக்றன்ஶநன். 

வுவெய்ண உரற டடிக்ஷஷப ஶற்வரள்ணரண 

ஶட்டுக்வரள்றன்ஶநன்.  
 

[7.25p.m.] 
 

ගරු ඒ.එච්.එේ. සවුසි මශතළ (ජළවරක ඒකළබද්ධතළ වශ 

ප්රවරවන්ධළන රළජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்ணொறகு  .ச்.ம். வதௌஸி - ஶெற எணஷப்தரடு 

ற்ணம் ல்ணக் இரஜரங் அஷச்ெர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Hon. Deputy Speaker, an issue of serious importance 

has been raised by the Hon. Member of Parliament for 

Colombo District, the Hon. Mujibur Rahuman. He has 

referred to a series of incidents targeting the Muslim 
community: attacks on Muslim mosques, contemptuous 

vilification of the Almighty Allah, attacks on Muslim 

businesses, anti-minority vehicle parades and other 

hostile hate crimes. The invasion of the Ministry of 
National Co-existence, Dialogue and Official Languages 

and the illegal attempt to compel the Hon. Mano Ganesan 

to agree to demands made in violation of the country‟s 

Constitution are serious violations of the Constitution and 
the criminal laws of the country. 

It is the duty of the Inspector-General of Police - the 

IGP - to investigate the crimes and deal with the 

perpetrators according to the law. He has, under him, a 

large force to diligently deal with these matters and 

specialized agencies like the Criminal Investigation 

Department - CID - to carry out detailed investigations. 

Under our Government, there is no need for the IGP to 

wait for anyone‟s orders. 

It is the declared policy of the State that no one is 

above the law. The matters raised by the Hon. Member 

fall appropriately under the IGP. There is strong criticism 

against the Government that the police have failed to 

carry out their duties promptly, as required under the 

circumstances. Over 20 hate crimes and extremist 

violence have taken place against religious minorities 

within the last one month alone. The alleged accused in 

some of these cases have been clearly identified. So, what 

is the IGP waiting for? 

We, as the citizens of Sri Lanka, are facing the 

greatest peril in our history. A biggest scourge has arisen 

in the form of unruly elements, tearing the very fabric 

with which our nation of Sri Lanka is woven. Everyone is 

now talking about the plague that is enveloping our 

peaceful nation, holding us for ransom in an otherwise 

peaceful country. A handful of people are engaged in 

destructive politics and a religious war, if I may say so.  

I am speaking here not as a Muslim Minister, but as a 

citizen of Sri Lanka. We attained the biggest freedom 

when people voted in this Yahapalana Government as a 

beacon of democracy to start a new era of security, peace 

and prosperity. Having emerged from the terrible 30 

years of ethnic war, we faced fascist forces that nearly 

took away our long-cherished liberty. President 

Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil 

Wickremesinghe gave us hope to move this country 

forward towards a very stable future and good 

governance.  

In fact, we are just experiencing the prospects of our 

future and international goodwill. Leave everything aside, 

our Government is intent on bringing economic 

emancipation of millions of Sri Lankans to move above 

the poverty line. The President and the Prime Minister 
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have promised us and are showing the way for 

development of our country to attain economic prosperity 

by providing a decent income, a roof over our head and 

above all, employment.  

These ideals are not to be attained all by our efforts. 

We depend on international support, which is now 

trickling into our country. The European Union has 

reinstated our GSP Plus concession as a goodwill for our 

international commitment for peace and fair play. So, we 

are on the path for national development by multiplying 

our economic resources with foreign support. In order to 

achieve this, we must show to the world that we are 

committed to peace and democracy. But, what is 

happening in our country today? Some elements are 

taking us down the roads of abysmal destruction. In the 

name of religion and racism, they are almost adopting 

terrorist tactics to scare off minorities, who themselves 

have suffered immensely in the past just as much as the 

Sinhalese, the majority community in this country. 

I believe in the freedom and ability to practise one‟s 

own religion without fear or obstruction given to us as a 

Constitutional right. Besides, it is our responsibility to 

ensure that Buddhism as the religion of the majority in 

this country takes the pride of place. But, that should not 

be achieved at the cost of fear and anxiety among the 

trampled people or minorities. The international 

community is watching us, in which direction we are 

moving; they have given us another chance to move 

forward towards peace and progress. We should not throw 

away the goodwill that is slowly building up.  

The Bodu Bala Sena‟s activities are making our whole 

country a laughing stock, nay a dangerous place to live in. 

More recently, destruction of properties and business 

premises has occurred and places of worship are coming 

under attack increasingly by those who say they are 

aligned to Bodu Bala Sena and its infamous leader Rev. 

Galagoda Aththe Gnanasara Thero. Wherever he goes, he 

breathes fire, rousing the base sentiments of his gullible 

followers who resort to destruction of our business 

premises, mosques and homes. The thugs are waiting to 

rummage through the burning establishments to rob or 

steal. As everybody knows, Ven. Gnanasara Thero is not 

all championing the cause of Buddhists. He is preaching 

utter racism and terrorism to threaten the existence of 

other minor communities in Sri Lanka including the 

Muslims.  

When my community is under attack, I cannot remain 

silent and be deaf, as if nothing has happened. Day in, day 

out, there is some incident unleashed to drive fear into the 

hearts of the Muslims solely because they practise the 

religion of Allah and the Prophet Muhammad (Sal). All 

kinds of falsehood are spread maliciously by the Thero to 

rouse hatred among the fellow Buddhists.  

Right now, people are asking how Bodu Bala Sena 

and its leader Rev. Gnanasara Thero are allowed to 

behave like a bull in a china shop. Where is law and 

order?  Are we not conducting a legitimate Government? 

Are we not a Government which represent all shades of 

people in this country? 

Our Constitution, beyond doubt, ensures religious and 

personal freedom. No one can insult others' religions or 

their God or Gods. In our case, the worst unpardonable 

insults are hurled at our God Almighty Allah and the 

beloved Prophet (Sal).  Our youths also can turn violent 

once their hurt and patience overflow. They are not 

cowards to face the thuggery, but we, as elders, take care 

to restrain them to maintain utmost harmony with our 

fellow citizens. But, I must assure our people that Bodu 

Bala Sena does not represent the average Sinhalese or 

Buddhists of this country. The Sinhalese are very peace-

loving, accommodating and understanding.  

Every year, I have been invited by the Gangaramaya 

Temple for the opening of the 2nd day‟s Vesak celebration 

along with the Commander of the Sri Lanka Navy. I 

attended this year‟s celebration too. I must declare in this 

House what mental change I underwent when I visited 

the Gangaramaya Temple during this Vesak and listened 

to the excellent speech delivered by the prelate of the 

Temple, Ven. Galaboda Gnanissara Maha Nayaka Thero. 

He personified peace which Lord Buddha preached 

throughout his lifetime. Islam is a religion of peace. But, 

equal merit must be given to Buddhism as a religion of 

peace. The chief monk explained in detail how and why it 

is important for the Buddhists to reinforce peace at all 

times. He emphatically put that Buddhism, as a religion, 

never stood for violence, but loved other religions and 

cultures. I was very moved after attending that function 

and listening to his enlightened speech. I believe he 

represents true Buddhism. Not an iota of hatred and ill 

will did he harbour towards other fellow communities. 

After attending the Vesak function, I urged my followers 

to visit the Temple and listen carefully to the message of 

peace and goodwill preached by true Buddhists.  

This year, immediately after the very successful 

Vesak celebrations with the participation of all 

communities, the controversial Ven. Gnanasara Thero 

and the BBS attacked the Muslims and Tamils. When 

things like this happen, the consequences will be far-

reaching unless we nip in the bud the hate speeches and 

incitement to violence. No decent society and 

government can allow this.  

We, as Muslims, demand our constitutional rights to 

live as peaceful citizens in Sri Lanka shoulder to shoulder 

with our Sinhalese brothers and sisters and the Tamil 

people. Time has come for the Government to act. If 

timely action is not taken to curtail the BBS‟s rampage 
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towards the minorities, Sri Lanka will move towards 

nothing, but disaster, nationally and internationally. Much 

death and destruction would take place, which will put Sri 

Lanka‟s forward march behind for decades. The 

international community will withdraw their goodwill and 

support to make us pariahs of the world. By just 

destroying the Muslim faith and institutions, what good 

will it accrue to the BBS? Are they going to reach 

Nibbana? Has the great master Lord Buddha exhorted 

them to engage in violence and destruction?  

The Ministry of National Integration and 

Reconciliation is deeply concerned that extremist 

violence and hate crimes against the Muslims and Tamils 

as well as the negligence of the police to take prompt 

action as required by law are both threats to the process of 

national reconciliation initiated by His Excellency 

President Maithripala Sirisena.  

Before I conclude, I urge the Government to act fast, 

to act now and to act with firmness and determination to 
eliminate this BBS menace. Otherwise, take it as we all 

are doomed as a nation with a bleak future ahead.  

Thank you. 

 
එකල්ි  මේළල අ. භළ. 7.30 වමයන් ගරු නිමයෝජය 

කථළනළයකතුමළ විසින් ප්රහනය මනොවිමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් 
තබන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල, 2017 මෆයි මව 24 ලන බදළදළ              
අ. භළ. 1.00 ලන මතක් කල් ගිමේ ය. 

 

அப்வதரணண, தற.த. 7.30 றரறறடஶ ரண்ணொறகு தறறச் 

ெதரரர் அர்ள் றணர றடுக்ரஶனஶ தரரணன்நத்ஷ 

எத்றஷத்ரர். 

அன்தடி தரரணன்நம்,  2017 ஶ 24, ணொன்றஷ தற.த. 1.00  

றஷ  எத்றஷக்ப்தட்டண. 
 

It being 7.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00  p.m. on 
Wednesday, 24th May, 2017. 
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තා  
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 

ජාතීන් අතර ගැටුම් ඇති කරන කියාකාරකම් 
මැඬපැවැත්වීම 

යළි හිස ඔසවන ජාතිවාදී හා අන්තවාදී කියා  
 
ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙපෞරාණික නටබුන් විනාශ කිරීම :  

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Curb Activities Causing Conflicts among 
Communities 

Re-emerging Racist and Extremist Activities 
 
DESTRUCTION OF ANCIENT RUINS OF TAMIL 

PEOPLE: 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்ைககள் 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 

இன ரண்பா கைளத் ேதாற் விக்கின்ற ெசயற்பா  
கைளக் கட் ப்ப த்தல் 

மீண் ம் தைல க்கி ள்ள இனவாத, அ ப்பைடவாதச் 
ெசயற்பா கள் 

 
தமிழ் மக்களின் ெதான்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் 

சின்னங்கள் அழிக்கப்படல்: 
கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

 

සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
ෙදවන වර සහ තුන්වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදි 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 

උතුර - නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විරැකි යාෙවන් ෙපෙළන 
උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලු  

குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: 
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , 

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ேவைலயற்ற பட்டதாாி 
களின் பிரச்சிைன 

    Statement by Minister of Education 
CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL: 

Read a Second, and the Third time, and passed as 
amended 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Issue of Unemployed Graduates in Northern and 
Eastern Provinces 
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තා 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  

அறிக்ைககள் 
AUDITOR-GENERAL'S REPORTS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාරව, 

· 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXV ෙකොටස; 

· 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XI, XII, XIII හා XIV 
ෙකොටස;් 

· 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XX ෙකොටස, තුන්වැනි 
කාණ්ඩෙය් VI ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX හා X ෙකොටස;්  සහ 

· 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XII හා XIII ෙකොටස ්සහ 
තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් IV ෙකොටස 

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

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය 

කළ යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරමි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் 
மற் ம் நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා සමාජ 

සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය හා මානව සුබසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා 
මුදණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

 

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

 
47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් 

පිළිගන්වන ලද වාර්තාව 
நிைலக்கட்டைள இல. 47 (5)இன்ப  

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 

I 
ලසාලියන් සමාජයීය අධ්යාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්)  පනත් ෙකටුම්පත  
லசா யன் ச க கல்விச் ேசைவகள் 

(கூட் ைணத்தல்)  சட்ட லம்  
LASALLIAN COMMUNITY EDUCATION SERVICES 

(INCORPORATION) BILL 

“ලසාලියන් සමාජයීය අධ්යාපන ෙසේවාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) නමැති 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව".- [ ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය]  

 

පනත් ෙකටුම්පත 2017 මැයි  මස 25  වන බහසප්තින්දා ෙද වන 
වර කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

சட்ட லம் 2017 ேம 25, வியாழக்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Bill ordered to be read a Second time upon Thursday, 25th May, 
2017. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

II 
 

ජාත්යන්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් 
සභාව (සංසථ්ාගත කිරීෙම්)  පනත් ෙකටුම්පත 

சர்வேதச ெபண்கள் மற் ம் பிள்ைளகளின் 
உாிைமகள் ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்)  சட்ட லம் 

INTERNATIONAL WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS 
COUNCIL (IWCRC) (INCORPORATION) BILL  

 “ජාත්යන්තර කාන්තා සහ ළමා අයිතීන් සුරැකීෙම් සභාව (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව".- [ගරු චන්දානි 
බණ්ඩාර මහත්මිය] 

 
පනත් ෙකටුම්පත 2017 මැයි  මස 25  වන බහසප්තින්දා ෙද වන 

වර කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   
சட்ட லம் 2017 ேம 25, வியாழக்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Bill ordered to be read a Second time upon Thursday, 25th May, 

2017. 

 
ෙ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, වැලිගම, ඌව පරණගම, වල්ලියද්ද 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.එම්. අරුණශාන්ත මහතාෙගන්  ලැබුණු 
ෙපත්සමක්  මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற அைமச்சா்) 
(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 
Construction) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, ලබුදූව, ෛවද්ය පීඨ නිවාස 

සංකීර්ණෙය් අංක 6/62 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ජී.ආර්.එස්. 
රණතුංග මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, කටුෙදණිය, පුංචිගම, අංක 40 දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි සී.ති. ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මාදිෙපොල, කැඳන්ගමුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. 
නිලන්ත විකමසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

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

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

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න මහත්මිය: සහන 

தி மதி. ஸ்ரீமா  லசந்திகா நவரத்ன : நிவாரணம்  
MRS. SRI MALI LASANTHIKA NAWARATNE: RELIEF  

      
   860/’16 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකා යුධ හමුදාෙව්, 06 වන කාලතුවක්කු 
ෙරජිෙම්න්තුෙව්, අංක 65954 යටෙත් ෙසේවය 
කරන, දික්ඇල්ල ෙල්කම්ෙග් චමිත් අංජුල කුමාර 
ෙල්කම්ෙග් යන නිලධාරියා හමුදා විනය නීති 
කඩකර ඇති බවත්; 

 (ii)  ෙමොහු පිළිබඳ කියාත්මක වූ පරීක්ෂණ 
නිසියාකාරව සිදු ෙනොවූ බවත්; 

 (iii) ෙම් ෙහේතුෙවන් අගතියට පත් ඔහුෙග් බිරිඳ වන 
ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට 
අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත නිලධාරියා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවදා සිටද; 

 (iii) ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට සිදුවී ඇති 
අසාධාරණය ෙවනුෙවන් සහනයක් ලබාදීමට යුධ 
හමුදාව මැදිහත් වන්ෙන්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ ෙකෙසේද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள்அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக இரா வத்தின் 06ஆம் பீரங்கிப் 
பைடயணியில் 65954ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் 
பணியாற் ம் திக் எல்ல ேலகம்ேக சமித் அஞ்சுல 
குமார ேலகம்ேக எ ம் உத்திேயாகத்தர் 
இரா வ ஒ க்க விதிகைள மீறி ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர் ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரைணகள் 
உாிய ைறயில் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட இவர  
மைனவியான ஸ்ரீமா  லசந்திகா நவரத்ன 
என்பவ க்கு அநீதி ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர் சம்பந்தமாக 

விசாரைணெயான்  நடத்தப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எப்ேபாதி ந்  என்பைத ம்; 
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 (iii) ஸ்ரீமா  லசந்திகா நவரத்ன என்பவ க்கு 
ஏற்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர்பாக அவ க்கு 
நிவாரணம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு இரா வம் 
தைலயி மா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the officer named,  Dick-Ella  Lekamge  
Chamith  Anjula  Kumara Lekamge, who 
serves in 06th Artillery  Regiment  in Sri 
Lanka Army under the  number 65954, has 
contravened the discipline of the Army; 

 (ii) the investigations  on  him  were not 
conducted in a proper manner; 

 (iii) an injustice has been caused to his wife, Sri 
Mali Lasanthika  Nawaratne, who has been 
prejudiced by this? 

(b) Will  he inform this House- 

 (i) whether an investigation  has been  carried 
out on  the  aforesaid  officer; 

 (ii) if so, since  when; 

 (iii) whether the Army makes an intervention  to 
provide some relief in regard  to the 
injustice caused to Sri Mali Lasanthika  
Nawaratne; and 

 (iv) if so, the manner in  which it will be done? 

(c) If not, why? 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. හමුදා විනය නීති කඩකර ඇති අතර, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විනයානුකූලව කටයුතු කර දඬුවම් 
කර ඇත. යුද හමුදා ෙසේවා කාලය තුළ අනවසර 
විවාහවීම, යුද හමුදා කමෙව්දෙයන් පරිබාහිරව 
දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීම යන විනය නීති කඩ 
කර ඇත. 

 (ii) නැත. යුද්ධ හමුදා නීතිය අනුව පරීක්ෂණ විධිමත්ව 
හා විනිවිදභාවයකින් යුතුව සිදු කර ඇත. 

 (iii) නැත. යුද්ධ හමුදා නීතිය අනුව වැරදි සඳහා 
විනයානුකූලව කටයුතු කර දඬුවම් ලබාදී ඇති 
අතර, ඒ ෙහේතුෙවන් ඔහුෙග් බිරිඳ වන ශීමාලි 
ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට අසාධාරණයක් 
සිදුවී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. දැනටමත් පරීක්ෂණ සිදු කර විනයානුකූලව 
පියවර ෙගන ඇති බැවින් නැවත පරීක්ෂණයක් සිදු 
කිරීම අවශ්ය ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

  යුද්ධ හමුදාව ෙවතින් ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න 
යන අයට අසාධාරණයක් සිදු වී ෙනොමැති බැවින් 
ඇයෙග් ගැටලු සඳහා සහනයක් ලබාදීමට යුද්ධ 
හමුදාෙව් මැදිහත්වීමක් අවශ්ය ෙනොෙව්. 

  අදාළ නිලධාරියා සහ ඔහුෙග් බිරිඳ අතර දැනට 
පවතින ආරවුල ඔවුන්ෙග් විවාහක ජීවිතය පිළිබඳ 
ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් බැවින්, ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
ආකාරයකින් යුද්ධ හමුදාවට මැදිහත්වීමට 
හැකියාවක්ද ෙනොමැත. එෙසේම අදාළ නිලධාරියා 
විසින් ශීමාලි ලසන්තිකා නවරත්න යන අයට 
එෙරහිව 2014.04.22 දින අවිසස්ාෙව්ල්ල ගරු දිසා 
අධිකරණෙය් අංක 7608/දික්කසාද යටෙත් 
දික්කසාද නඩුවක් ෙගොනු කර ඇති අතර, 
2016.10.03 දිනැති එම නඩුෙව් තීන්දුව පකාරව 
ගරු අධිකරණය විසින් අදාළ විවාහය විසුරුවා 
හරිමින් එම නිලධාරියාෙග් වාසියට දික්කසාද 
තීන්දුවක් ලබාදී එම තීන්දුව 2017.01.06 දින 
නියත කර ඇත.  

 (iv)  අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්න 

අහන්ෙන් නැහැ.   

 
මාතර දිසත්ික්කෙය් පළාත් මාර්ග සංවර්ධනය : වැය 

කළ මුදල 
மாத்தைற மாவட்ட மாகாண திகளின் அபிவி த்தி : 

ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக 
DEVELOPMENT OF PROVINCIAL ROADS IN MATARA 

DISTRICT: MONEY SPENT 
1302/’16 

4. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1): 

(අ) (i) දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් 
මාර්ග කිෙලෝමීටර් පමාණය, එක් එක් දිසත්ික්කය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම පමාණය, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ෙශේණිගත කිරීම්වලට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂයන්හි 
කාපට් අතුරන ලද දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයත් මාතර දිසත්ික්කෙය් මාර්ග 
කිෙලෝමීටර් පමාණය වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) දකුණු පළාත් සභාවට අයත් මාර්ග සංවර්ධනය 
කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට පතිපාදන සපයනු 
ලබන පභවයන් කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (v) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වර්ෂයන්හි ඉහත 
පභවයන් යටෙත් මාතර දිසත්ික්කෙය් පළාත් 
මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වැය කරනු ලැබූ මුදල් 
පමාණය එක් එක් පභවය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெதன் மாகாண தி அபிவி த்தி அதிகார 
சைபக்கு உாித்தான திகளின் கிேலா மீற்றர் 
அள , ஒவ்ெவா  மாவட்டத்திற்கும் அைமய 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அளவான , மாகாண தி அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயின் தரப்ப த்தல்க க்கு அைமய 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) 2013, 2014, 2015, 2016 ஆகிய ஆண் களில் 
‘காப்பட்’ இடப்பட்ட ெதன் மாகாண தி 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு உாித்தான 
மாத்தைற மாவட்டத்தின் திகளின் கிேலா 
மீற்றர் அள  ஆண் களின் அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ெதன் மாகாண சைபக்கு உாித்தான திகைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும், பராமாிப்பதற்கும் 
நிதி ஏற்பா கைள வழங்குகின்ற லங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2013, 2014, 2015, 2016 ஆகிய ஆண் களில் 
ேமற்ப  லங்களின்கீழ் மாத்தைற மாவட் 
டத்தில் மாகாண திகளின் அபிவி த்திக் காகச் 
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  

லத் க்கும் அைமய தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister  of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of kilometres of roads that come 
under the purview of the Southern 
Provincial Road Development Authority, in 
respect of each district separately; 

 (ii) that length, according to the gradings of the 
Provincial Road Development Authority, 
separately; 

 (iii) the number of kilometres of roads in the 
Matara District that come under the 
Southern Provincial Road Development 
Authority that were carpeted in 2013, 2014, 
2015 and 2016, separately; 

 (iv) the sources that provide funds for the 
development and maintenance of roads 
coming under the purview of the Southern 
Provincial Council; and 

 (v) the amount of money spent for the 
development of the provincial roads in the 
Matara District under the above sources in 
2013, 2014, 2015 and 2016 in relation to 
each source, separately? 

(b)   If not, why?  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i)   

 

 
 

 
 (ii)  

 
 (iii)    

 

 
 
 
 
 

 (iv)  1.  පළාත් නිශච්ිත සංවර්ධන පදාන 

  2.  පුනරාවර්තන මාර්ග නඩත්තු 

  3.  කුඩා හා මහා පරිමාණ වතු ආශිත පෙව්ශ 
මාර්ග (වතු මාර්ග) 

   (විෙශේෂ ව්යාපෘති මඟින් ෙවන් වන පතිපාදන) 

  4.  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන 
මත කියාත්මක මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 

  5.  පළාත් නිශච්ිත සංවර්ධන පදාන (විෙශේෂ) - 
දැයට කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව  

  (v)  

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

දිසත්ික්කය  C පන්තිය (දිග 
කි.මී.) 

D පන්තිය (දිග 
කි.මී.) 

E පන්තිය (දිග 
කි.මී.) 

ගාල්ල 387.24 271.90 13.35 

මාතර 288.45 243.32 - 

හම්බන්ෙතොට 239.78 200.23 - 

එකතුව 915.47 715.45 13.35 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

දිසත්ික්කය දිග  කි.මී. 

ගාල්ල  672.49 

මාතර  531.77 

හම්බන්ෙතොට  440.01 
එකතුව 1,644.27 

වර්ෂය 
කාපට් අතුරන ලද                                

මාර්ග කි.මී. පමාණය 
2013 24.10 

2014 11.844 

2015 0.528 

2016 19.99 

වර්ෂය 
පළාත් නිශච්ිත 
සංවර්ධන 
පදාන රු.මි. 

පුනරාවර්තන 
මාර්ග නඩත්තු  

රු. මි. 

විෙශේෂ ව්යාපෘති 
(ආර්ථික සං. 
අමා.පතිපාදන) 

රු.   මි. 

කුඩා හා මහා 
පරිමාණ වතු 
ආශිත පෙව්ශ 
මාර්ග රු. මි. 

පළාත් නිශච්ිත 
සංවර්ධන 

පතිපාදන (දැයට 
කිරුළ වැඩ 
සටහනට 

සමගාමීව) රු.මි. 
2013 35,615,946.02 29,979,697.21 438,841,651.97     

2014 95,634,381.40 67,539,428.26 150,081,172.05 11,433,866.36   

2015 46,045,752.22 57,436,007.45 125,122,864.48   229,258,885.24 

2016 88,087,133.47 41,557,928.44 83,993,958.06   372,183,690.20 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකුතුමනි, මෙග් පළමුවැනි 

අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  ආණ්ඩු මාරුවීමත් එක්ක  
දකුණු පළාත් මහාමාර්ග සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙවන් වුණු මුදල් 
පමාණෙය් බරපතළ අඩු වීමක් තිෙබන බව ඉතා පැහැදිලියි.  මම ඒ 
ගැන ෙමොකුත් පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට මතක ඇති, 2015 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් එක පධාන පාරක් ගැන මම 
ඔබතුමාෙගන් ඇහුවා. ඒ අවසථ්ාෙව් ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා ෙව්හැල්ල - දික්වැල්ල පළාත් සභා පාෙර් 
වැඩ කටයුතු කඩිනමින් කරන්න  පතිපාදන ෙවන් කරනවා කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දක්වාම ඒක ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. පධාන 
පාරවල් ගත්ෙතොත්, විෙශේෂෙයන්ම ඕගස්ෙප් හන්දිෙය් ඉඳලා 
නාදුගල දක්වා මාර්ගය මාතර නගරෙය් සිට කිෙලෝමීටර් 
එකහමාරක් ඈතින් තිෙබන පළාත් සභා පාරක්. -මාතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් දැන් 
ඔබතුමාෙග් වම්පසින් සිටෙගන ඉන්නවා.- ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 
එම පාෙර් යන්න පුළුවන් මට්ටමක් ෙගොඩ නැඟිලා නැහැ. මම 
පාරවල් ලැයිස්තුවක් කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියලු ෙද්ට පධාන 
ෙහේතුව විධියට පළාත් සභාෙව් විෂය බාර අධිකාරීන් කියන්ෙන් 
මුදල් ෙනොලැබීම කියන කාරණයයි. ෙම් සඳහා අවශ්ය මුදල් සපයා 
දී මාතර පෙද්ශවාසීන්ට එම අදාළ මාර්ග නිසි ෙලස පරිහරණය 
කිරීම සඳහා අවශ්ය පරිසරය සකස් කරදීම ෙවනුෙවන් 
අමාත්යාංශය ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමා ෙම් මුදල් අඩුව ගැන මීට කලිනුත් මට සඳහන් 

කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා මට පාරක් නම් කරලා දුන්නා. ඒකත් 
මම පළාත් සභාෙව් අදාළ විෂය බාර ඇමතිතුමාට ෙයොමු කළා.  
මුදල් අඩුෙවන් ලැබීම සම්බන්ධවත්, ෙම් පාරවල්වල තිෙබන 
අවශ්යතාව සම්බන්ධවත් මම නැවත මුදල් ඇමතිතුමා එක්කත්, 
පළාත් සභාෙව් මහාමාර්ග ඇමතිතුමා එක්කත් කථා කරලා නිශ්චිත 
විසඳුමක් ෙහොයන්න කටයුතු කරන්නම් කියන එක මම නැවත 
වතාවක් පකාශ කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් ඇමතිතුමා මාතර ෙකෙනක් නිසා ඔබතුමාට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් යම් සහනයක් ලැෙබයි. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අවුරුදු 6ක ඉඳලා වැටුප් වර්ධක, ෙසේවා උසස්වීම් නැති ෙසේවක 
කණ්ඩායමක් පළාත් සභාෙව් මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
ඉන්නවා. අපි රුපියල් මිලියන 750ක් වියදම් කරලා කාපට් සඳහා 
වූ මිශණය - asphalt - හදන විෙශේෂ කර්මාන්තශාලාවක් 
ෙවනුෙවන් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙයන් මුදල් පදානය කළා. ඒ 
කර්මාන්තශාලාව මීටියාෙගොඩ පෙද්ශෙය් ආරම්භ කෙළේ. නමුත්, 
අද ඒක වසා දමා තිෙබනවා. මහාමාර්ග නඩත්තුව පමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් වාෙග් පශ්න රාශියක් තිෙබනවා.  

ඒ නිසා මුදල් ඇමතිතුමා හරහා භාණ්ඩාගාරෙයන් පතිපාදන 
ලබා දීම එකක්. ඊට අමතරව තවත් අමාත්යාංශ ගණනාවක් ෙම්කට 
බද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් ෙල්ඛනය ඇතුෙළේම එය 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ මුදල් ෙනොලැබී, භාණ්ඩාගාරෙයන් 
නිශ්චිත පතිපාදන ලැබුණු පමණින් ෙමම කටයුත්ත නිම ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අඩුවීමක් තිෙබනවා. ඒකට විසඳුමක් 

ෙහොයන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] හැබැයි, මුදල් අඩුවීමට ෙහේතුව 
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ණයබර වැඩිවීම 
නිසා ෙම් රජයට ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන්  මුදල් වැය 
කිරීමට  වඩා මුලින්ම එම ණය පියවන්න සිදු වුණා. ඔබතුමාත්, 
මමත් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා. මන්තීතුමනි, අපි ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවලට පමුඛත්වය ෙදමු, ෙද්ශපාලනයට වඩා. හැබැයි, 
අපට ෙම්ක ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක් කර ගන්න පුළුවන්. මුදල්වල 
අඩුවක් තිෙබනවා. ඔබතුමා මට යම් යම් පශ්න වගයක් ෙයොමු 
කළා. එම පශ්නවලට පූර්ණව විසඳුම් ෙහොයන්න අපි සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු කියන එක තමයි මෙග් ඉල්ලීම 
ෙවන්ෙන්. මුදල් අඩුවීම ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. එම 
අඩුවීමට මට ෙහේතු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්; ඔබතුමා ඒකට 
ෙවනම තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමා තුළ 
මාතර ජනතාව ගැන තිෙබන කැක්කුම මම දන්නවා. එෙසේ මාතර 
ජනතාව ෙවනුෙවන් තිෙබන කැක්කුම විසඳීම සඳහා අප සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා අෙනක් ව්යාපෘතිවලින් පවා මුදල් ලබා 
ෙගන, මම සඳහන් කළ ආයතන සියල්ලත් සම්බන්ධ කරෙගන 
ෙමම පශ්නයට පූර්ණ විසඳුමක් ෙහොයමු. ඒ සඳහා 
ඔබතමුන්නාන්ෙසේෙග් මැදිහත්වීමත් මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාෙග් ආරාධනය සතුටින් භාර 

ගන්නවා. දකුණ මන්තරවලට පසිද්ධයි ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඕනෑම මන්තරයක් පටන් ගන්ෙන්, "ඕං රීං 
කට්ටු-කට්ටු" කියලායි. ඒ වාෙග් ඕනෑම එකක් පටන් ගන්ෙන් -
අවුරුදු තුනක් ගත ෙවලාත්- එකම තැනින්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් අවුරුදු තුනකට පසුව 
ෙහෝ - ඊට වඩා ෙගෞරවනීයයි, යම් වගකීමක් තිෙබන උත්තරයක් - 
[බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමා එක්ක පැටෙලන්න සූදානම් නැහැ. 
යම් වග කීමක් තිෙබන උත්තරයක් අවශ්ය ෙවනවා. 

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කැමැති නම් 
පාරවල්වලට සම්බන්ධ නැති ඔබතුමාෙග් අෙනක් විෂයට අදාළව   
පශ්නයක් සභාෙව් එකඟතාව ෙවනුෙවන් මතු කරන්නද? [බාධා 
කිරීමක්]ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමැතිතුමනි, ගරු 
කථානායකතුමනි, මැයි මාසෙය් 31වැනි දිනට පළාත් පාලන 
ආයතන කල් ඉකුත් ෙවලා හරියටම වසර ෙදකක් ගත ෙවනවා. 
ෙම් ෙමොෙහොත වන විට පළාත් පාලන කියන ආයතන නැහැ. ඒක 
ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ෙන්.  දැන් සභාව නැහැ. ආයතනය තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සභාව නැහැ. ඔබතුමා මීට මාස ෙදකකට ෙපරත්, -
ගරු කථානායකතුමාෙග් මතකෙය් ඇති-  සති ෙදකක් ඇතුළත 
සංෙශෝධන පනස් ගණන ඉදිරිපත් කරන බවටත්, ෙදවැනි ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් කරන බවටත් ෙම් ගරු සභාවට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. මම ෙම් ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා නැඟිටලා ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්. 
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ඊෙය් ගරු අගමැතිතුමා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට 
පිළිතුරක් ලබා ෙදමින් කිව්ෙව්, "පක්ෂ නායකයන්ෙග් එකඟත්වය 
නැත්නම්  ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ" කියලා. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් 
සෙහෝදර එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමා -ඔබතුමන්ලා එකට 
ආණ්ඩුෙව් සිටින අය- ඊෙය් ඔබතුමාෙගන් ඇහුවා, 
"ඇමැතිවරෙයක් විධියට පළාත් පාලන ඇමැතිවරෙයක් අවශ්යද, 
පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා ඉන්ෙන් මැතිවරණ කල් දමන්නට 
පමණද?" කියලා. ඒ ඔබතුමාෙග් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා විෂය  භාර ඇමැතිවරයා විධියට ඉතිහාසෙය් රැෙදන්ෙන්, 
ඉතිහාසෙය් තැන්පත් ෙවන්ෙන් ෙබොෙහොම පසන්න විධියට 
ෙනොෙවයි, ගරු ඇමැතිතුමනි. ෙම් සභාවත් -අපි- අවස්ථා කිහිපයක් 
ෙම් ෙපොෙරොන්දුවලට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පළාත් 
සභා විසුරුවා හැර  අවුරුදු ෙදකකට පසුව ෙහෝ මැතිවරණය 
පැවැත්විය හැකි දිනය ආසන්න වශෙයන්වත්  ෙමරට ජනතාවට 
ලබා ෙදනු ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ජනතාවෙග් හිත්වල තැන්පත් 

වන්ෙන් ජනතා හිතකාමී, ජනතාවෙග් අවශ්යතා සපුරන 
නායකෙයකු හැටියටයි. මම ඔබතුමා අහපු පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්නම්. මම තාක්ෂණික සංෙශෝධන සියල්ලක්ම කැබිනට් 
මණ්ඩලයට දමා සම්මත කරලා තිෙබනවා. මම එය ගැසට් 
කරන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා පැහැදිලි කෙළේ 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක්. සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙම් 
මැතිවරණ කමය සහ සීමා නිර්ණය සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පශ්න 
තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම ෙද්ශපාලන පක්ෂත් 
එක්ක අගමැතිතුමා කතිකාවක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙමහිදී මම 
සද්භාවෙයන් කියා කරලා තිෙබනවා. මම මැතිවරණය පවත්වන්න 
අවශ්ය මෙග් කර්තව්ය නිසියාකාරව කරනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවල එකඟතාව මත පනතට යම් යම් සංෙශෝධන ෙගන එන්න 
අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙද්ශපාලන පක්ෂ සියල්ලක්ම දිගින් දිගටම 
සාකච්ඡා පැවැත්වීම ෙවන කියාදාමයක්. පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ඇමති හැටියට මම සෑම විටම සද්භාවෙයන් කටයුතු කළා. 
මට සීතල කාමරයකින් ලැබුණු වාර්තාවක් මත තමයි මා වැඩ 
කටයුතු කෙළේ. හැබැයි, ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා වාෙග් 
සද්භාවෙයන් වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක් පසුගිය කාලෙය් සීමා 
නිර්ණ කටයුතු කළා නම්, එය හරියාකාරව සිදුවනවා. අෙප් 
අවාසනාවට වාෙග් ඒ කටයුත්ෙත්දී අතාවුල්ලා මැතිතුමා දමා ෙගන 
බැසිල් ඇමතිතුමා එතුමාව ෙමෙහයවූවා; නැෙටව්වා. ඒ අනුව අප ට 
ලැබුණු සීමා නිර්ණ වාර්තාව සීතල කාමරයකින් ලැබුණු 
වාර්තාවක්. ඒ සීමා නිර්ණ වාර්තාව සංෙශෝධනය කරන්න මා යම් 
යම් කටයුතු කළා. බැසිල් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් ඔබතුමා වාෙග් 
ෙකෙනක් එම සීමා නිර්ණ කටයුතු කළා නම්, අද අපට ෙම් පශ්නය 
මතු වන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කහල්ල රක්ෂිතෙය්  වැව් පතිසංසක්රණය:  වැඩ 
පිළිෙවළ 

 கஹல்ல வன ஒ க்க ராதன வாவிகளின் 
ம சீரைமப்  : நடவ க்ைக 

RENOVATION OF TANKS IN KAHALLA FOREST RESERVE: 
PROGRAMME OF WORK  

1338/’16 
6. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ       

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) කහල්ල රක්ෂිතය තුළ ඇති ආකමණික ශාක ඉවත් 
කර සව්ාභාවික වනය වැවීමටත්, එහි ඇති පුරාණ 
වැව් පතිසංසක්රණය කිරීමටත් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම කටයුතු අවසන් කිරීමට ගතවන කාලය 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ශම දායකත්වය ලබාදීමට පෙද්ශෙය් 
සේව්ච්ඡා සංවිධාන එකඟතාව පළ කර තිෙබ්ද;  

 (v) ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கஹல்ல வன ஒ க்கத்தி ள்ள ஊ வல் 
தாவரங்கைள அகற்றி இயற்ைக வன 
வளர்ப்பிைன ேமற்ெகாள்வதற்கும் அங்குள்ள 

ராதன வாவிகைள ம சீரைமப்பதற்கும் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 (iii) அப்பணிைய நிைற ெசய்வதற்கு எ க்கும் 
காலம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) அதற்கு ஊழியப் பங்களிப்பிைன வழங்குவதற்கு 
பிரேதசத்தி ள்ள தன்னார்வ அைமப் கள் 
இணக்கம் ெதாிவித் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (v) அதற்கான ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will  he inform this House - 
 (i) whether action will be taken to grow the 

natural forest  in  Kahalla  forest reserve   
by  removing the  invasive  plants  in it  and 
also to  renovate the ancient  tanks  there; 

 (ii) if so , when it will be done; 
 (iii) the period of time that will be taken to 

complete  those activities; 
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 (iv) whether the voluntary organizations in the 
area have agreed to  contribute their labour 
for this task; and 

 (v) whether a programme  of work will be 
prepared for this? 

(b) 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 කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් ෙකොටසකට මමත් 

අෙනක් ෙකොටසට මහවැලි සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් පිළිතුරු 
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් මා පිළිතුරු ෙදනවා. එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) ඔව්. කහල්ල, පල්ෙලකැෙල් අභයභූමිය තුළ ඇති 
ආකමණශීලී ශාක කමාණුකූලව ඉවත් කිරීමට 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙම් 
වන විටත් අවශ්ය කියා මාර්ග ෙගන ඇත. ඒ අනුව, 
තැනින් තැන ව්යාප්ත වී ඇති ගඳපාන ශාක ඉවත් 
කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
2016 වර්ෂෙය් සිට කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. තවද, 
අභය භූමිය තුළ බහුලව ව්යාප්ත කර ඇති ෙත්ක්ක 
ශාක ඉවත් කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන විටත් කටයුතු ආරම්භ 
කර ඇත. එෙමන්ම පධාන වැව් කිහිපයක් වයඹ 
ඇළ ව්යාපෘතිය යටෙත් පතිසංසක්රණය කරන 
අතර, කුඩා වැව් සමූහයක් 2015 වර්ෂෙය් සිට 
අලුත්වැඩියා කර ඇත. 

  ගරු කථානායකතුමනි, එක් කරුණක් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාට කියන්න ඕනෑ.  Kahalla - 
Pallekele Sanctuary එක සම්බන්ධෙයන් 
නීත්යනුකූලව කියා කිරීමට මට ලැබුණු බලය තුළ 
මීට මාස එකහමාරකට කලින් මම කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. පධාන වැව් ෙදකක් 
තිෙබනවා. එයින් කළු ගඟ නඩත්තු කිරීෙම් 
කටයුතු ෙමෙහයවන්ෙන් මහවැලි සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙයනුයි. එම නිසා අනාගතෙය් වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාරි පද්ධතිය නඩත්තු කිරීෙම්දී 
පශන් ඇති ෙවයි කියලා ජනාධිපතිතුමා 
නිර්ෙද්ශයක් කළා.  

  ඒ වැව්වලට ජලය එන පද්ධතිය මහවැලිෙයන් 
නඩත්තු කරන්නත්, රක්ෂිතය වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කරන්නත් තමයි 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්. 
එෙලස තමයි ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක වන්ෙන්.  

 (ii) ඉහත සඳහන් කර ඇත.  

 (iii) සකස ් කර ඇති කළමනාකරණ සැලැසම් සඳහා 
අවුරුදු 5ක කාලයක් ගත ෙව්.  

  ඒ කියන්ෙන් ජලාශෙයන් එන ජලයත් එක්ක 
වනජීවී භූමියක් ඇති වනවා. ඔබතුමා දන්නවා 
ගල්ගමුවට,  යාපහුෙව් මී ඔයට වතුර නැහැයි 
කියලා. ෙම් තුළින් දුගීභාවය නැති වනවා; වියළි 
භූමිය ෙතත් භූමියක් වනවා. එම නිසා ෙමය අපට -
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කළ 
වයඹ පළාතට- ඉතාම වැදගත් වනවා. ෙජ්වීපී එෙක් 
හිටපු අෙප් නායකතුමා කුරුණෑගල 

දිසත්ික්කෙයන් තමයි ඉසේසල්ලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ඒකත් ෙතත් භූමියක් 
වනවා. ඒක ඉතාම වටිනා ෙදයක්. නායකතුමා 
කියලා මා කිව්ෙව් අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාටයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඊළඟ පිළිතුර. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මා කිව්ව ෙද් ඔබතුමාට ඇහුණා 

ෙන්. කුරුණෑගල මී ඔයට වතුර එනවා. ඒක ෙලොකු ෙදයක්. ඒ 
වියළි භූමිය ෙතත් භූමියක් කරනවා. යාපහුෙව් විශාල වැව් 600ක් 
තිෙබනවා. ඒවාෙය් වතුර බින්දුවක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොටම මී 
ඔෙයන් වතුර එනවා. එතෙකොට අහිංසක මිනිසුන්ෙග් දුගීභාවය 
නැති වනවා. ඒකයි මා ෙම් කිව්ෙව්, ඒක ඉතා වැදගත් වනවා කියා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හක්වටුනා ඔය ට? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තමයි. ජලාශයට එනවා. පහළ තිෙබන ජලාශවලින් 

හක්වටුනා ඔයට ජලය එනවා; මී ඔයට එනවා. පහළට ගිහින් 
ගල්ගමුවටත් යනවා. ඒ තුළින් විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වනවා. 
එතෙකොට රජෙයන් සමෘද්ධි ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. තඹුත්ෙත්ගම 
වාෙග් මහවැලි කලාපයක් ෙවනවා.  

 (iv) අදාළ කියාකාරකම් අනුව සාකච්ඡා සිදු ෙකෙර්.  

 (v) ඉහත කියාකාරකම් සියල්ල පජා මූල සංවිධාන 
හරහා කියාත්මක ෙව්. 

  මහජන සංවිධාන තුළින්, ගෙම් සංවිධාන තුළින් 
තමයි ඔක්ෙකොම ෙකෙරන්ෙන්. ඒ එක්කම නීති 
විෙරෝධීව පදිංචි වී සිටින අයට වන්දි ෙගවනවා. ඒ 
අයට අපි ෙවනම ඉඩම් ෙදනවා. ෙදල් ගහට, ගහ 
ෙකොළට ඔක්ෙකොටම වන්දි ෙගවනවා. මා ඒ 
සහතිකය ෙදනවා. කිසි ෙකනකු අසාධාරණ ෙලස 
ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ.  

  එම ඉඩම්වල ඒ අය ඉන්ෙන් නීති විෙරෝධි ෙලස. 
නමුත් අපි තීරණය කර තිෙබනවා, කිසි ෙකෙනක් 
අසාධාරණ විධියට ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 
අපි එම වැව පතිසංසක්රණය කරන්න ඕනෑ; අලි 
ටික ෙබ්රන්න ඕනෑ. නැත්නම්, මරණ ඉවරයක් 
නැහැ. අපට ෙම් කරදරවලට මුහුණ ෙදන්නට 
ෙවනවා, ඉවරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පශන්වලට 
සදාකාලික විසඳුමක් විධියට එම පවුල් ටිකටත් 
ඉඩම් ෙදනවා. ෙදල් ගහටත්, ෙකොස ් ගහටත්, 
ෙපොල් ගහටත්, හැම ෙදයටම අපි වන්දි ෙගවනවා. 
නිවෙසේ වර්තමාන වටිනාකම තක්ෙසේරු කරලා, 
ඒකටත් ෙගවනවා. මම වාරිමාර්ග සහ ජල 
කළමනාකරණ ඇමති විධියට කටයුතු කළ 
කාලෙය් දැදුරුඔය ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් මම 
ඒක ඒ විධියටම කළා. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
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මා සහතිකයක් ෙදනවා. ජනතාවෙග් දියුණුවක් 
ඇති කරන්න අපි දැන් ඉඩම් පැවරීම කියාත්මක 
කරනවා. පැවරීම ඉක්මන් කරන්න, 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහායත් මම ඉල්ලනවා. ෙමයට 
බාධා කිරීමක් ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. 
ඔබතුමන්ලාෙග් සහාය මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

(ආ)   අදාළ  ෙනොෙව්.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති ආයතන සකස් කරපු වැඩ පිළිෙවළත්, එම පෙද්ශෙය් 
සැබෑවට කියාත්මක වන පජා මූල සංවිධානවල හා ෙගොවි 
සංවිධානවල ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළත් අතර 
පැහැදිලි ෙබදීමක් තිෙබනවා. මම ෙම් පිළිබඳව වාදයක් ඇති කර 
ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලිවම 
කියාත්මක වන පජා සංවිධාන 30කට වැඩි සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා දැන් සකස් කරලා තිෙබනවාය කියපු වැඩ පිළිෙවළට 
ඔවුන්ෙග් අදහසුත් එකතු කරලා ෙම්ක යාවත්කාලීන කරන්න 
ඔබතුමා එකඟ වනවාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම එම සංවිධානවල ෙගොවි මහතුන්ට කිව්වා, 

පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කියලා; මම කෑමත් ෙදනවා කිව්වා. 
ෙදසැරයක් වර්ජනය කළා. ඒ කාෙග් බලපෑම මතද කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් එම බලපෑම නැති කරවන්න.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔවුන් කෑම එපා කිව්වා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
"පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න" කියා කියලා අහිංසක ෙගොවි 

මහත්මෙයකුට කන්න ෙනොදී යවන්න මට බැහැ. ඒ අයෙග් 
ඡන්දෙයන් ඔබතුමාත් පත් වුණා; මමත් පත් වුණා; අනුර 
දිසානායක මැතිතුමාත් පත් වුණා. ඔවුන්ට කන්න ෙදන එක මෙග් 
වගකීමක්. නමුත් ඒ අයට මා පැහැදිලිව කියනවා, ෙගොවි සංවිධාන 
හා මහජන නිෙයෝජිතයන් සමඟ කථා කරලා තමයි ෙම් කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන් කියලා. හැබැයි, පවුල් 12ක් නිසා, අක්කර  හයසිය 
ගණනක ඉන්නා, ගල්ගමුෙව් වැව් ෙදසීයකට විතර අදාළ, පවුල් 
10,000ක් විතර අනාථ කරන්න මට බැහැ කියන ස්ථාවරෙය් මා 
ඉන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ෙගොවි සංවිධානවලින් සහ ඔබතුමන්ලාෙගන් සහාය 

ඉල්ලනවා. බාධා කරන යම් අෙයක් ඉන්නවා නම් බාධා 

ෙනොකරන්න කියා ඉල්ලනවා. අලින්ෙග් පශ්නය නිසා මිනිස් ජීවිත 
නැති ෙවනවා. අලි මංකඩක්, කෙපොල්ලක් වාෙග්ම ජලාශය එතැන 
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ෙල්ම කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පටු 
විධියට, එක ඇහැකින් බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ බව ඒ කට්ටියට කියන්න. එෙහම නැත්නම් අපි ඉඩම් 
පැවරීමක් කරලා, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කලින් අහපු කාරණයටම කරුණු 

එකතු කරමින් මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. ෙම් පශ්නය, 
පවුල් 12කට  අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය නිසා 
මිනිස්සු 5,000ක් විතර ෙපළපාළි ගියා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් 
ඇති කර ගන්ෙන් නැතිව මා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙමයයි. ඔබතුමා කුරුණෑගල ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් මිනිස්සු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න එපා. හක්වටුනාවට යන්න ටිකක් 
අමාරු නම් අඩු ගණෙන් මහවදී ෙහෝ ෙපොල්පිතිගමදී ෙහෝ ඔවුන් 
හමු ෙවන්න. එෙහම හමුෙවලා ඒ සාකච්ඡාව කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. එතෙකොට පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විධියට කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මහ ජනතාවයි මා පත් කෙළේ. මම තමයි ඔය ෙයෝජනා කමය 

දුන්ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, මන්තීතුමාට අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ලබා 

ෙදන්න.  
   

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමාට නිසි ෙගෞරවය සහිතවයි ෙම් කාරණය ගැන මා  

කියන්ෙන්. කුරුණෑගල ඇමති ෙකෙනක් එෙහේ  මිනිසුන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එක්කෙගන එන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.   

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා - [බාධා කිරීමක්] මම කියන කාරණයට ඔබතුමා 
ඇහුම්කන් ෙදන්න.  

අලි මරණ ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළා. කුණු කසළ කෑම නිසා 
ෙපොලිතීන් කිෙලෝ ගණනක් ශරීරෙය් තිබීම මත එක අලිෙයක් 
මැරිලා තිෙබනවාය කියා ජනමාධ්යය වාර්තා කරලා තිෙබනවා 
අදත් මා දැක්කා. කැලෑ ඇතුෙළේ ඉන්න අලි ආරක්ෂා කිරීෙම් 
සංකීර්ණතා ෙගොඩාක් ඔබතුමාට තිෙබන්නට පුළුවන්. අලි කුණු 
කසළ කන එක පසිද්ධ ෙදයක් ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා 
කියලා. අඩු ගණෙන් ෙම් ස්ථාන ටිකවත් ආවරණය කරලා ඒ 
සතුන් ආරක්ෂා කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්ද?  

639 640 

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

ඇමතිතුමායි, මමයි දැන්  ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. කුණු කන්දවල් ඇති කරන්ෙන් කකුල් 
ෙදෙක් සත්තු ෙන්. කකුල් ෙදෙක් සතා කියන්ෙන් අපට.  ඒ අය 
ෙන් ෙම්  සියල්ලම කරන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කරන පරිසර හානිය හරි 
ෙඛ්දනීයයි. ඊෙය්ත් අලිෙයක් මැරිලා. මීට ඉස්සරත් මැරුණා. 
කැබිනට් පතිකාවක් හදලා මමයි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
ඇමතිතුමායි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවනවා. ෙම්වාට ඇතුළු 
ෙවන්න බැරි ෙවන්න කම්බි ගහනවා; electric fence එක දානවා. 
මම අලි වැට ගහනවා. මම ෙදන්ෙන් හය මාසයයි.  මිනිස ්
අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා  වාෙග්ම සතුන්ටත් අයිතිවාසිකම් 
තිෙබනවා, CITES එකට අනුව. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ෙමතුමන්ලාත් ඉන්නවා. හය මාසයයි මම ෙදන්ෙන්. ඒ හය මාසය 
ඇතුළත ඒ අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය ඒ ශුද්ධ කිරීමක් 
ෙනොෙකරුෙවොත් මම නීතිමය පියවර ගන්නවා.  හරි ෙන්ද?   

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
හරි. ගරු ඇමතිතුමනි, කැබිනට් පතිකාවලට වඩා වැදගත් 

වන්ෙන් අලි වැට ගැහීමයි. ඔබතුමාට කැබිනට් පතිකාවත් ඕනෑ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අලි වැට ගහනවා.       

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් විදුලි වැට වහාම ගහන්න කියලා මම 

උපෙදස් දුන්නා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු ජයවිකම 
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මම කියන ෙද් අහගන්න. නැත්නම් 
ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න බැරි ෙවනවා, මම කියන ෙද්ට. මම ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම 

සංචාරක කර්මාන්තයට සහ විෙනෝදාස්වාද කර්මාන්තය සඳහා අලි 
ඇතුන් ෙයොදා ගන්නවා. නමුත් ඒ ෙයොදා ගැනීෙම්දී විවාධාකාර 
පීඩාවන් ඒ සතුන්ට සිදු ෙවනවා. ඒ පීඩාවන් අවම කරමින් ඒක 
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා යම් ෙරගුලාසි පද්ධතියක් මම  -මම 
හදලා ෙනොෙවයි, පරිසරෙව්දීන් සකස් කරපු ෙරගුලාසි පද්ධතියක්- 
ඉදිරිපත් කළා, කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් විධියට. ඒ පළමුවැනි 
කාරණය.   

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. මිරිස්ෙසේ 
සහ කල්පිටිෙය් අද තල්මසුන් සහ ෙඩොල්ෆින් මත්ස්යයන් නැරඹීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල ව්යාපාරයක් තිෙබන බව ගරු ඇමතිතුමා 
දන්නවා. ඒක පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, පසු ගිය කාලෙය් ෙමය 
කිසිම පමිතියක් නැතිව කිරීම නිසා තල්මස ්යුද්ධ ඇති වුණා; මරා 
ගැනීම් සිද්ධ වුණා. ඒ සතුන්ට විශාල හිංසාවන් සිද්ධෙවනවා. ඒ 
සම්බන්ධවත් අනුගමනය කළ යුතු ෙරගුලාසි පද්ධතියක්, සමුදීය 
පරිසර අගය පිළිබඳව දැනුවත් පරිසරෙව්දීන්ෙග් ෙයෝජනා 
මාලාවක් එක්ක මම ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාට තිබුෙණ් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරලා, ගැසට් කරනවා නම් ගැසට් කරන්නයි. ෙමොකද, 
පරිසරය සම්බන්ධ කථාෙව්දී මුහුදත් අයිති ඔබතුමාටයි. දැනට මාස 
පහක් පමණ ගතවුණත්, අඩු ගණෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ගැසට් 
කරලා හරි ඒ කාර්යය ෙකෙරනවාය කියලා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
ඒ ගැන ඔබතුමා ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් කියලා මම 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ පළමුවැනි පශ්නයට අනුව, 
නීතිවිෙරෝධීව අම්මලා මරලා පැටව් ගත්ත අලි හතළිස් ගණනක් 
සිටිනවා. මට තනිවම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීම භාර ගන්න 
බැහැ කියා මම කිව්වා. ඒ අනුව සරත් අමුණුගම මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ  
කමිටුව ''ඒ'', ''බී'', ''සී'', ''ඩී'' කියලා වාර්තා සකස් කළා. ''ඒ'' කියන 
වර්ගය අනුව නඩු දමනවා, නීතිවිෙරෝධී- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, 
මම ඔබතුමා කියන කාරණයට එන්නම්. ''ඒ'' වර්ගය අනුව නඩු 
දමනවා. අනිත් කටයුතුවලට ඉදිරිෙය්දී අලින් ලබා දීෙම්දී 
නීත්යනුකූලව ෙදන ආකාරෙය් පතිපත්තිමය වැඩ පිළිෙවළකට 
එන ගමන්, ඔබතුමා කියූ යම් යම් සංචාරකයන් ෙගන යාම 
සම්බන්ධෙයන් අපි නීති මාලාවක් ෙගෙනනවා. හබරණ පළාෙත් 
පන්සල්වල හිටිය අලින් එක එක පුද්ගලයින්ට දීලා, සුද්දන් අලි 
පිට නග්ගලා ෙගන යාම දැන් සියයට අනූවක් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා මම දන්නවා. එෙහම අඩු වුෙණ් ඇයි? මම 
නීතියක් දැම්මා, මනුෂ්ය වධ හිංසාවලට ලක්වන සතුන් පවරා 
ගන්නවා කියලා.  ඒ අලි දැන් හුඟාක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

මෙගන් ඉල්ලීමක් කළාම මම කිව්වා, ෙදන්ෙන් ඒ නීතිය 
තුළයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කළ ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම් අද කමිටුව රැස් 
ෙවනවා. ඒ නිලධාරින් දැනුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඉදිරිෙය්දී 
සම්පූර්ණ පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරනවා, අපි ගන්නා 
කියා මාර්ග, කමිටුවකින් ෙතෝරා ගන්නා ආකාරය, වධ හිංසාවලට 
ලක්වන සතුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග ගැන.  

ගරු කථානායකතුමනි, අලිෙයක් බලා ගන්න මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ පහක් වැය ෙවනවා. පන්සලකට අලිෙයක් බලා 
ගන්න මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙකොෙහන්ද? ෙම් වතාෙව් 
මම කියා තිෙබනවා, පුද්ගලෙයක් අලිෙයක් ගන්නවා නම්, 
තමන්ෙග් ආදායම් ෙපන්වන්න ඕනෑ කියලා. මාසයකට රුපියල් 
ලක්ෂ පහක් වියදම් කරන්න පුළුවන් කියලා ෙපන්වන්න ඕනෑ. ඒ 
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ඔක්ෙකෝම එක්ක ගැසට් කරන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමාත් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී කිව්වා, අලිෙයක් ෙදන එක ගැසට් කරන්න ඕනෑ 
කියා. ඒක අප සතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සත්ෙවෝද්යානවලින් ෙහෝ 
වනජීවි අමාත්යාංශෙයන් ෙදනෙකොට ඒ විධියට කියා කරනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, ෙඩොල්ෆින් වැනි සතුන් ගැන. අපි 
මැයි 25වැනි දා - ෙහට - marine resources සම්බන්ධව master 
plan එක- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමා ෙඩොල්ෆින් මසුන් ගැන ඇහුෙව්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ඒක තමයි. ඒ ඔක්ෙකෝම ගැන පනෙත් තිෙබනවා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් මම ආරාධනා කරනවා, ෙහට ඒ 
කමිටුවට එන්න කියලා. එතැනදී මාෙග් අමාත්යාංශෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්, 
NARA එෙක්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඔක්ෙකෝම විෙශේෂඥයින් හදපු 
සැලැස්ම ලංකාෙව් මුහුදුකරෙය් ෙඩොල්ෆින්ලා, කැස්බෑවන්, 
තල්මසුන් ඒ ඔක්ෙකෝටම - [බාධා කිරීමක්] අන්න, ෙමොකක්ද 
කියනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු මන්තීතුමා ෙහට රැස්වීමට 

එන්න -   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 7-1372/'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 හා ජනමාධ්ය 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. 

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබාදීම : විසත්ර 
பாடசாைல சீ ைடத் ணி வழங்கல்: விபரம்  

PROVISION OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS 
  

1559/’17  
8. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2017 වර්ෂය සඳහා පාසල් ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවන් 
නිල ඇඳුම් ලබා දීමට ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  පාථමික අංශෙය් (1 - 5 ෙශේණිය දක්වා) 
ශිෂ්යෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දුන් මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ද්විතීයික අංශෙය් (6 - 13 ෙශේණිය දක්වා) 
ශිෂ්යෙයකුට නිල ඇඳුම් සඳහා ලබා දුන් මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) ලබා දුන් මුදල නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා ගැනීම සඳහා 
පමාණවත් ෙනොවන බවත්; 

 (ii) නිල ඇඳුම් ෙරදි පාසල් මට්ටමින් ලබා ෙනොදී 
කූපන් පතක් ලබා දීම තුළින් ෙරදි ලබා ගැනීමට 
අමතර මුදලක් ෙදමාපියන්ට දැරීමට සිදුවන බවත්; 

 (iii) එබැවින්, පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීම සඳහා 
ෙවනත් කමෙව්දයක් අනුගමනය කළ යුතු බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2017ஆம் ஆண் க்காக பாடசாைல 
மாணவர்க க்கு சீ ைட வழங்குவதற்காக 
ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத் ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பப் பிாிவின் (தரம் 1 - 5 வைர) மாணவர் 
ஒ வ க்கு சீ ைடக்காக வழங்கப்பட்ட பணத் 
ெதாைக யா   என்பைத ம்; 

 (iii) இரண்டாம்நிைலப் பிாிவின் (தரம் 6 - 13 வைர) 
மாணவர் ஒ வ க்கு சீ ைடக்காக 
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக சீ ைடக்கான 

ணிையப் ெபற் க்ெகாள்ள ேபா மானதல்ல  
என்பைத ம்; 

 (ii) சீ ைடத் ணிகைளப் பாடசாைல மட்டத்தில் 
வழங்கா  கூப்பன் ஒன்  வழங்கப்ப வதன் 

லம் ணிையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
ேமலதிக பணத்ெதாைகையப் ெபற்ேறா க்கு 
ஏற்க ேநாி கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ, பாடசாைல சீ ைடக்கான ணிகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ேவெறா  ைறைம 
பின்பற்றப்பட ேவண் ெமன்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education: 
(a) Will he inform this House - 
 (i) the total amount allocated to provide 

uniforms to school children for 2017; 
 (ii) the amount provided to a student in the 

primary grades (Grade 1-5) for uniforms; 
 (iii) the amount provided to a student in the 

secondary grades (Grade 6-13)for uniforms; 
(b) Will he admit that- 
 (i) the amount provided is not sufficient to 

purchase uniform material; 
 (ii) the parents have to bear an additional 

expenditure as a result of providing a 
coupon instead of providing uniform 
material at school level; 

 (iii) owing to the said situation, a different 
methodology  has to be followed to provide 
uniform material? 

(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 ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) රුපියල් මිලියන 2,700කි. 
 (ii)  

 
 (iii)   

 

ශිෂ්ය කාණ්ඩය නිල ඇඳුම් වර්ගය වටිනාකම 
රුපියල් 

1 - 5 දක්වා ශිෂ්යයන් කමිස ෙරදි හා කලිසම් 
ෙරදි 

500.00 

1 - 5 දක්වා ශිෂ්යයාවන් ගවුම් ෙරදි 400.00 

(එක් ශිෂ්යයාවකට අයත් 
වන්ෙන් එක් නිල ඇඳුම් 

හැට්ට ෙරදි හා සාය ෙරදි 720.00 

වර්ගයක් පමණි) ෆර්දා (හිස ආවරණ) 
සමඟ ගවුම් ෙරදි 

600.00 

ශිෂ්ය කාණ්ඩය නිල ඇඳුම් වර්ගය වටිනාකම 
රුපියල් 

6 - 9 දක්වා ශිෂ්යයන් කමිස ෙරදි හා කලිසම් ෙරදි    550.00 

6 - 9 දක්වා ශිෂ්යයාවන් 
(එක් ශිෂ්යයාවකට අයත් 
වන්ෙන් එක් නිල ඇඳුම් 

වර්ගයක් පමණි) 

ගවුම් ෙරදි    550.00 

  හැට්ට ෙරදි හා සාය ෙරදි    800.00 

  ෆර්දා (හිස ආවරණ) සමඟ 
ගවුම් ෙරදි 

   700.00 

10 - 13 දක්වා ශිෂ්යයන් කමිස ෙරදි හා කලිසම් ෙරදි    750.00 

10 - 13 දක්වා ශිෂ්යයාවන් ගවුම් ෙරදි    600.00 

(එක් ශිෂ්යයාවකට අයත් 
වන්ෙන් එක් නිල ඇඳුම් 

වර්ගයක් පමණි) 

ළමා සාරි ෙරදි    800.00 

  හැට්ට ෙරදි හා සාය ෙරදි 1,000.00 

  ෆර්දා (හිස ආවරණ) සමඟ 
ගවුම් ෙරදි 

   800.00 

(ආ) (i) පාසල් සිසුන් ෙවත නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීෙම්දී 
පන්ති කාණ්ඩයට අදාළ නියමිත පමාණයන්ෙගන් 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා ෙදන ලදී. 2016 වර්ෂෙය් සිට 
නිල ඇඳුම් ෙරදි ෙවනුවට තිළිණපත් ලබා දීෙම් 
වැඩසටහෙන්දී අමාත්යාංශය විසින් පන්ති 
කාණ්ඩෙය් අදාළ සිසුන් ෙවත ලබා දුන් නිල ඇඳුම් 
ෙරදි පමාණය පදනම් කර ගනිමින් වර්ෂ කිහිපයක 
ෙරදි මීටරයක මිල සන්සන්දනය කිරීෙමන් ඒ ඒ 
පන්ති කාණ්ඩවලට ගැළෙපන පරිදි නියමිත ෙරදි 
පමාණය මිලදී ගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙවෙළඳ 
ෙපොළ මිල ගැළපුම් කර නිල ඇඳුම් තිළිණපත්වල 
මිල තීරණය කර ඇති බැවින් ලබා ෙදන මුදල නිල 
ඇඳුම් ෙරදි ලබා ගැනීම සඳහා පමාණවත් බව 
දන්වා සිටිමි. 

 (ii) ඉහත කරුණු පරිදි තිළිණපතට ෙරදි මිලදී 
ගැනීෙම්දී ෙදමාපියන්ට අමතර මුදලක් දැරීමට සිදු 
ෙනොවන අතර, එවැනි අවසථ්ා පිළිබඳව 
අමාත්යාංශයට ෙමෙතක් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iii) නැත. 

  නිල ඇඳුම් තිළිණපත් ලබාදීෙම් ෙමම කමෙව්දය 
කාර්යක්ෂම, සුදුසුම හා සරලම කියාවලිය වන 
බැවින් ෙවනත් කමෙව්ද අනුගමනය කිරීම අවශ්ය 
ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු මන්තීතුමා, ෙරදි ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන්ද ෙපනී 
ඉන්ෙන්? 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම පාෙයෝගිකව බැලුෙවොත් අවශ්ය 

පමාණයට වඩා අඩු මුදලක් තමයි වවුචර් මඟින් ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමා නැහැ කිව්වාට, ෙදමව්පියන්ෙගන් අහලා බැලුෙවොත් 

දැනගන්න පුළුවන් ඇඳුම් ගන්න ගියාම ඒ ලබා ෙදන මුදලට වඩා 
වැඩි මුදලක් වියදම් ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම ෙරදි  මිල වැඩි ෙවද්දී 
ෙම් ලබාෙදන මුදල මදි කියන එක වටහාගන්න බැරිද, ගරු 
ඇමතිතුමා? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙවනම කණ්ඩායම් යවලා පාෙයෝගිකව 

ෙහොඳින් ෙහොයලා බලලා තමයි ෙම් මිල ගණන් තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා ඇත්ෙත් ෙවන ෙදයක්. ෙමොකද, 
ෙබොෙහෝ ෙවෙළඳ සැල්වල මහපු ඇඳුම් තිෙබනවා. මහපු ඇඳුම් 
ගන්න වවුචරෙය් සඳහන් මුදල මදිෙවන්න පුළුවන්. පසුගිය 
කාලෙය් ලබා දුන්ෙන් නිල ඇඳුම් ෙරදි. අපි කළ සමීක්ෂණ අනුව 
ඒවායින් සියයට 30ක් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒ 
කියාවලිෙය් දූෂණය තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙකලින්ම ෙරදි මිලදී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීම සඳහා වවුචර් පත නිකුත් කළා. කලින් වතාවට වඩා ගිය 
සැෙර් ලබාෙදන මුදලත් වැඩි කළා. අපි වසරක් තුළ ලබා ගන්නා 
නියැදි ආශෙයන් තමයි වවුචර් ලබා ෙදන්ෙන්.  ෙරදිවල මිල වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි ලබාෙදන මුදල ලබන අවුරුද්ෙද් වැඩි 
කරනවා. 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම ෙදයකුත් තිෙබනවා. 65x35 ෙරද්ද 
ගත්ෙතොත්, ඒෙක් ජපන් ෙරද්දක් තිෙබනවා. ඒ ජපන් ෙරද්ද ටිකක් 
ගණන් වැඩියි. හැබැයි, සමහර තැන්වල ඒකත් අෙනක් ෙරදිවල 
මිලට සමානව තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙපොඩි 
ගණනකින් මිල වැඩිවීමක් ඇති. නමුත්, ෙපොදුෙව් 65x35 ෙරදි මිලදී 
ගැනීෙම්දී -Chinese ෙරද්දක් ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ෙරද්දක් 
ෙවන්න පුළුවන්-  වවුචර පෙත් සඳහන් මුදල ෙහොඳටම පමාණවත් 
කියන එක කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු පමිතියට - quality- අනුව 

සමහර තැන්වලින් රුපියල් 500ට ෙරදි ලබාගන්න බැරිවන 
අවස්ථාවල වැඩි මුදලක් දීලා ගන්න කියලා ෙදමව්පියන්ට බල 
කරනවා. ඒ ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයා බලන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. 

ඔබතුමා කිව්වා, පසුගිය කාලෙය් සිදු වුණු දූෂණ නිසා තමයි 
වවුචර් කමයට ආෙව් කියලා.  එදා යම් කිසි දූෂණයක් සිදුවුණා නම් 
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ඒ දූෂණ නවත්වලා, යම් කිසි ෙවනසක් 
කරලා ඒ කමයම කියාත්මක කරන එක තමයි මීට වඩා වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

ෙමොකද, එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ෙනොෙවයි, ෙගොඩක් 
ෙදමව්පියන් කියන පාෙයෝගික කාරණයක් තමයි මා මතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ම තමයි ඒ 
අමාත්යතුමා ඉන්ෙන්. ඒ නිසා එදා දූෂණයක් සිදුවී තිෙබනවා නම්, 
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.   

 ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් සඳහා ඇති ෙවළඳ සැල් පමාණය ඉතා 
සීමිතයි. සමහර ෙවලාවට ගෙම් තිෙබන ෙවළඳ සැෙල් ඒ ෙරදි 
තිබුෙණ් නැත්නම් තවත් පෙද්ශයකට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
මම කියන්ෙන් ෙම් සඳහා වැඩි වියදමක් යනවා කියලා. ෙමොකද, 
ගන්න ෙරදිවල වියදමට වඩා වැඩි වියදමක්  පවාහන ගාස්තු සඳහා 
යනවා.  ඒ නිසා අඩුම තරමින් ෙදමාපියන්ට පාෙයෝගිකව ඇති වන 
කරදරය අඩු කිරීම සඳහා ෙම් ෙවළඳ සැල් පමාණය වැඩි කරන්න 
බැරිද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සමහර ෙද්වල් පසුගිය ආණ්ඩුව 

කාලෙය් ඇමතිවරුත් ෙනොෙවයි පාලනය කෙළේ. ඉහළ බලධරයන් 
විසින් තමයි පාලනය කරනු ලැබුෙව්. ඒ වාෙග්ම  සමහර ඒවා 
කැබිනට් පතිකා දාලා නීතිගත කර ෙගනත් තිෙබනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි,  එදා ෙම් ෙරදි  ෙදනෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? 
ව්යාපාරිකයන් ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් තමයි රුපියල් මිලියන 
2,700ක ෙරදි ලබා දුන්ෙන්.  ෙකොටින්ම කියනවා නම් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදකයන් කියලා ෙපනී ඉඳලා චීනෙයන් ඒ ෙරදි ආනයනය 
කරලා ෙබදුවා. ගරු කථානායකතුමනි,  අපි ෙම් කරපු ෙද් නිසා 
දැන් ෙකලින්ම භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ටික අපට එනවා; අපි ලංකා 

බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට ඒ මුදල් යවලා සුරක්ෂිත  -කාටවත් 
අල්ලන්න බැරි විධියට- වවුචර් පතක් හදා දීලා  තිෙබනවා.  ගරු 
මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර බලන්න, ලක්ෂ 45ක ළමයි  
ෙම් වවුචර් පත් අරෙගන කඩ සාප්පුවලට යනවා. එයින් සාමාන්ය 
කඩහිමියාට ආදායමක් ලැෙබනවා. ෙම් වවුචර්පත් හරහා  මිලියන 
2,700ක් ගැවෙසනවා. උදාහරණයක් විධියට මාෙග් කුලියාපිටිය 
කලාපය ගත්ෙතොත්, එහි පාසල් 167ක් තිෙබනවා. ළමයි 67,000ක් 
ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.   67,000ක් ළමයි  ෙම් වවුචර්පත 
අරෙගන කුලියාපිටිය, පඬුවස්නුවර  නගරවල සහ ඒ අවට කඩ 
සාප්පුවලට යනවා. එතෙකොට තරගයක් ඇති වනවා. එතෙකොට 
ෙවෙළන්දාට අර තිබුණු විශාල ලාභය අඩු ෙවනවා. ඒ තරගය ඇති 
වුණාම ෙරදි තව තව ෙගන්වනවා.  ඒ තරගය තුළින් මිල ගණන් 
අඩු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 65x35 ෙරද්ද ෙතෝරා ගැනීමට  
විද්යාත්මක කමයක් තිබුෙණ් නැහැ ෙන්. නමුත් පාසල් දරුවන් 
ෙදමව්පියන් සහ වැඩිහිටියන්  ෙරද්ද අතගා බැලීෙමන් ෙම් ෙරද්ද 
ෙහොඳයි කියලා විනිවිද ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙරදි ලබා ගන්නවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙම් රුපියල් 500 මදි 
කියලා. රුපියල් 500ක වවුචර් පත ලබා ෙදන්ෙන් 1 සිට 5 දක්වා 
වසරවල ශිෂ්යයන්ටයි. අපි දළ වශෙයන් හිතමු ඒ මුදල ලබා 
ෙදන්ෙන් කමිස ෙරදි සහ කලිසම් ෙරදි සඳහා කියලා. 1 -5 
වසරවල ඉන්ෙන්  බටු ඇට වාෙග් පුංචි දරුෙවෝ ෙන්. ෙම් 
දරුවන්ෙග් කලිසමට සහ  ෂර්ට් එකට ෙරදි යාර කීයද ඕනෑ 
ෙවන්ෙන්? ෙකොෙහොම වුණත්, ඒ ෙරදි යාරයක් රුපියල් 200ක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. යාරයක මිල රුපියල් එකසිය ගණනක් 
වනවා.   ෙවළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් 120 සහ 180 අතර පරාසයක් 
තුළ තමයි  65x35 පමාණෙය් ෙහොඳ සුදු ෙරදිවල මිල ගණන් 
පවතින්ෙන්. 

කලිසමකටත් ෙරදි යාරයක් යන්ෙන් නැහැ ෙන්. යාර 
තුන්කාලක් ඇති. 1 සිට 5 දක්වා වසරවල ළමුන්ෙග් කලිසමට ෙරදි 
යාරයක් ගියත් ඒකට රුපියල් 200ක් යයි. ෂර්ට් එක මහන්න තව 
ෙරදි යාරයක් යයි. ෂර්ට් එකට යාර එකහමාරක් ගියා වුණත්, ෂර්ට් 
එක ටයි කලිසමටයි ෙදකටම රුපියල් 500ක් යන්ෙන් නැහැෙන්. 
ඒවාට වැඩිපුරත් එක්ක මුදල් තියලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා  ඔය කියන එක ෙනොෙවයි ඇත්ත. 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව පශ්නයක් තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු ඇමතිතුමා, ෙදමවුපියන් අපට කියන පාෙයෝගික ගැටලු 
තමයි මම කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා තවත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයලා 
බලන්න. පසුගිය කාලෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙමොනවා ෙහෝ වංචා 
දූෂණ තිබුණා නම් ඒවා ගැනත් ෙසොයලා බලන්න කියලා  
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඊට අමතරව තව එක පශ්නයක් අහන්නම් ගරු ඇමතිතුමනි. 
ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ.  

ෙබොෙහෝ තැන්වල ෙම් වන විට මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර හදලා 
අවසානයි. සමහර ඒවාෙය් වැඩ අවසන් ෙවලා අවුරුද්දක් ෙදකක් 

647 648 

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 
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ෙවනවා. නමුත් ඒ මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරවලට අවශ්ය කරන 
උපකරණ ලැබිලා නැහැ. ඒක ෙලොකු ගැටලුවක්. හැම පාසලකම 
ෙහොඳට ෙගොඩනැඟිල්ල හදලා තිෙබනවා. නමුත් උපකරණ ලැබිලා 
නැහැ. ඒ උපකරණ කඩිනමින් ලබාදීමට ෙමොනවා ෙහෝ වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ පශ්නයට පිළිතුරුදීමට සූදානම්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
සූදානම්, ගරු කථානායකතුමනි. ඊට ෙපර පිළිතුරු දීමට 

එතුමාෙග් කලින් පශ්නෙය් ෙකොටසක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා 
ෙරදි වවුචර් දුන්නාම මිලදී ගන්න ස්ථාන නැහැ කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි  ගිය සැෙර් ඒ ෙරදි වව්චර් එක දුන්ෙන් මාස 
ෙදක තුනකට ෙපර. ඒ නිසා ඕනෑ තරම් කාලය තිබුණා.  ඒ වවුචර් 
එකට ෙරදි මිලදී ගැනීෙම් කාලය මාස තුනක් පමණ තිෙබනවා. 
කිසිම ෙදමවුපිෙයක් මාස තුනක් ඇතුළත නගරයට එන්ෙන් නැද්ද 
ඔය වවුචර් එකට ෙරදි මිලදී ගන්න? ෙවනත් කාර්යයකට නගරයට 
එන විට ඒ වවුචර් එකට ෙරදි මිලදී අරෙගන මහගන්නට ඕනෑ 
තරම් කාලය තිෙබනවා. ඒ සඳහාම එන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා 
එෙහම ගණන් හදන්න එපා. 

ඔබතුමා කිව්ව අෙනක් කාරණය තමයි විද්යාගාර පශ්නය. 
ෙම්ක ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙය් නිර්ෙද්ශයක්. ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒ නිර්ෙද්ශය තමයි කියාත්මක කෙළේ.  අපි ඒ 
විද්යාගාර ඒ විධියටම හදලා අවසන් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒවා 
සියයට 100ක්ම හදලා අවසන්වීමට ආසන්න මට්ටෙම් 
තිෙබන්ෙන්.  ඒවාට අවශ්ය උපකරණත් ෙම් වන විට ෙබොෙහෝදුරට 
සපුරලා අවසන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම කිව්වා ෙවනම 
චකෙල්ඛයක් යවන්න කියලා, පරක්කු ෙවන නිසා විවෘත 
කිරීමකින් ෙතොරව ෙම් විද්යාගාර භාවිතයට ගන්න කියලා. ඔබතුමා 
ඒ  අඩු පාඩු තිෙබන පාසල්  නම් කරලා අපට ෙදනවා නම්, -
අෙනක් ගරු ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා ෙහෝ කමක් නැහැ-    
අපි ඉක්මනින් ඒ අඩු පාඩු හරිගස්වලා ෙදන්නම්. සමහර ඒවාට 
උපකරණ දීලා තිෙබනවා. තවත් උපකරණ ගබඩාවලට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා, ෙබදාදීම සඳහා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා අසනු 

ලබන පශ්නය.  

ඊට ෙපර මම සභාෙව් අවධානය ෙම් කාරණයට ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි.  වාචික පශ්න සඳහා අපට තව විනාඩි 15ක 
කාලයක් පමණයි ඉතිරිෙවලා තිෙබන්ෙන්.  තවත් වාචික පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න වාෙග්ම ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)  යටෙත් 
Questions ෙදකක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙව්ලාව පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙගන් සහ පශ්න 
අසන ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මන්තීතුමා.  

අම්පාර දිසත්ික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල :  
විසත්ර  

அம்பாைற மாவட்ட பிரேதச ெசயலாளர் பிாி கள்: 
விபரம் 

DS DIVISIONS IN AMPARA DISTRICT: DETAILS  
1570/’17 

9. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, 

 (i) පරිපාලනමය වශෙයන් ෙදමළ හා සිංහල ෙලස 
කියාත්මක වන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයන්හි නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) සැලසුම් සහකාර අධ්යක්ෂවරුන් වශෙයන් කටයුතු 
කරන ශී ලංකා සැලසුම් ෙසේවෙය් සිටින 
නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) 2009.06.28 දිනැති අංක MF/13/cc/ අන්තර්ගහණ 
දරන මුදල් අමාත්යාංශ චකෙල්ඛය සහ 
2007.05.23 දිනැති අංක A4/6/24/2007 දරන 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා චකෙල්ඛය පරිදි, 
අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන නිලධාරින්ෙග් 
නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල අනුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) අධිෙසේවක පදනමින් කටයුතු කරන නිලධාරින් 
සිටින කාර්යාලවල තනතුරුවල පුරප්පාඩු සඳහා 
එම නිලධාරින් සලකා බැලීමට ලක් කරනු 
ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, අම්පාර දිසත්ික්කෙය් සිංහල මාධ්ය 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් නිලධාරින් 
මාරු කිරීම මඟින් එවන් පුරප්පාඩු පුරවනු 
ලබන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்வாக ாீதியில் தமிழ் மற் ம் சிங்களம் என 
ெசயற்ப ம் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களின் 
ெபயர்கைள தனித்தனியாக ம்; 

 (ii) இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவயில் திட்டமிடல் 
உதவிப் பணிப்பாளர்களாக ேசைவயாற் ம் 
அ வலர்களின் ெபயர்கைள ம்; 

 (iii) 2009.06.28ஆம் திகதிய MF/13/CC உள்ளீர்ப்  
இலக்க நிதி அைமச்சின் சுற் நி பம் மற் ம் 
2007.05.23 திகதியிடப்பட்ட A4/6/24/2007ஆம் 
இலக்க பகிரங்க ேசைவ ஆைணக்கு  
சுற் நி பம் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் மிைக 
அ ப்பைடயில் அ வலர் ேசைவயாற்  
ேவாாின் ெபயர்கைள, பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  
அ ப்பைடயி ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 
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(ஆ)  (i) மிைக அ வலர் அ ப்பைடயில் ேசைவயாற் ம் 
அ வலர்கள் இ க்கின்ற அ வலகங்களில் 
பதவிக க்கான ெவற்றிடங்க க்கு அவ்வ  
வலர்கள் கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப வார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii)  அவ்வாெறனில், அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள 
சிங்கள ெமாழி லமான பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களி ந்  அ வலர்கைள இடமாற்றம் 
ெசய்வதன் லம் இத்தைகய ெவற்றிடங்கள் 
நிரப்பப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and 
Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of Divisional Secretary's 
Divisions functioning administratively as 
Tamil and Sinhala separately; 

 (ii) the names of officers in Sri Lanka Planning 
Service functioning as Assistant Directors 
of Planning; and 

 (iii) the names of officers functioning under 
supernumerary basis, divisional secretariat-
wise in terms of Ministry of Finance 
Circular No. MF/13/cc/Absorb dated 
28.6.2009 and Public Service Commission 
Circular No. A4/6/24/2007 dated 23.5.2007; 

 in the Ampara District? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) Whether the offices where supernumerary 
officers are functioning be considered for 
vacancies in these posts; and 

 (ii) If so, whether such vacancies be filled by 
transferring officers from Sinhala medium 
divisional secretariat offices in Ampara 
District? 

(c)   If not, why? 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)  (i)   රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 01/2014 හි ඇමුණුම 02 
අනුව අම්පාර දිසත්ික්කෙය් සිංහල භාෂාව 
පරිපාලන භාෂාව වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන 
ජනතාව බහුතරයක් වාසය කරන පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 7ක්ද, ෙදමළ භාෂාව පරිපාලන 
භාෂාව වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන ජනතාව 
බහුතරයක් වාසය කරන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 13ක්ද පිහිටා ඇත.  

 ඇමුණුම 1 පරිදි ෙව්.  

      (ii)   ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවයට අයත් සහකාර 
අධ්යක්ෂ හා නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ තනතුරු 

ඒකාබද්ධව පවතී. ඒ අනුව අම්පාර දිසත්ික්කෙය් 
ෙසේවය කරන නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ/ සහකාර 
අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් ගණන 24ක් ෙව්.  

 ඇමුණුම 2 පරිදි ෙව්.  

 (iii)    ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවෙය් III ෙශේණියට 
අධිෙසේවක පදනම මත 2009.06.22 දින බඳවා ගත් 
නිලධාරින් 7ෙදෙනකු අම්පාර දිසත්ික්කෙය් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 7ක ෙසේවය කරයි. 

 ඇමුණුම 3 පරිදි ෙව්. 

(ආ)  (i)  නැත.  

             ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවෙය් අධිෙසේවක 
පදනම මත 2009.06.22 දින බඳවා ගත් නිලධාරින් 
ෙවත මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශය විසින් 
නිකුත් කර ඇති පත්වීම් ලිපිෙය් 05වන ෙඡ්දය, 
මුදල් අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් 2009.06.28 දිනැති 
අංක MF/13/cc අන්තර්ගහණ ලිපිය සහ රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා ෙල්කම්ෙග් 2008.05.23 
දිනැති අංක A4/6/24/2007 දරන ලිපිය අනුව ෙමම 
අධිෙසේවක නිලධාරින් මඟින් නිත්ය ෙසේවෙය් 
තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම සිදු කරනු 
ෙනොලැ ෙබ්.  

 (ii)   ඔව්.  

  ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
සථ්ාන මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් 2016.08.15 
දින නිකුත් කළ අංක 20/2016 දරන රාජ්ය 
පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් 6.6 වගන්තිය හා 6.7 
වගන්තිය අනුව දිසත්ික්කය තුළ සථ්ාන මාරුවීම් 
සිදු කිරීම සඳහා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා ෙවත බලතල පැවරී ඇත.  

(ඇ)  ඉහත කරුණු අනුව පැන ෙනොනඟී.  

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 11-1050/'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 ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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[ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පශ්න අංක 13, ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අමාත්යතුමනි, පිළිතුර සභාගත කරන්න. ෙම් පශ්නය 

සම්පූර්ණෙයන් විසඳිලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
අමාත්යතුමාෙග්ත්, කාර්ය මණ්ඩලෙය්ත්, නීති ආධාර ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් මාතර කාර්යාලෙය් පධාන නීති නිලධාරිනිය වන නීතිඥ 
රාජිකා විෙජ්තුංග මැතිනිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලෙය්ත් කැපවීම 
ෙවනුෙවන් ස්තුති කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
ගරු අමාත්යතුමනි, පිළිතුර සභාගත කරන්න.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා අපට කාලය ඉතිරි කර ගන්නත් 

පුළුවන්. ෙම් වන විට "වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න" 
සඳහා නියමිත කාලයත් අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.    

 
දිල්ලිමුණි උපාලි මහතා : නීති ආධාර ෙකොමිෂන් 

සභාවට  ලබා දුන් ලිපි ෙගොනුව  
தி . தில் னி உபா  :சட்ட உதவி 

ஆைணக்கு விடம் ைகயளித்த க தக்ேகாப்  
MR. DILLIMUNI UPALI: FILE RENDERED TO LEGAL AID 

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

අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කඹුරුපිටිය, කරපුටුගල, “ආරිය නිවෙසේ” පදිංචි 
දිල්ලිමුණි උපාලි මහතා තමාට අයත් ඉඩමක 
අයිතිය නිරවුල් කර ගැනීමට අවශ්ය නීති උපෙදස ්
ලබා ගැනීම සඳහා නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාෙව්, 
මාතර කාර්යාලෙය් සහාය පතා ඇති බවත්; 

 (ii) නීති උපෙදස ්ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙකෙරන 
පශන්ගත ඉඩෙම් ඔප්පුව, පිඹුර, ෙතෝම්බු වාර්තා 
සහ තවත් ලිපිවල මුල් පිටපත් ඉහත කී කාර්යාලය 
ෙවත භාර දී ඇති බවත්; 

 (iii) තමාට තවදුරටත් නීති ආධාර ෙහෝ උපෙදස ්
අනවශ්ය බවත්, අධිකරණ කියා මාර්ගයක් ෙවත 
 පිවිසීමට අවශ්යතාවක් ෙනොමැති බැවින් භාර ෙදන 
ලද ලිපිෙගොනුව, නැවත තමා ෙවත ලබා ෙදන 
ෙලස ඔහු ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ බවත්; 

 (iv) එෙහත්, ෙමෙතක්  ලිපිෙගොනු කට්ටලය ලබා දීම 
ෙහෝ ඉදිරි කියා මාර්ග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම නීති 
ආධාර ෙකොමිෂන් සභාෙව්, මාතර පාෙද්ශීය 
කාර්යාලය විසින් දිගින් දිගටම පතික්ෙෂේප කරන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) උපාලි මහතා විසින් භාර දී ඇති ලිපිෙගොනුව නැවත ඔහුට 
භාර දීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கம் பிட் ய, கர ட் கல, "ஆாிய இல்லத்தில்" 

வசிக்கும் தி . தில் னி உபா  தனக்குாிய 
காணிெயான்றின் நிர்ணயித் க் ெகாள்வதற் 
கான சட்ட ஆேலாசைனையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக சட்ட ஆேலாசைன ஆைணக் 
கு வின் மாத்தைற அ வலகத்தின் உதவிைய 
நா ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) சட்ட ஆேலாசைனையப் ெப வதற்காக 
ேதைவப்ப ம் பிரச்சிைனக்குாிய காணியின் 
உ திப்பத்திரம் ல வைரபடம் காணி விபரப் 
பதிேவ  உட்பட ேம ம் பல க தங்களின் 

லப்பிரதிகள் ேமற்கூறிய அ வலகத் க்கு 
ஒப்பைடத் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) தனக்கு ெதாடர்ந் ம் சட்ட உதவிகேளா 
ஆேலாசைனகேளா ேதைவயில்ைல என் ம், 
நீதிமன்ற நடவ க்ைகைய நா வதற்கான 
அவசியம் கிைடயா  என்பதனால், ஒப்பைடக் 
கப்பட்ட க தக் ேகாப்ைப மிண் ம் தனக்கு 
த ம்ப  அவர் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 (iv) எனி ம், இ வைர க தக் ேகாப் கள் வழங்கப் 
ப வைத அல்ல  எதிர்வ ம் நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்பாக அறிவிப்பைத சட்ட உதவி 
ஆைணக்கு வின் மாத்தைற பிரேதச 
அ வலகம் ெதாடர்ந்  ம த்  வ கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . உபா யினால் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள க தக் 
ேகாப்ைப மீண் ம் அவ க்குக் ைகயளிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice: 
(a) Is he aware that -  

 (i) Mr. Dillimuni Upali residing at “Ariya 
Nivasa”, Karaputugala, Kamburupitiya has 
sought assistance from the Matara office of 
the Legal Aid Commission to obtain legal 
advice required for the settlement of 
ownership of a land belonging to him; 

 (ii) he has handed over the originals of the 
deed, plan, archives and other documents 
of the land in question required for 
obtaining legal advice to the aforesaid 
office;  

 (iii) he has made a request that the file he 
handed over be returned to him as he was 
no longer in need of legal aid nor was there 
a need to constitute judicial action;  

 (iv)  the Matara regional office of the Legal Aid 
Commission has repeatedly refused to 
return the file or brief him on the future 
course of action?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he inform this House whether necessary 
action will be taken to return the file handed over 
by Mr. Upali? 

(c) If not, why?  

 
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 කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)  ඔව් 

 (ii)  ඔව් 

  ඉඩම් ඔප්පුෙව් ඡායා පිටපතක් සහ ෙපොලිස් පැමිණිලි ෙදකක් 
පමණක් නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාෙව් මාතර කාර්යාලය 
ෙවත භාර දී ඇත. 

 (iii)  නැත.  

  ෙල්ඛන ආපසු භාරදී තිබුණි. 

 (iv)  නැත.  

  අදාළ ලිපිෙගොනු කට්ටලය ෙසේවා දායකයාට භාර දී ඇති 
අතර ඒ බව ඔහු ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.  

  අමුණුම* 1 ෙලස ඇති  එම ලිපිය බලන්න.   

(ආ) ඔව්, දැනටමත් අදාළ ලිපි ෙගොනු කට්ටලය ෙසේවාදායක උපාලි මහතා 
භාර ෙගන ඇත.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
වාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය 

ආයතන සතු ඉඩම්  
வாைழச்ேசைன பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  :அரச 

நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 
VALACHCHENAI DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS  
     1315/’16 

14.ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

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

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත 

ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

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

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

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

         (iv)   ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைற 
வைர அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ அ மதிப் 
பத்திரத்தின் லம் ெபற் க் ெகா க்கப் 
பட் ள்ள காணிகளின் அள  யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 
 

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

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

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

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

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

(b) If not, why? 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ෙකෝරෙල්පත්තු 

වාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 
පිහිටි රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය අක්කර 
115කි. (එකසිය පහෙළොවයි) 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 4,157 (හාරදහස ්එකසිය පනසහ්තයි) 

 (iv) පදාන පත - අක්කර 700 (හත්සියයයි) 

  බලපත - අක්කර 150 (එකසිය පනහයි) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  
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සමෘද්ධිලාභින් සඳහා මිලදී ගත් සහල් : විසත්ර  
ச ர்த்தி பய காிக க்காக ெகாள்வன  ெசய்த 

அாிசி  : விபரம் 
RICE PURCHASED FOR  SAMURDHI BENEFICIARIES: DETAILS  

1379/’16 
15.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
 (The Hon. Bandula Gunawardane) 

සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය 
පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 134 ෙයෝජනාවට අනුව, 
සමෘද්ධිලාභින්ට ෙබදා හැරීම සඳහා සහල් 
ෙමටික්ෙටොන් 44,000ක් මිලදී ගත්ෙත්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර මිල ගණන් යටෙත් කවර 
පාර්ශව්යන්ෙගන්ද; 

 (iii) උක්ත ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් 
දරනු ලැබූ මුළු වියදම ෙකොපමණද; 

 (iv) සහල් ෙමටික්ෙටොන් 44,000 සමෘද්ධිලාභින් අතර 
ෙබදා හරිනු ලැබූ අනුපාතය කවෙර්ද; 

 (v) සහල් ෙබදා හරිනු ලැබූ කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 

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

திட்டத்தின் 134ஆம் ன்ெமாழி க்கு அைம 
வாக, ச ர்த்தி பய காிக க்கு விநிேயாகிப் 
பதற்காக 44,000 ெமற்றிக் ெதான் அாிசி 
ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எந்த விைலயில் எத்தரப் 
பிடமி ந்  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ன்ெமாழிைவ நைட ைறப்ப த்தல் 
சார்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தச் 
ெசலவினம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 44,000 ெமற்றிக் ெதான் அாிசியான  ச ர்த்தி 
பய காிக க்கு மத்தியில் விநிேயாகிகப்பட்ட 
விகிதம் யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அாிசி விநிேயாகிக்கப்பட்ட காலப் பகுதி 
யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 
and Kandyan Heritage:  

(a ) Will he inform this House-  
 (i) whether 44,000 metric tons of rice was 

purchased for distribution among Samurdhi 
Beneficiaries as per Proposal No. 134 of the 
Budget 2016; 

 (ii) if so, at what prices and from which parties; 
 (iii) the total expenditure borne for the 

implementation of the proposal referred to 
above; 

 (iv) the ratio at which the 44,000 metric tons of 
rice was distributed among Samurdhi 
beneficiaries; and 

 (v) the time of distribution? 

(b) If not, why?  
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ். பி. திசாநாயக்க)  
(The Hon. S. B. Dissanayake)  
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

ගරු මන්තීතුමා ෙම් ෙතොරතුර වරද්දාෙගන කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. 

(අ)  (i)   2016 අය වැෙයහි අංක 134 ෙයෝජනාවට අනුව 
සමෘද්ධිලාභින්ට ෙබදා හැරීම සඳහා සමෘද්ධි 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සහල් මිලදී 
ගැනීමක් සිදු කර ෙනොමැත.  

 (ii)  ඉහත (i) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  

 (iii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)     අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය අෙප් මිත එස්.බී. දිසානායක 

ඇමතිතුමා පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. පසුගිය වසෙර් අය 
වැෙයන් -2016 අය වැෙයන්- ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අය 
වැය ෙයෝජනාවක් පාෙයෝගිකව කියාත්මක වීම පිළිබඳව තමයි මා 
දිගටම ෙම් පශ්න මාලාව ෙයොමු කරන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි,  2016 අය වැය කථාෙව් 134වැනි 
ෙයෝජනාව මම කියවන්නට කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා.  

"ගරු කථානායකතුමනි, රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය වර්ධනය වී තිෙබනවා. 
එම නිසා අතිරික්ත සහල් මන්දෙපෝෂණයට පහසුෙවන් ෙගොදුරු වීෙම් වැඩි 
අවදානමක් ඇති සමෘද්ධිලාභීන්ට ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම 
ෙයෝජිත කමය තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ නංවනු ඇති. ෙම් 
සඳහා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 44,000ක් ලබා ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. " 

ෙම් 134වැනි අය වැය ෙයෝජනාව ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් 
ෙනොෙවයි. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, සමෘද්ධිලාභීන්ට 
මන්දෙපෝෂණය  තිෙබනවාය; සහල්වල අතිරික්තයක් තිෙබනවාය; 
ඒ අයෙග් මන්දෙපෝෂණය නැති කරන්න සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
44,000ක් ගන්න අවශ්ය  පතිපාදන දීලා, ඒෙකන් මන්දෙපෝෂණය  
නැති කරනවාය කියලා. එම අය වැය ෙයෝජනාව කියවන 
අවස්ථාෙව් සභා ෙතොෙමෝ සතුටින් පිනා යනවා. මක් නිසාද යත්, 
මුදල් ඇමතිතුමා අසරණ සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් මන්දෙපෝෂණය නැති 
කරනවාය කියන නිසා. අන්තිමට උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේටයි. අමාත්යාංශය එෙහම එකක් හිතලාවත් නැහැ. 
ෙමතැනදී එෙහම කියලා අය වැයට ඡන්දය ගන්නවා. ඒ නිසා  
එතුමාෙග් තනතුර භාර ගත් අලුත් මුදල් ඇමතිතුමාවත්  ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවන් ෙනොකරන්න කටයුතු කරනවා නම් ෙම් ගරු සභාවට 
ගරුත්වයක් ලැෙබනවාය කියන එක මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.   

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙදවන වටය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිනිෙප් ෙව්ල්ෙල් උස වැඩි කිරීම: ෙගොවීන්ට සිදු වන 
පීඩා 

மினிப்ேப அைணக்கட் ன் உயரத்ைத உயர்த் தல் : 
கமக்காரர்கள் பாதிப்   

HEIGHT INCREASE OF MINIPE DAM: ADVERSE EFFECTS ON 
FARMERS 

1163/’16 
2. ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
     (மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
     (The Hon. Douglas Devananda) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) 

(අ) (i) මහවැලි ග ෙඟ්, මිනිෙප් ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් 
වැඩි කිරීමට රජය පියවර ගනිමින් සිටින බවත්; 

 (ii) ජලය ෙනොලැබීෙමන් ෙසේරුවිල, මුතූර් සහ 
ෙවරුගල් යන පෙද්ශවලට අයත් ඉඩම් අක්කර 
22,500ක් බලපෑමට ලක්වන බවත්; ෙම් 
ෙහේතුෙවන් ෙගොවීන් 80,000ක් පමණ පීඩාවට 
පත්වන බවත්; 

 (iii) මීට ෙපර ෙමම ෙව්ල්ෙල්  උස  මීටර් 3 කින් වැඩි 
කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙසේරුවිල, මුතූර්, විජිතපුර සහ 
ෙවරුගල් යන පෙද්ශවල ෙගොවීන්ට  කන්න ෙදක 
වගා කිරීමට ෙනොහැකිවී ඇති බවත්; 

 (iv)  ෙව්ල්ෙල් උස අඩි 12 කින් වැඩි කිරීෙමන් එම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජල හිඟයක් ඇතිවන 
බවත්; 

 (v) ඉහත කරුණ සම්බන්ධෙයන් 2016.09.04 දින 
තිකුණාමලය නගර සභා ශාලාෙව්දී ෙගොවි 
සංවිධාන 42ක් එක්වී මාධ්ය හමුවක් පවත්වා ඇති 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් අයුරින් ෙගොවීන් පීඩාවට පත්වන්ෙන් නම්, සහන 
සැලසීම සඳහා රජය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර 
කවෙර්ද 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 )  மகாவ  கங்ைகயின் மினிப்ேப அைணக்கட் ன் 
உயரத்ைத 12 அ களால் உயர்த்த அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக  ேமற்ெகாண்  வ கின்றெதன் 
பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக ேச வில, ர், ெவ கல் 
ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த 22,500 ஏக்கர் 
காணிகள்  நீர் கிைடக்காைமயால் தாக்கத் க்கு 
உள்ளாவேதா , ஏறக்குைறய 80,000 கமக் 
காரர்கள் பாதிக்கப்ப வர் என்பைத ம்; 

 (iii )  இதற்கு ன்னர் இந்த அைணக்கட் ன் உயரம் 3 
மீற்றர்களால் உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக 
ேச வில, ர், விஜித ர மற் ம் ெவ கல் 
ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த கமக்காரர் 
க க்கு  இரண்  ேபாகங்களி ம் பயிர்ெசய்ய 
இயலாமல் ேபா ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv )  அைணக்கட் ன் உயரத்ைத 12 அ களால் 
உயர்த் வதன் லம் அப்பிரேதச மக்க க்கு 
கு நீர் தட் ப்பா  ஏற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (v )  ேமற்ப  விடயம் சம்பந்தமாக 2016.09.04ஆந் 
திகதி தி ேகாணமைல நகரசைப மண்டபத்தில் 
42 கமக்காரர் அைமப் கள் ஒன் ேசர்ந்  ஊடக 
சந்திப்ெபான்றிைன நடத்தி ள்ளன என்ப 
ைத ம்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இவ்விதமாக கமக்காரர்கள் பாதிக்கப்ப வார் 
களாயின், நிவாரணம் வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் 
எ க்க எதிர்பார்க்கின்ற நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the government is taking action to increase 
the height of the  Minipe dam of Mahaweli 
River  by 12 feet; 

 (ii) as a result of this, around 22,500 acres of 
lands in Seruvila, Muttur and Werugal 
areas  will be affected and about 80,000 
farmers will suffer  due to the unavailability 
of water; 

 (iii) the farmers in Seruvila, Muttur, Vijithapura 
and Verugal areas are not in a position to 
cultivate the two seasons as the height of 
this dam was increased by 3 meters 
previously; 

 (iv) there will be a shortage of drinking water 
for the people in this area if the height of 
this dam  is increased by 12 feet; 

 (v) 42 farmer organizations have conducted a 
press conference on 04.09.2016 at the 
Town Hall,  Trincomalee on the above 
matter? 

(b) Will he inform this House the steps that will be 
taken by the government to provide relief if the 
farmers are suffered in this manner? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  

 

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

 

(අ)   (i)    මහවැලි ග ෙඟ් ෙව්ල්ෙල් උස මීටර් 3.5කින් ෙහවත්, 
ආසන්න වශෙයන් අඩි 11.5කින් වැඩි කිරීමට පියවර 
ගනිමින් සිටී. 

659 660 



2017  මැයි 24 

       (ii)     ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙසේරුවිල, මුතූර් සහ ෙවරුගල් පෙද්ශවලට 
ජලය ෙනොලැබීමක් සිදු ෙනොවන බැවින් ෙගොවීන්ට පීඩාවක් 
ඇති ෙනොෙව්.  

.     (iii)     මීට ෙපර ෙමම ෙව්ල්ෙල් උස මීටර් 3කින් උස් කර ඉදි කර 
නැත.  

      (iv)     ෙව්ල්ෙලහි ෙමම උස වැඩි කිරීම (මීටර් 3.5කින්) එම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජල හිඟයක් ඇති වීමට ෙහේතු 
වන්ෙන් නැත. 

     (v)      ෙනොදනී. 

(ආ) ඉහත සඳහන් පැහැදිලි කිරීම් අනුව ෙමම ෙව්ල්ෙලහි උස වැඩි කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ෙගොවීන් පීඩාවට පත් ෙනොවන අතර, ෙගොවීන් පීඩාවට පත් 
වන පරිදි වාරිමාර්ග සංවර්ධනයක් සිදු කරනු ෙනොලබයි.  

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

තසත්වාදි පහාර නිසා මිය ගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින්:  
මන්නාරම දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமான 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் : மன்னார் மாவட்டம் 

POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 
MANNAR DISTRICT 

 

1257/’16 
 

3. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්. එම්. පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා  ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக)   

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Padma Udhayashantha Gunasekera)  

 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය- (1) 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i )  1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

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

 (iii )  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

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

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many Police Stations had been 

established within the Mannar District as at 
1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

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

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

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

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

(b)  If not, why? 
 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ)    (i)    1983 වර්ෂය වන විට පිහිටා තිබූ ෙපොලිස් ස්ථාන පිළිබඳ 

ෙතොරතුරු ෙසොයාගත ෙනොහැකි නමුත්, 1998 වර්ෂය වන 
විට ෙපොලිස් ස්ථාන 03ක් පවත්වා ෙගන ෙගොස් ඇත. එම 
ෙපොලිස් ස්ථානය ආරම්භ කළ දින වකවානු සම්බන්ධෙයන් 
කිසිදු ෙල්ඛනයක් ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැක. 

         (ii)    අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින්, ෙසේවය 
කළ නිලධාරින් ෙකොපමණද යන්න ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත 
ෙනොහැක.  

       (iii)     අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින් විනාශ 
කරන ලද ෙපොලිස් ස්ථාන ෙකොපමණද යන්න පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත ෙනොහැක.  

       (iv)    ෙපොලිස් නිලධාරින් 19ෙදනකු මිය ෙගොස් ඇත.  

       (v)      ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් ෙතොරතුරු ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැක.  

       (vi)    නැත. 

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

ඒරාවූර් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය:  රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම්  

ஏறா ர் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  : அரச 
நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 

ERAVUR DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 
INSTITUTIONS  

1314/’16 

5.  ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்)  
 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1) 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ඒරාවූර් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ්ය ආයතනයන් 
සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

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

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

 (iii )  ஆெமனில், ேமற்ப  விண்ணப்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

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

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள 
காணிகளின் அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions  located  in Eravur 
Divisional Secretariat Division in Batticaloa 
District; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 
Secretariat  Division have applied  to obtain 
state lands on  grants / permits; 

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

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

(b) If not, why ? 
 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  

 
 

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

(අ)   (i)   මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙහක්ෙටයාර් 
495.00064ක (හාරසිය අනූපහයි දශම බින්දුවයි 
බින්දුවයි බින්දුවයි හයයි හතරක) ඉඩම් 
පමාණයක් රජෙය් ආයතන ෙවත ලබා දී ඇත.  

         (ii)     ඔව්. 

        (iii)    ඉල්ලුම් කර ඇති පමාණය - 7275 (හත්දහස ්
ෙදසිය හැත්තෑපහ) 

       (iv)     අක්කර 292 රූඩ් 01ක (අක්කර ෙදසියඅනූෙදකයි 
රූඩ් එකක) ඉඩම් පමාණයක් සඳහා බලපත ලබා 
දී ඇත.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 1608/'17-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
 

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

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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තසත්වාදි පහාර නිසා මිය ගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින්:  
කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமான 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் :கிளிெநாச்சி 

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

KILINOCHCHI  DISTRICT 
1258/’16 

12. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා ( ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 

 (The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1) 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කය 
තුළ පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ් සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் கிளிெநாச்சி மாவட் 
டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

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

 (iii )  எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

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

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Kilinochchi District 
as at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

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

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

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

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

(b) If not, why?  
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

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

 
(අ)   (i)     ෙපොලිස ්සථ්ාන - 02 

       (ii)    අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින් 
ෙසේවය කළ නිලධාරින් ෙකොපමණද යන්න 
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත ෙනොහැක. 

       (iii)    ෙපොලිස ්සථ්ාන - 02 

       (iv)   තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මිය ෙගොස ් ඇති 
ෙපොලිස ් නිලධාරින් සංඛ්යාව අනාවරණය කර 
ගැනීමට අදාළ ෙල්ඛන කිසිවක් ෙනොමැත. 

      (v)     විනාශ වූ ෙද්ෙපොළ පිළිබඳව තක්ෙසේරු කර ඇද්ද 
යන්න අනාවරණය කර ගැනීමට ෙල්ඛන කිසිවක් 
ෙනොමැත.  

       (vi)    නැත. 

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

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්න - ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ජාතීන් අතර ගැටුම් ඇති කරන කියාකාරකම් 
මැඬපැවැත්වීම 

இன ரண்பா கைளத் ேதாற் விக்கின்ற 
ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தல் 

CURB ACTIVITIES CAUSING CONFLICTS AMONG 
COMMUNITIES 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ல் 

அண்ைமக்காலமாக நாடளாவிய ாீதியில் இனங்க க் 
கிைடயில் ரண்பா கைளத் ண் கின்ற பல்ேவ  ெசயற் 
பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வத டாக எம  மக்களிைடேய 
பதற்றமானெதா  சூழ்நிைல ேதாற் விக்கப்பட்  வ கின்ற . 
இைவ ேதசிய நல் ணக்கத்ைத ேநாக்கிய இந்த அரசின் 
பயணத்ைதச் சீர்குைலக்கும் ெசயற்பா களாகும். இவ்வாறான 
ெசயற்பா கைள எந்தத் தரப்பினர் ேமற்ெகாண்டா ம் 
அச்ெசயற்பா கைள நாம் வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். 
இத்தைகய ெசயற்பா கைளக் கட் ப்ப த்தி இனங்க க் 
கிைடயில் சு கமானேதார் உறைவக் கட் ெய ப்  
வத டாக நாட் ல் சட்டம் மற் ம் ஒ ங்கிைனப் 
ேபணேவண் ய கடப்பா  இந்த அரசுக்கு உண் .  

அம்பாைற மாவட்டத்தில் மாணிக்கம , மாயக்கல் மைல 
சிைல ைவப்  விவகாரத்ைதத் ெதாடர்ந்  எம  நாட் ல் 40 
இற்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம் மக்கள  வணக்கஸ்தலங்கள் 
தாக்குதல்க க்கு உட்பட் ள்ளன. கடந்த 15ஆம் திகதி 
அதிகாைல பாணந் ைறப் பகுதியில் ஒ   பள்ளிவாசல் 
ெபற்ேறால் குண் த் தாக்குத க்கு இலக்காகியதாக ம் 
ெவல்லம்பிட் ய, ெகாஹிலவத்ைத பகுதியில் ேம ெமா  
பள்ளிவாசல் கற்களால் தாக்கப்பட் ச் ேசதப்ப த்தப் 
பட்டதாக ம் ெதாியவ கிற . அேத தினம் தி ேகாணமைல, 
ேச வர ெபா ஸ் பிாி க்குட்பட்ட ேதாப் ர், ெசல்வநகர், 
நீனாக்ேகணி பகுதியில் காணி அபகாிப் ச் சம்பவம் ஒன்றில் 
ஏற்பட்ட பிணக்கு காரணமாக 16ஆம் திகதி இர  
அப்பகுதியில் தாக்குதல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அதில் 

ஸ் ம் மக்கள  10க்கும் ேமற்பட்ட கள் 
ேசதமாக்கப்பட்டன. இந்த நிைலயில் அப்பகுதி வாழ் மக்கள் 
அங்கி ந்  இடம்ெபய ம் நிைல ஏற்பட் ள்ள .  

கடந்த 21ஆம் திகதி அதிகாைல கு நாகல், மல்லவப்பிட்  
பகுதியில் ஒ  பள்ளிவாசல் மீ  ெபற்ேறால் குண் கள் 

சப்பட்  தாக்குதல் நடத்தப்பட் ள்ளதாக ம் அேத தினம் 
அதிகாைல ெபந்ேதாட்ைட, எல்பிட் ய பகுதியில் ஸ் ம் 
நப க்குச் ெசாந்தமான வர்த்தக நிைலயெமான்  தீக்கிைரயாக் 
கப்பட்டதாக ம் ெபாலன்ன ைவ, சின்னவில்பட்  ஸ் ம் 
கிராம மக்கைள அங்கி ந்  ெவளிேய மா  கூறி 
அச்சு த்தல் வி ப்பதாக ம் கடந்த 22ஆம் திகதி அதிகாைல 
மஹரகம மற் ம் அம்பாைற பகுதிகளில் ஸ் ம் 
வர்த்தகர்க க்குச் ெசாந்தமான இ  வர்த்தக நிைலயங்கள் 
எாிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் ெதாியவ கிற . அந்த வைகயில் 
கடந்த இ  வாரங்களில் நாட் ல் ஸ் ம் மக்க க்கு எதிரான 
19 இனவாதச் ெசயற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள டன், 
அைவ ேம ம் ெதாடர்வதாக ம் ெதாியவ கின்ற . 

கடந்த 18ஆம் திகதி ெதன்பகுதியி ந்  வந்த ஒ  
கு வினரால் இலங்ைகயின் ேதசியக் ெகா யில் உள்ள தமிழ் 

மற் ம் ஸ் ம் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
நிறங்கள் அகற்றப்பட்ட, ேதசியக் ெகா யிைன ஒத்த ெகா கள் 
கிளிெநாச்சி நகரப் பகுதியில் கட்டப்பட்டதாக ம் ெதாிய 
வ கின்ற . இத்தைகய ெசயற்பா கள் இனங்களிைடேய 
தற்ேபா  கட் ெய ப்பப்பட்  வ கின்ற இன ஐக்கியத் 
திற்கும் ேதசிய நல் ணக்கத்திற்கும் ெப ம் பாதிப்பிைன 
ஏற்ப த்தி ள்ள டன், எம  மக்கள் மத்தியில் ஒ விதமான 
பதற்ற நிைலயிைன ம் ேதாற் வித் ள்ளன.  

ேம ம், கடந்த 19ஆம் திகதி அதிகாைல கிளிெநாச்சி, 
பைள ெபா ஸ் பிாி க்கு உட்பட்ட கமாைல, 
கச்சார்ெவளிப் பகுதியில் ேராந்  நடவ க்ைககளில் 
ஈ பட் ந்த ெபா ஸார் மீ  ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  சம்பவம் குறித் ம் ெசய்திகள் 
ெவளிவந்தி க்கின்றன.  

ஏற்ெகனேவ பல இழப் க க்கு மத்தியில் கட் ெய ப் 
பப்பட்ட ேதசிய நல் ணக்கம் பாதிக்கப்படக்கூ ய 
வைகயில் இவ்வாறான நடவ க்ைககள்  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட்  வ கின்றன. ஆகேவ, இந்த நல் ணக்க அரசு 
இதற்கு ஒ  சாியான ைவ விைரவாக எ க்க 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister will give the reply after the second 

Question.  

II 
 

යළි හිස ඔසවන ජාතිවාදී හා අන්තවාදී කියා 
மீண் ம் தைல க்கி ள்ள இனவாத, 

அ ப்பைடவாதச் ெசயற்பா கள் 
RE-EMERGING RACIST AND EXTREMIST ACTIVITIES 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

රට පුරා නැවතත් හිස ඔසවමින් යන ජාතිවාදී හා අන්තවාදී 
පවණතා ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. ෙම් 
වන විට වාර්තා වන විවිධ සිදුවීම් මඟින් රට පුරා ජාතිවාදී හා 
අන්තවාදී පවණතා නැවත වරක් හිස ඔසවමින් ඇති බව 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. සිංහල හා මුස්ලිම් ජනතාව අතර ජාතිවාදී 
ගැටුම් ඇවිළවීෙම් උත්සාහයක් ඇති බව හඳුනාගත හැකියි. 
විෙශේෂෙයන් ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී පදනම මත ෙද්ෙපොළවලට 
පහරදීෙම් සහ ගිනි තැබීෙම් සිදුවීම් ගණනාවක් පසු ගිය දින 
කිහිපෙය් වාර්තා වුණා. 

ජාතිවාදය කුමන ස්වරූපයකින් මතු වුවද, කුමන 
පාර්ශ්වයකින් ඉදිරිපත් වුවද, එය රෙට් ජාතික සමගියට, 
සංහිඳියාවට අතිශය හානි කරයි. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 30කට වැඩි 
කාලයක් ජාතිවාදී යුද්ධයකින් බැට කෑ රටක් ෙලස ඉතා 
අසීරුෙවන් ෙගොඩනැ ෙඟමින් ඇති ජාතික සමගියට ෙමවැනි සිදුවීම් 
බරපතළ හානිකර තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ෙකෙසේ නමුත්, 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් වර්ධනය ෙවද්දී ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වෙයන් එම 
තත්ත්වයන් නිසි බරින් හඳුනා ගැනීමක් ෙහෝ එවැනි තත්ත්වයන්ට 
එෙරහිව කියාත්මකවීමක් දක්නට නැහැ. ආණ්ඩුව ෙමවැනි 
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ජාතිවාදී පවණතාවලට ඉඩ සලසන පරිසරයක් නඩත්තු කිරීම ද 
ෙමම තත්ත්වය තීව කර තිෙබනවා. නිදසුනක් ෙලස විල්පත්තු 
පෙද්ශෙය් වන විනාශයට හා ඉඩම් ගැටලුවට විසඳුම් ලබාදීමට 
ෙහෝ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පුරාවිද්යාත්මක ස්ථානවලට හානි 
සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් මැදිහත්වීමට ෙහෝ මුසල්ිම් ජනතාවෙග් 
කඩසාප්පුවලට හා ආගමික ස්ථානවලට පහරදීම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බැලීමට ෙහෝ ආණ්ඩුව ෙමෙතක් නිසි කියාමාර්ග අරෙගන නැහැ. 
ගරු කථානායකතුමනි, රට තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වාෙගන 
යාෙම්දී රජය විසින් ඒ සඳහා අවශ්ය වන ආයතන ෙගොඩනඟා 
තිෙබනවා. ඒ ආයතන ෙම් සඳහා සකීයව මැදිහත් ෙනොවුණෙහොත්, 
ඒ ජනතාව ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා මැදිහත් වන එක 
වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙගොඩනඟා තිෙබන ආයතනයන් ඒ 
සිදුවීම් පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් කාර්යක්ෂමව මැදිහත්වීමට අසමත් 
වුෙණොත් සිදුවිය හැකි වන්ෙන් ජනතාව තමන්ෙග් පශ්න විසඳා 
ගැනීම සඳහා ෙපොලු මුගුරු අරෙගන පාරට බහින තත්ත්වයක් 
උදාවීමයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් කවුරුවත් අෙප් රට තුළ 
යළි එවැනි වර්ගෙය් ජාතිවාදී ගැටුමක් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා මම හිතනවා. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම 
පවණතාවට සිංහල ජනතාවෙගන් බහුතරයක් එකඟ නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමම පවණතාව පරාජය කළ යුතුයි කියලාත් 
කල්පනා කරනවා. මුස්ලිම් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ජාතිවාදී 
පවණතා පැන නඟිනවා නම්, මුස්ලිම් ජන සමාජෙය් බහුතරයක් 
එම ජාතිවාදී පවණතාවලට එකඟ ෙනොවනවා පමණක් ෙනොෙවයි, 
එය පරාජයට පත් කළ යුතුයි කියලා හිතනවා. ෙදමළ ජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් ගත්තත් එෙහමයි. ෙම් ජාතිවාදය, ආගම්වාදය ඉතා 
සුළුතර අතෙළොස්සක් තමන්ෙග් විවිධ වුවමනා ෙවනුෙවන් 
උපෙයෝගී කර ගනිමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් අතෙළොස්ස මැඬ 
පවත්වමින් ජාතික සමඟියත්, සියලු ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවත් 
තහවුරු කිරීම රජෙය් වගකීමක්. ෙදතුන් පැත්ෙත්ම සිටින 
අන්තවාදී සුළු පිරිසකෙග් පටු අවශ්යතා ෙවනුෙවන් දිග හැරුණු 
ෙමවැනි සිදුවීම්වලින් ලාංෙක්ය ෙද්හය ඇති තරම් බැට කා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මහ ෙපොෙළොව ඇති තරම් 
ෙල්වලින් ෙතත්ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවෙග් ඇස්වලින් ඇති 
තරම් කඳුළු හැලී තිෙබනවා. අෙප්  රෙට් තවත් එවැනි වර්ගෙය් 
ජාතිවාදී ගැටුමක් අවශ්යද කියලා අපි අහනවා. ඒ නිසා එය 
වර්ධනය ෙවනෙකොටම, එය මැඬ පැවැත්වීම ආණ්ඩුෙව් කාර්ය 
භාරයක්. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, සිදු වුණු සිදුවීම්වලට 
ආණ්ඩුව දක්වමින් තිෙබන නිදාශීලී ස්වභාවය විසින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන්, ෙමම තත්ත්වය වර්ධනය ෙවන්න ඉඩ හරින බවක් 
තමයි. ඒ පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, පැන නගින්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් අලුත්ගම 
වැනි පෙද්ශවලින් පුපුරා ගිෙය්ද, ෙමෙලස කමිකව වර්ධනය වුණු 
තත්ත්වයන් බව කිසිෙවකුට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 
ෙමෙසේ මතු ෙවමින් පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව කාර්යක්ෂම 
මැදිහත්වීමක් කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට, රජය හැටියට 
සුවිෙශේෂී වගකීමක් තිෙබනවා.  

අපි කිසි ෙකෙනක් කවර වර්ගෙය් ෙහෝ ජාතික ගැටුමක්, කවර 
වර්ගෙය් ෙහෝ ආගමික ගැටුමක් අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ යුතුයි. විවිධ 
බලෙව්ග එක්ෙකෝ අහිමි ෙවන බලය, එක්ෙකෝ බලය ආරක්ෂා කර 
ගන්න, එක්ෙකෝ රෙට්  ඇති වී තිෙබන පශ්න - ආර්ථිකෙය් පශ්න 
මතු ෙවන  ෙකොට, එෙහම නැත්නම් සමාජයීය පශ්න මතු ෙවන 
ෙකොට-  පෙසකලා, ෙවන පශ්නවලට සමාජය ඇද දමන්න ෙම් 
ඕනෑම ආකාරෙය් පවණතා ෙම් තුළ පැන නඟින්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමාෙගන් 
මා විමසා සිටිනවා.  

01. අපි දන්නවා, විල්පත්තුෙව් වන විනාශය සහ ඉඩම් ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පශන් මතු ෙවලා තිබුණා. හැබැයි, 

ආණ්ඩුවක් හැටියට වහා විසඳුම් ලබා ෙදමින් එය 
සමථකරණයට ලක් කරන්න තිබුණා. විවිධ පාර්ශව් තමයි, 
එම පශන්ය විසඳන්න මැදිහත් වුෙණ්. ඒවා ආණ්ඩුව විසඳිය 
යුතු පශන්. ඒ නිසා එම ගැටලුව විසඳීමට ගත් පියවර 
කුමක්ද කියලා මම අසනවා.  

02. නැෙගනහිර පළා ෙත් පුරා විද්යාත්මක සථ්ානවල පශන් මතු 
ෙවලා තිබුණා. එම සථ්ාන ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ 
ඒවාෙය් සුරක්ෂිතභාවය ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට ගත් 
පියවර ෙමොනවාද? ඒවා ආණ්ඩුව විසඳිය යුතු පශන්. ඒවා 
කවර ෙහෝ සංවිධානයක් විසින් ෙහෝ පුරවැසියන් මැදිහත් වී 
විසඳිය යුතු පශන් ෙනොෙවයි.  

03. ආසන්න කාලෙය් ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී පදනම මත 
ආගමික සථ්ාන -ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා එම 
සථ්ාන ටික කියපු නිසා මම ඒ සථ්ාන ටික ගැන කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ- හා ෙවෙළඳ සැල් ඇතුළු සථ්ාන ෙකොපමණ 
සංඛ්යාවකට පහර දුන්නාද? කවුද, හඳුනා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්? කවුද, අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන්ෙන්? 
කුමන කියා මාර්ගද ගත්ෙත්?  

 ගරු කථානායකතුමනි, ආගමික සථ්ානයකට ගැහුවාම, 
"තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ" කියලා; ෙවළඳ 
සැලකට ගිනි තිබ්බාම, "තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් 
නැහැ" කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද?   

 එයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් නීතිෙය් තිෙබන 
නිදාශීලිත්වයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පශන්ය පිළිබඳ 
දක්වන දායකත්වෙය් සව්භාවයයි. එම නිසා ෙමය නතර 
කිරීමට ෙගන තිෙබන පියවර කවෙර්ද?  

04. වර්ධනය ෙවමින් ඇති ජාතිවාදී හා ආගම්වාදී පචාරණයන් 
හා කියාකාරකම්ද ෙමයට පධාන වී තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, කියාකාරකම් ඉක්මවා යන පචාරණ ෙම් 
තුළ මතු ෙවමින් තිෙබනවා. එය නැවත නැවත රැල්ලක් 
හැටියට මතු වීෙම් පවණතාවක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. 
ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
කවෙර්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  ෙබොෙහොම සත්ුතියි, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා, පශ්න 

ෙදකටම ඔබතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම පිළිතුරු ලබා ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මන්තීතුමාත්, අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් මතු කරපු 
කාරණා පිළිබඳ දැනටත් පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවමින් පවතින නිසා 
ෙපොලීසිෙයන් දින කිහිපයක් ඉල්ලුවා පිළිතුරු සපයන්න අවශ්ය 
ෙතොරතුරු ටික මට ලබා ෙදන්න. මම දැන්වූවා  "දින කිහිපයක් 
ඇතුළත ෙමම තත්ත්වය පාලනය ෙවන්න ඕනෑ; පරීක්ෂණ කටයුතු 
අවසන් ෙවන්න ඕනෑ; මට සභාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ" කියලා. 
එනමුත් මට ෙත්ෙරනවා ෙමම ගරු සභාෙව් මැති ඇමැතිවරුන්ට 
ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා; උනන්දුවක් තිෙබනවා; 
රෙට් ස්ථාන කිහිපයක ක්ෂණිකව ඇතිවූ කළහකාරි තත්ත්වය 
පිළිබඳ අපි සියලු ෙදනාෙග් හිෙත් කරදරයක් තිෙබනවා කියලා.  

විෙශේෂෙයන් මම ඒ පිළිබඳව කනගාටු ෙවනවා. මම හිතුවා, 
ෙපොලීසිෙයන් සියලු පරීක්ෂණ අවසන් කරලා නැති වුණත්, 
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න අපහසු වුණත් මම ෙමතැනදී කරුණු 
ටිකක් දක්වන්නම් කියලා. මම ඊෙය් සවස සභාව කල් තැබීෙම් 
විවාදය අවස්ථාෙව් කරුණු දක්වුවා. මම අදත් ෙකටිෙයන් ෙහෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳ කරුණු දක්වන්න තමයි අදහස් කෙළේ. 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත්, ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමාත් 
අහන සියලු පශ්නවලට නිශ්චිත පිළිතුරු ෙමහි ඇතුළත් ෙනොවන්න 
පුළුවන්. නමුත් ෙපොදුෙව් ෙමම පශ්නය පිළිබඳව කරුණු දක්වන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් පශ්නය දිහා බැලුවාම නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් දුර්වලතාව 
පිළිබඳ පශ්නයක් ෙමතැන තිෙබන බව ෙපෙනනවා.  ෙම්කට -
නීතිය කියාත්මක කිරීමට- වග කියන්න ඕනෑ ෙපොලීසිය- [බාධා 
කිරීමක්]  හරියාකාරව අධ්යයනය කරලා, විශ්ෙල්ෂණය කරලා 
නිසි ෙව්ලාවට කියාදාමයන් ෙනොගැනීම ෙහේතුෙවන් අද ෙම් 
තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට අලුත් පතිකර්ම ලබා දිය 
යුතු නැහැ.  

මහ ජනතාව සහ රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙයන් 
නීතිමය රාමුව තුළ ෙපොලිස් රාජකාරිය කාර්යක්ෂමව ඉටු කළ යුතු 
ෙව්. ඒක තරෙය් අදාළ නිලධාරින්ට මතක් කර දීලා තිෙබනවා. 
ෙපොලීසිය නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී ජාති-කුලමල-පන්ති-ආගම්-
පක්ෂ-පාට ෙභ්ද බලන්ෙන් නැහැ; ෙපොලීසියට ෙම්වා අදාළ 
වන්ෙන්ත් නැහැ; අදාළ කර ගත යුත්ෙත්ත් නැහැ. සියලු ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ට එක හා සමාන ෙලස නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි. 
ද්ෙව්ෂසහගත හැගීම් උද්දීපනය වන ආකාරෙයන් පකාශ සිදු 
කරන, ඒ වාෙග්ම අහිතකර සතුරු හැඟීම් වර්ධනය කරන පකාශ 
සහ පචණ්ඩ කියා සිදු කරන ෙහෝ කිරීමට තැත් කරන අයවලුන්ට 
නීතිය පැහැදිලි ෙලසම කියාත්මක කරනවා. ෙම් රෙට් සියලු 
ජාතීන් හා ආගම් අතර සමඟිය ආරක්ෂා විය යුතුයි. අෙප් රෙට් 
දියුණුවට; ජනතාවෙග් ආර්ථික දියුණුවට ෙමය අත්යවශ්යයි. අපි 
දුක් වින්දා ඇති. අන්තවාදය, ආගම්වාදයක් ෙහෝ ජාතිවාදයක් බවට 
පත් වනවා. එය ෙකළවර වන්ෙන් තස්තවාදෙයන්. අපි ඒෙක් දුක 
අත් විඳලා තිෙබනවා. දැන් අෙප් රෙට් ජනතාව ඔළුව උස්සා ගන්න 
පටන් ගත්තා පමණයි. 

ඊෙය් මහා බිතාන්යෙය් මැන්ෙචස්ටර් නුවරට එල්ල වූ 
තස්තවාදීන්ෙග් ෙබෝම්බ පහාරයත් සමඟ අපට අෙප් පැරණි 
ෙව්දනාකාරී අතීතය නැවත මතක් වනවා. එතැනට අපට නැවත 
යන්න බැහැ. ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාට -ඒ කියන්ෙන් උෙද් 
රාජකාරිවලට යන වැඩිහිටියන්ට, තරුණ අයට, පාසල් යන 
දරුවන්ට, ඒ අයෙග් ෙදමව්පියන්ට- භය නැතිව අෙප් රෙට් සතුටින් 
ජීවත් වන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය වාතාවරණය අපි 
ඇති කරනවා කියන විශ්වාසය රජය ෙවනුෙවන් නීතිය හා සාමය 
භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබ සියලු ෙදනාට මා ලබා ෙදනවා. 
එෙසේම ආගම්වාදී, අන්තවාදී ෙකොටස්වලටත්, සමාජ විෙරෝධී හා 
නීති විෙරෝධී කියා සිදු කරන පුද්ගලයන්ටත් මා මතක් කරලා 
ෙදන්න කැමැතියි, ෙපොලීසිය කියන්ෙන් බල සම්පන්න 
ආයතනයක් බවත්, එය මහ ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 
සෑම කැප කිරීමක්ම කරන්න සූදානම්ව සිටින ආයතනයක් බව.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙදනාම ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 
යටෙත් අහපු පශ්නවලට නිශ්චිත පිළිතුරු මට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්. මම කැමැතියි, ඉදිරි දිනයකදී ඒ පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. ඒ 
වාෙග්ම මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
අවස්ථාව ඉල්ලා තිෙබනවා, ෙම් පශ්නයට අදාළ වන ෙකොටස් 
කිහිපයකට පිළිතුරු සපයන්න. එතුමාටත් මා අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු අනුරාධ 

ජයරත්න මහතා. 

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, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විල්පත්තුව පිළිබඳ ඉදිරිපත් කරපු කාරණාෙව්දී එතුමා මතු කෙළේ 
මහවිල්ලු වන රක්ෂිතය හැටියට පකාශයට පත් කරපු පෙද්ශය 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  2012 සහ 
2013 වර්ෂවල ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය විසින්  කමිටුවක් 
පත් කරලා ෙහක්ෙටයාර පමාණයක නැවත පදිංචි කිරීම් සහ 
අෙනකුත් කාරණා සඳහා ඒ පෙද්ශය නිදහස් කරලා තිබුණා. ඉන් 
අනතුරුව එම පෙද්ශවල ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය තුළ විෙශේෂෙයන්ම 
අනවසර පදිංචිවීම් වාෙග්ම එම පෙද්ශෙය් වනාන්තරයට වන හානි 
යනාදී ෙම් සියලු කාරණාත් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
2017.03.21 වන දින විල්පත්තු ජාතික වෙනෝද්යානයට උතුරින් 
පිහිටි ෙමම ෙකොටස තවදුරටත් ආරක්ෂා කිරීෙම් අරමුණින් රක්ෂිත 
වනාන්තරයක් හැටියට පකාශයට පත් කළා. ෙමම අනවසර පදිංචි 
වුණු කණ්ඩායම් පිළිබඳ ගැටලුව මතු වුෙණ් ඉන් අනතුරුවයි. ගරු 
මන්තීතුමා, ඒ පෙද්ශෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් මාසයක් ඇතුළත ලබා ෙදන්න 
කියලා 2017.05.16 ෙවනිදා ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රක්ෂිත වනාන්තරයක් හැටියට 
පකාශයට පත් කිරීම තුළ -ගැසට් කිරීම තුළ- විල්පත්තු 
වනාන්තරයට වන හානිය අවම කර ගන්නත් පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, පෙද්ශ තුළ අනවසරෙයන් පදිංචි වුණු 
කණ්ඩායම් නියමානුකූල කිරීමටත් ඒ තුළ පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
ෙම් වන විට ඒ කටයුතු කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ස්වාධීන කමිටුෙව් වාර්තාව ජනාධිපතිතුමා අතට 
පත් වුණාට පසුව ඒ ගැටලුව තවදුරටත් පැන ෙනොනඟියි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පුරා 
විද්යා සම්බන්ධවත් කාරණාවක් මතු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා 
ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබන නිසා මට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. පසුගිය 2009 වනෙතක් නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පැවැති 
යුද්ධය ෙහේතුෙවන් ඒ පෙද්ශ හානියට පත් වුණා. පුරා විද්යාත්මක 
ස්ථාන, සංරක්ෂණය කළ යුතු ස්ථාන විනාශයට පත් වීම් 
ෙබොෙහෝමයක් සිදු වුණා. ඒෙක් යථාර්ථය අපි සියලු ෙදනාම 
දන්නවා. 2013 සිට 2017 දක්වා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් අම්පාර, 
තිකුණාමලය, මඩකලපුව පෙද්ශෙය් ස්ථාන ෙකොයි තරම් දුරට 
හානි සිදු වුණාද කියන එක ගැන මා ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛන 
තිෙබනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මම ඒ ෙල්ඛනය 
සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සාමාන්යෙයන් 2013 කීයද? 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
2013 වර්ෂෙය් අම්පාර පෙද්ශෙය් ස්ථාන 17යි, තිකුණාමලය 

පෙද්ශෙය් ස්ථාන 6යි, මඩකලපුව පෙද්ශෙය් ස්ථාන 3යි. 2014 
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[ගරු සාගල රත්නායක මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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අම්පාර පෙද්ශෙය් ස්ථාන 9යි, තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් ස්ථාන 
13යි, මඩකලපුව පෙද්ශෙය් ස්ථාන 3යි. 2015 අම්පාර පෙද්ශෙය්  
ස්ථාන 12යි, තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් ස්ථාන 3යි, මඩකලපුව 
පෙද්ශෙය් ස්ථාන 2යි. 2016 අම්පාර පෙද්ශෙය් ස්ථාන 5යි, 
තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් ස්ථාන 6යි, මඩකලපුව පෙද්ශෙය් ස්ථාන 
6යි. 2017 මැයි දක්වා අම්පාර පෙද්ශෙය් ස්ථාන 4යි, තිකුණාමලය  
පෙද්ශෙය් සථ්ාන 2යි, මඩකලපුව පෙද්ශෙය් සථ්ාන 3යි. පුරා විද්යා 
ස්ථානයන්ට  සිදු වූ හානි පමාණයන් සඳහන් වන්ෙන් ඒ විධියටයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අම්පාර දිස්තික්කෙය් වනජීවි හා වන 
සංරක්ෂණ කලාපවල සම්පූර්ණෙයන්ම සංරක්ෂණය කළ යුතු පුරා 
විද්යාත්මක ස්ථාන ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව සංගණනය 
කරලා, ඒවා ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙම් වනෙකොට 
කියාත්මක වනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය් එවැනි ස්ථාන 430ක් 
හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්ත් සංගණනය කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. කණ්ඩායම් 4ක් එකවර ෙයොදාෙගන තමයි ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වනෙකොට සංරක්ෂණය 
කළ යුතු සියලු ස්ථාන හඳුනාෙගන අවසන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් වනෙකොට නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙචන්කලඩි, කිරාන්, එරාවුර් 
ටවුන්, වාකෙරයි කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල සියලු 
සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කරලා, ඒවාට අවශ්ය නිලධාරින් 
පත්කරලා ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් කාරණා සාර්ථකව 
කියාත්මක වනවාය කියා කියන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. උදාහරණයක් වශෙයන් අම්පාර දිස්තික්කය 
ගත්ෙතොත් 2013 වර්ෂෙය් පුරා විද්යාත්මක වශෙයන් හානි වුණු 
ස්ථාන ගණන 17යි. හැබැයි ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වනෙකොට ෙම් 
පමාණය 5 දක්වා අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙමය සම්පූර්ණෙයන් 
නිවැරැදියි කියන කාරණය ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. හැබැයි, 
සෑෙහන දුරට ඒ ගැටලු අවම කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, කාලය ඉක්ම ෙගොස් 

තිෙබනවා. නමුත් පැහැදිලි කිරීමකට මා ඉඩ ෙදන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබන තත්ත්වය 

වැදගත්. විල්පත්තු පිළිබඳ පශ්නෙය්දීත්, පුරා විද්යාවට හානි කිරීම 
පිළිබඳ පශ්නෙය්දීත්, ෙම් ඇති වී තිෙබන පශ්නෙය්දීත් මා 
පශ්නයක් මතු ක ෙළේ, ෙමවැනි පශ්න මතු වුණාම ආණ්ඩුවක් 
හැටියට ෙව්ගවත්ව කියාකාරිත්වෙයන් මැදිහත් විය යුතුව තිෙබන 
නමුත් එෙසේ මැදිහත් ෙනොවීම නිසායි. විල්පත්තුව පශ්නය 
ගත්ෙතොත්, එහි සිටින ඇමතිවරයා සහ තවත් පරිසරෙව්දින් අතර 
එය පශ්නයක් බවට පත් විය යුතු නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුවක් 
ෙලස තමන්ෙග් ස්ථාවරය සහ ගතයුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව 
පැහැදිලි කළ යුතුව තිබුණා. නැ ෙඟනහිර පුරා විද්යා නටබුන් විනාශ 
වීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දීත් ෙවනත් පාර්ශ්වයන් මැදිහත් වනවා 

ෙවනුවට රජයක් හැටියට ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහතිකය 
ලබා දිය යුතුව තිබුණා. පල්ලිවලට සහ විවිධ ස්ථානවලට පහර 
දීෙම් සිද්ධිෙය්දී වුණත්, ආණ්ඩුවක් හැටියට එයට මැදිහත් 
ෙනොවනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය හැකි වන්ෙන් ජනතාව 
ඒ සඳහා මැදිහත් වීමට පයත්න දැරීමයි. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, කමානුකූලව වර්ධනය ෙවමින් ආපු තත්ත්වය 
දැන් යම් බියජනක තත්ත්වයක් හදලා තිෙබනවා. මා දන්නවා, 
ෙබොෙහෝ ජනතාව -විෙශේෂෙයන් මුස්ලිම් ජනතාව- යම් භයකින් 
ජීවත් වනවාය කියලා. අද ෙමොකක් ෙහෝ සිදු වීමක් ෙව්විද, අද රෑ 
ෙකොතැන ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ සිද්ධ ෙව්විද කියන බියජනක 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පළමුෙකොටම ෙම් බියජනක 
තත්ත්වෙයන් ජනතාව මුදා ගත යුතුව තිෙබනවා. ගරු නීතිය හා 
සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ කරනවාය කියලා. ඒ සිදු වුණු සිදුවීම් ෙන්.  

හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් සහතිකයක් ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා, යළි එවැනි සිදුවීමක් ඇති වන එක වළක්වන 
බවටත්, එවැනි සිදුවීමක් ඇති වීමට ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බවටත්, 
එවැනි සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ වූවන්ට නිසි පරිදි දඬුවම් ලබා දීමට 
කටයුතු කරන බවටත්.  එෙහම නැති වුෙණොත් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම්ක පැතිරී ෙගන යනවා. ඒක තමයි තිෙබන 
පශ්නය. ඊෙය් එක තැනක, තව පැත්තකින්, ඇල්පිටිෙය් සිදු වනවා. 
ඊළඟට, කුරුණෑගල සිදු වනවා. ඊළඟට, කහවත්ෙත් සිදු වනවා. 
රට පුරා පැතිෙරන තත්ත්වයක් ෙම් මතු ෙවන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
ආණ්ඩුව හැටියට ෙව්ගවත්ව මැදිහත් වී විසඳිය යුතුයි කියන එක 
තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමාත් ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කර 

තිබුණා.  
 

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) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Thank you very much, Hon. Speaker. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I cannot allow you to go into details.   

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් අෙප් 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ඊට අදාළ කරුණු 
දඩමීමා කරෙගන ජාතිවාදී අන්දෙම් කියාදාමයන් කීපයක් සිදු වන 
බැවින් මා ෙම් කාරණය කියා සිටින්න ඕනෑ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුරා විද්යා ස්ථාන සහ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ පශ්න 
සම්බන්ධෙයන් මෑතකදී ෙගන තිෙබන තීරණ පිළිබඳව උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ජනයා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂවලට ගැටලු සහගත  
පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙයෝජනා 
කරනවා, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් පත් කරන්න කියලා. එහිදී අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 
අපි ඒ ගැන පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා ඒක සදාකාලිකවම 
නිරාකරණය කර ගනිමු. නැත්නම්, ජනතාව අතෙර් වැරදි හැඟීම් 
ඇති වන ආකාරෙයන් සහ හැමදාම ඔඩු දුවන පශ්නයක් හැටියට 
ෙම්ක පවතීවී. 

දැන් අම්පාර දිස්තික්කෙය් පුරා විද්යා ස්ථාන 400ක් විතර 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා එක එක කථා කිය කියා යන 
එක පිළිබඳව අපට විශාල පිළිකුලක් තිෙබනවා. මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා, කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියලා. අදාළ නිලධාරින් ෙගන්වලා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා, අපි නිසි තීරණයකට එමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් 

දුර්වලතාවක් තිබුණා. ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ග මම ගත්තා" කියලා 
මා කිව්වා. ඒ අනුව මම විශ්වාසයක් දුන්නා, ෙම් ගරු සභාවට. අපි 
ඒ කටයුතු  පාලනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් රාතිය ෙවද්දී කිසිම 
සිදුවීමක් වාර්තා ෙවලා නැහැ. එම නිසා ඒ තත්ත්වය පාලනය වීම-  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කහවත්ෙත් සිද්ධිය. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කහවත්ෙත් සිදුවීම ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම්. කවුරුත් 

ගැහුෙව් නැහැ. එතැන කඩයක පත්තු කරපු පහනක් නිසා එම 
කඩෙය් ගින්නක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඊට අල්ලපු කෙඩ් මුස්ලිම් 
ජාතිකයකුෙග්. ගින්ෙනන් ඇති වුණ රස්නය නිසා මුස්ලිම් 
ජාතිකයාෙග් කෙඩ් බිත්තිෙය් තිබුණු ෙද්වල්වලට හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ෙම් සිද්ධියට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවද්දී ඒ හැම ෙද්ම එම ගිණුමට 
වැෙටනවා.  

ඊළඟට, ඇල්පිටිෙය් තිබුණ කුකුළු මස ්කඩයක් දවස් ෙදකකට 
කලින් ගිනි තබා තිෙබනවා. එම සිද්ධිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ 
කරන්න CCTV දර්ශන බලන ෙකොට, එහි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙහොරකමක්.  

ඒ මනුෂ්යයා වහෙළන් බැහැලා  ෙසොරකම සිදු කර යන්න 
කලින් කෙඩ්ම තිබුණු ගිනි ෙපට්ටියකින්  කඩයට ගිනි තියලා ගියා. 
ෙම් පුද්ගලයා මීට වසර ෙදකකට කලින් කඩුගන්නාෙව් කඩ 
ෙදකක්  මංෙකොල්ල කාලා අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලෙයක්.  නමුත් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී  ඇති වුණ 
දුර්වලතාව නිසා  හැම ෙදයක්ම ෙම් ගිණුමට දාන්න පුළුවන්  
වුණා.  අපි පරීක්ෂණ කර ෙගන යද්දී ඒවා මතු ෙවනවා,  
ෙසොරකම ෙමොකක්ද, ඉෙබ් සිදු ෙවච්ච එක ෙමොකක්ද, ඇත්තටම 
සිදු වුණු  පචණ්ඩකාරී කියාව ෙමොකක්ද කියා. නමුත් එතැනට 
යන්න අවශ්ය නැහැ.  අපි ෙම් තත්ත්වය පාලනය කර ගන්න ඕනෑ.  
ඒ කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියා මම කියන්නට  ඕනෑ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා - 

 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙසේ නම්, ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාට පසුව ඔබතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්නද? [බාධා කිරීම්]  ෙහොඳයි. එෙසේ නම්, ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් අමාත්යතුමා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර  දිසානායක 

මන්තීතුමා අමාත්යාංශ තුනක පශ්න  එකට එකතු කර අසා තිබුණු 
නිසා මම  පුරා විද්යාව සම්බන්ධ විස්තර  ටික  අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාට  දුන්නා.  මම ෙම් ගැන  දැනුවත් කරන්න  ඕනෑ. 
අෙප් ගරු  රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා කිව්වා,  පුරා විද්යා ස්ථාන  
430ක් විනාශ ෙවලාය කියා.  එෙහම  එකක් සිදු ෙවලා නැහැ. සිදු  
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. පුරා විද්යා ස්මාරක සථාන 430ක් 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි,  පුරා 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, පුරා විද්යාව සම්බන්ධෙයන් පසුගිය 
කාලෙය් කටයුතු කළ ආකාරයයි පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ෙකොටින්ම කියනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, 
පසුගිය කාලෙය් පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සියයට 
අසූවක්  සිටිෙය් නැහැ.  වැඩ බලන  අයයි හිටිෙය්, තමන් ට      
අදාළ ෙනොවන විවිධ කාර්යයන් කිරීමට. දැන් අපි පුරා            
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැවත පතිව හගත කරන්නටයි යන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂෙය්දී අම්පාෙර්, 
තිකුණාමලෙය්, මඩකළපුෙව් පුරා විද්යා විනාශය   බැලුවාම  අපට  
ෙපෙනනවා, 17:6:3 වශෙයන් තිබුණු පුරාවස්තු විනාශවීෙම් 

675 676 

[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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සංඛ්යාව 4:2:3 වැනි  සංඛ්යාවකට ෙම් වසර  ෙදක තුළදී අඩුෙවලා  
තිෙබන බව. ඒ පුරාවස්තු  රැකගැනීමට දැන්  විධිමත් වැඩ 
පිළි ෙවළක් කියාත්මක කරනවා.  අපි අදාළ නිලධාරින් කැ ෙඳව්වා.  
ඒ සඳහා අවශ්ය අරමුදල්  ගරු අගමැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
තිෙබන මධ්යම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් ෙදන්න  එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා.  ෙම් කාරණය විධිමත්ව කියාත්මක කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, යුද්ධය අවසන් ෙවලා  වසර 
ගණනාවක් ගිහිල්ලත් ෙම් පුරා විද්යා ස්ථාන හඳුනාගන්න කටයුතු 
කෙළේ නැහැ.  උදාහරණයක් විධියට  ඔය සිද්ධිය ඇති ෙවලා 
තිෙබන  ෙබොෙහෝ තැන්වල  ඒවා සිදුවීමට ෙහේතුව වන්ෙන්   ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ ස්ථාන හඳුනා ගැනීමට  මායිම් කර 
ෙනොතිබීමයි.  පුරා විද්යා පනත ඉතාම  ශක්තිමත්.  ඒ පනත යටෙත් 
ගැෙනන වරදක් කළාම ඇප ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. 

ගාල්ෙල් තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, ගාලු උරුමය එතැන ඒ සියලු 
ෙද්වල් සිදු  කරන තුරු  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්  පුරා විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බලාෙගන හිටියා.  ෙබොෙහෝ  තැන්වල 
පශ්නයක්ව තිෙබන්ෙන් පුරා විද්යා  ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, පසුගිය 
රජයත් ෙම්  පුරා විද්යාව සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ  කියා 
පිළිෙවතයි. එම නිසා අපි දැන් නව අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් කර 
ෙගන, සියයට 80ක් පුරප්පාඩුව තිෙබන  සියලුම පුරා විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තනතුරු ටිකට විධිමත් කමෙව්ද   ඔස්ෙසේ 
බඳවා ෙගන  ෙම් සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක්  ඇති කරනවාය 
කියන එක මම ඔබතුමාට කියන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙම් පශ්නෙය් බැරෑරුම්කම ෙත්රුම් ෙගන රජය ඒ 

ගැන  පියවර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙත්රීම් 
කාරක සභාවක් සම්බන්ධෙයනුත්  මම  ඊළඟ පක්ෂ නායකයන්ෙග්  
රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කර අවශ්ය පියවර ගන්නම්.  

ඊළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන -  අධ්යාපන අමාත්ය, ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා. 

 
ෙදමළ ජනතාවෙග් ෙපෞරාණික නටබුන් 
විනාශ කිරීම:  අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය. 
தமிழ் மக்களின் ெதான்ைமைய 

ெவளிப்ப த் ம் சின்னங்கள் அழிக்கப்படல்: 
கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

DESTRUCTION OF ANCIENT RUINS OF TAMIL 
PEOPLE: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත්, 

2017.03.07 වන දින  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මන්තීතුමා විසින් 
අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර මා   ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.  

පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා කිසිම ජන 
ෙකොට්ඨාසයකට  අයත් ෙපෞරාණික  උරුමය පිළිබිඹු කරන  
ස්ථානයන්,  ෙකෝවිල්, නටබුන්, පුරාවස්තුන්, ශිලා ලිපි යනාදිය  
විනාශ වීමක් සිදු ෙනොෙව්.  නමුත් එම පෙද්ශවල වාසය කරන 
විවිධ  ජන ෙකොට්ඨාස  විසින් ෙබෞද්ධ  සිද්ධස්ථාන  හා ඊට අදාළ 
නටබුන්  ආදිය විනාශ  කිරීෙම් තත්ත්වයක් ඇත.  

උතුරු හා නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල පවතින  පුරාවස්තු 
සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනයක් සිදු  කරන විටදී ෙදමළ හා මුස්ලිම් 
සමාජයන්ට අයත්  පුරා විද්යා පිළිබඳ විෙශේෂ  දැනුමක්  ඇති 
නිලධාරින් ද  සම්බන්ධ කර ගැනීමට කටයුතු කළ හැකිද කියා 
එතුමා අහනවා. එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

01.  ෙම් වනවිට ද යාපනය  ෙකොටුව  සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය 
සඳහා  යාපනය විශව්විද්යාලෙය්  මහාචාර්ය  පුෂ්පරත්නම් 
මහතා  ඇතුළු  කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර  කටයුතු කරන 
අතර, ෙදමළ, මුසල්ිම්  සමාජයට අයත්  පුරා විද්යා දැනුම 
ඇති  පුද්ගලෙයෝ  ෙම්  සඳහා  සම්බන්ධ වී සිටිති. අෙනකුත් 
දිසත්ික්කවල ද  පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  අනුයුක්තව  
මුසල්ිම්  සහ ෙදමළ නිලධාරිහු  ෙසේවෙය් ෙයදී  සිටිති.  

02.  කළ ෙනොහැක. 

03. කින්නියා උණු වතුර ළිං සහ එම භූමිෙය් පිහිටි පුරාණ 
විහාරය, පුරාණ දා ගැබ්, පුරා විද්යා ආරක්ෂිත සම්ාරක 
ෙලස ගැසට් කර ඇත. එබැවින් එම භූමිය පාෙද්ශීය 
සභාවට පැවරීමට නීතිමය පතිපාදන ෙනොමැත. 

04. ෙමම ෙකෝවිල ෙම් වනවිටද පවත්වා ෙගන යන අතර, ඒ 
සඳහා පුරා විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීමක් 
ෙනොමැත. ෙකෙසේ ෙවතත් එම ෙකෝවිල විහාර හා ෙද්වාල 
ගම් පනත යටෙත් පාලනය ෙව්. 

05. ෙමම භූමිෙය් තිබී පසු කාලීනව ඉදිකරන ලද ශිවලිංගයක් 
හමු වී ඇති අතර, පුරාණ ෙකෝවිලක් තිබූ බවට සාධක හමු 
වී ෙනොමැත. නමුත් ෙමම භූමිෙය් ෙපෞරාණික විහාරයක 
නටබුන් දක්නට ලැෙබ්. එම නිසා අලුතින් ෙකෝවිලක් 
ඉදිකිරීම සඳහා කරන ලද කටයුතු පුරා                          
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අත්හිටුවන ලද අතර, එම 
භූමිෙය් අලුතින් ෙකෝවිලක් ඉදිකිරීමට ඉඩ දීම ගැටලු 
සහගත ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, සිවිල් නඩු 

විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර 
කියවීම. ෙම් සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය අනුමැතිය දන්වා තිෙබනවා.  

ගරු අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා. 

 
සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் 

சட்டக்ேகாைவ (தி த்தம்) சட்ட லம் 
CIVIL PROCEDURE CODE (AMENDMENT) BILL  

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
[අ.භා. 2.25] 

 
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 කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

677 678 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් යුක්තිය පසිඳ ලීෙම් කියාවලිය තුළ නඩු විසඳීෙම් 
පමාදය කියන පශ්නය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට භාජන 
වන කාරණයක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් හදාරලා, 
අධිකරණවල නඩු විසඳා තීන්දු කිරීෙම් කාලය අවම කර ගැනීම 
සඳහා අවශ්ය පියවර රාශියක් අපි ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ අතර අද දින අපි ඉදිරිපත් කරන ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත අෙප් රෙට් සිවිල් අධිකරණ නඩු කියාවලිය ඉක්මන් 
කිරීම සඳහා ඉතාම පෙයෝජනවත් වන්නා වූ නීති පතිපත්ති රාමුවක් 
බවට පත් වන බවට අපට සැකයක් නැහැ. ෙමම යුක්තිය 
පසඳලීෙම් කියාවලිය ෙලෝකෙය් ආරම්භ වුණාට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් හැම රටකම ෙම් යුක්තිය ඉටු කිරීම 
පමාද වීම බරපතළ කාරණයක් විධියට සලකලා තිෙබනවා. 
වර්තමාන පජාතන්තවාදෙය් පදනම - අත්තිවාරම- විධියට සලකන 
1215දී එංගලන්තෙය් ඇති වුණු මැග්නා කාර්ටා ගිවිසුම එදාත් ඒ 
රෙට් පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒක නිසා තමයි මැග්නා කාර්ටා ගිවිසුෙම්ත් -රජතුමා සහ 
මහජන නිෙයෝජිතයන් අතර ඇති වුණු ගිවිසුෙම්ත්- සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, යුක්තිය ඉටු කිරීම පතික්ෙෂේප කිරීම ෙහෝ පමාද කිරීම 
සිදු ෙනොකළ යුතුයි කියලා.  

 

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 වූෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අනුව අපට 

පජාතන්තවාදය දායාද කරපු එංගලන්තෙය්ත් මීට අවුරුදු 800කට 
ෙපරත් ෙමවන් වූ ෙකොන්ෙද්සියක්  මැග්නා කාර්ටා ගිවිසුමට ඇතුළු 
කිරීෙමන් එදාත් ෙම් පශ්නය ෙම් ආකාරයටම තිබුණු බව තමයි 
පැහැදිලි ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව වර්තමානෙය් අෙප් අධිකරණවල 
විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් අධිකරණවල නඩු විභාග ෙවන කමෙව්දය 
තිෙබන්ෙන් සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය්. ඒ එක්කම අපරාධ නඩු 
විභාග ෙවන කියාදාමය -කමෙව්දය නැත්නම් Procedural Law 
කියන එක- සිද්ධ ෙවන්ෙන් අපරාධ නඩු විධාන සංගහ නීතියට 
අනුව. ඒ අනුව අෙප් රෙට් අපරාධ නඩු විධාන සංගහය කියාත්මක 
ෙවන්න ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් මීට අවුරුදු 134කට කලින්. ඒ 
කියන්ෙන් 1883දී. ඒ වාෙග්ම සිවිල් නඩු විධාන සංගහය අනුමත 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 1889 වර්ෂෙය්, එනම් මීට වසර 128කට ෙපර. 
ෙම් සිවිල් නඩු විධාන සංගහය ෙකටි කාලයක් -අවුරුදු පහක වැනි 
කාලයක්- හැෙරන්නට අෙප් රෙට් දිගින් දිගටම කියාත්මක වුණු 
නීතිය. 1972 පළමුවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත 
වුණු වකවානුෙව් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය ෙකොමිෂන් සභා පනත 
1973 ඉඳලා 1980 දක්වා කියාත්මක වුණා. ඒ ෙකටි කාල සීමාව 
හැෙරන්නට දිගින් දිගටම ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවන්වලදී 
සංෙශෝධනය ෙවමින් ෙම් සිවිල් නඩු විධාන සංගහය අෙප් රෙට් 
සිවිල් අධිකරණ තුළ කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් නීතිෙය් පමාදය පිළිබඳව හරියාකාරව කරුණු සමීක්ෂණය 
කර ගන්නට නම්, අෙප් රෙට් අධිකරණවල අද තිෙබන නඩු 
පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන පිළිබඳ දත්තයන් අපට ලබා ගත යුතුව 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අධිකරණවල ෙකොපමණ නඩු පමාණයක් 
තිෙබනවාද, ෙකොපමණ විසඳිලා තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව 
කිසිදු විද්යාත්මක පදනමක් ඇතුව ෙහෝ සංවිධිත කමයකට ඒ 
සංඛ්යා ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යෑමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. නමුත් 
වර්තමානය වනවිට අපි ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙවනමම එකතු 
කරමින්, අදාළ පියවර ගනිමින්, විශ්ෙල්ෂණය කරමින් තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, 2016 වසෙර් ෙදසැම්බර් 31වැනි දා වන විට අෙප් 
රෙට් අධිකරණවල විභාගවීමට නියමිතව පැවති නඩුවල සංඛ්යාව 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. ඒ දිනය වන විට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  පැවතුණු සියලුම නඩු සංඛ්යාව 3,566යි. ඒ 
කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් අධිකරණවල පවතින නඩුවලින් 
පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත් 0.5යි. අභියාචනාධිකරණෙය් පැවති 
නඩු සංඛ්යාව 4,837යි. පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම  0.7යි. සිවිල් 
අභියාචනා අධිකරණවල පැවති නඩු සංඛ්යාව 5,973යි. පතිශතයක් 
ෙලස ගත්තාම 0.8යි. වාණිජ මහාධිකරණෙය් පැවති නඩු සංඛ්යාව 
3,758යි. පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම 0.5යි. අපරාධ 
මහාධිකරණවල පැවති නඩු සංඛ්යාව 16,466යි. පතිශතයක් ෙලස 
ගත්තාම 2.3යි. දිසා අධිකරණවල පැවති නඩු සංඛ්යාව 171,896යි. 
පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම 23.02යි. මෙහස්තාත් අධිකරණවල 
පැවති නඩු සංඛ්යාව 539,392යි. පතිශතයක් ෙලස ගත්තාම 72යි. 
ඒ අනුව, 2016 ෙදසැම්බර් 31 දින වන විට පැවති සම්පූර්ණ නඩු 
සංඛ්යාව 745,888යි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉදිරිපත් කළ   
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, රෙට් 
අධිකරණවල තිෙබන නඩුවලින් සියයට 72ක්ම තිෙබන්ෙන් අෙප් 
රෙට් තිෙබන මෙහස්තාත් අධිකරණවල බව. ඒ කියන්ෙන් 
සාමාන්ය අපරාධ, බරපතළ ගනයට ෙනොවැෙටන අපරාධ පිළිබඳව 
තමයි ඒ වැඩි සංඛ්යාව තිෙබන්ෙන්. ෙදවනුව වැඩිම නඩු 
සංඛ්යාවක් හැටියට තිෙබන්ෙන්  171,896ක්. ඒ කියන්ෙන්, දිසා 
අධිකරණවල සිවිල් නඩු. පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 23.2ක් 
තිෙබනවා.  

අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ඒ 
සංෙශෝධන, අෙප් රෙට් සියලුම සිවිල් අධිකරණවල තිෙබන 
නඩුවලට බලපානවා. ඊට අමතර ෙලස වාණිජ මහාධිකරණෙය් 
නඩු තිෙබනවා සියයට 0.5ක්. ඒ නඩුවලටත් අද දින ඉදිරිපත් 
කරන නීති සංෙශෝධන අදාළ ෙවනවා. ෙම් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
සංෙශෝධනවලින් සුවිෙශේෂ වූ ෙවනස්කම් රාශියක් කරන්නට අප 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නීතිෙය් යුක්තිය ඉටු කිරීම පමාදවීම 
වැළැක්වීම තමයි ෙමහි මූලික අරමුණ. 

ඒ අනුව සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් 27වන වගන්තිෙය් අපි 
කරපු සංෙශෝධන අනුව සිවිල් නඩුවකදී ෙමෙතක් කල් 
පාර්ශ්වකරුවන්ට භාර දිය යුතුව තිබූ ලිපි ෙල්ඛන යනාදිය 
නීතිඥවරයාට භාර දීෙම් කමය පිළිෙගන තිෙබනවා. 
පාර්ශ්වකරුවන් ෙසොයා ගැනීම, ඔවුන්ට ලිපි ෙල්ඛන පිළිගැන්වීම, 
භාර දීම යනාදිය සඳහා සමහර අවස්ථාවලදී දීර්ඝ කාලයක් ගත 
වන නමුත් ෙම් කමය තුළ අපට ඒ කාල සීමාව අවම කර ගැනීමට 
අවස්ථාව උදා ෙවනවා. ඒ එක්කම විද ත් තැපෑල මඟින් දැන්වීම් 
යැවීම මඟින් නීතිඥවරුන්ට ඒ නඩු කටයුතු පිළිබඳව ගනුෙදනු 
කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබනවා.  

මීට අවුරුදු සිය ගණනකට ෙපර හඳුන්වා දීපු, නඩුවක 
පාර්ශ්වකරුෙවක් මිය ගිය පසු ආෙද්ශ කිරීෙම් කමෙව්දය ඉතාමත් 
දීර්ඝ කාලයක් ගත ෙවන කියාදාමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා පාර්ශ්වකරුෙවක් මිය ගිෙයොත් ආෙද්ශ කිරීෙම් කියාවලිය 
ඉක්මන් කිරීම සඳහා යම් නඩුවක පාර්ශ්වකරුෙවක් අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් වන මුල් අවස්ථාෙව්දීම ඒ පාර්ශ්වය යම් ෙහයකින් මිය 
ගියෙහොත් නඩුෙව් ඊළඟට ආෙද්ශ කළ යුතු පාර්ශ්වය කවුද යන්න 

679 680 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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පිළිබඳව නම් තුනක් ෙයෝජනා කිරීමට අපි ෙම් මඟින් හඳුන්වා 
ෙදනවා. ඒ තුළ ආෙද්ශ කිරීෙම් කියාදාමය සරල කිරීමටත්, ඒ 
වාෙග්ම කාලය අවම කර ගැනීමටත් අපට හැකියාව ලැෙබ්වි. ඒ 
එක්කම නඩුවක ෙල්ඛන ෙගොනු කර අවසන් වුණාට පසුව, පූර්ව 
නඩු විභාග කමෙව්දයක් අපි හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් පූර්ව නඩු 
විභාග කමෙව්දය තුළ ලිපි ෙල්ඛන ෙගොනු කර අවසන් වූ පසු පූර්ව 
නඩු විභාගයට දින නියම කිරීම සිදු ෙවනවා. සති තුනකට ෙනොඅඩු, 
මාස ෙදකකට ෙනොවැඩි කාලයක් තුළ ඒ නඩු විභාගයට නියම 
කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල සීමාවක් ඒෙකන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ 
එක්කම විසඳිය යුතු නීතිමය පශ්න පිළිබඳවත් තිෙබනවා.  

නඩුව ආරම්භ කිරීෙම්දීම නීතිමය පශ්න විසඳීම තුළින් නඩුෙව් 
කටයුතු අවසන් කිරීමට හැකියාවක් තිෙබනවා නම් ඊට පමුඛතාව 
ලබා දීලා, සිද්ධිමය වශෙයන් විසඳිය යුතු කරුණු පෙසකට තබා, 
මූලික වශෙයන් නීතිමය වශෙයන් විසඳිය යුතු පශ්න විසඳීම සඳහා 
වන පතිපාදන ෙම් සංෙශෝධනවලට අපි ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ එක්කම පිළිගැනීම් සහ විසඳිය යුතු පශ්න විභාගය සඳහා සති 
ෙදකකට ෙපර 'පූර්ව නඩු විභාග කමයක්' හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. 
එය මාස තුනකින් අවසන් කළ යුතු කමෙව්දයක් විධියට තමයි අපි 
හඳුන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය අෙප් අධිකරණ කමෙය් නඩු 
විසඳීමට අලුෙතන්ම අපි ඉදිරිපත් කරපු කමෙව්දයක්. 

ඒ අනුව විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් 142(ඊ) 
වගන්තිය අනුව, පූර්ව නඩු විභාගය ෙමෙහයවනු ලබන 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් වාර්තා කළ යුතු කරුණු ෙමොනවාද කියන 
කාරණය ෙම් විධියට පැහැදිලි කර තිෙබනවා. 

"(අ)  සිද්ධිමය කරුණු ෙහෝ ෙල්ඛන ෙහෝ ෙල්ඛනවල අන්තර්ගත කරුණු 
පාර්ශ්වයන් විසින් පිළිගැනීම; 

(ආ)  යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් පාර්ශ්වයන්ෙග් එකඟ වීම;" 

ඒ වාෙග්ම ෙමෙසේත් සඳහන්ව තිෙබනවා. 
 

(ඈ)  (i)  යම් සිද්ධිමය කරුණක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඔප්පු කිරීෙම් 
කමය සම්බන්ධෙයන්; 

 (ii)  කැඳවීමට නියමිත සාක්ෂිකරුවන්ෙග් පමාණය 
සම්බන්ධෙයන්; 

 (iii)  විභාග ෙවමින් පවතින නඩු ෙදකක් ෙහෝ වැඩි පමාණයක් 
ඒකාබද්ධ කිරීම, 

යන කරුණු සම්බන්ධෙයන් පාර්ශ්වයන් අතර ඇති යම් එකඟතාවයක්; 

ඇති කිරීම වාෙග්ම එකඟ වන කාරණා මත නඩු ෙවනස් කිරීම, 
සමථයකට පත් කිරීම ෙහෝ ෙබ්රුම් කිරීම යන කරුණු රාශියක් අපි 
ෙම්කට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා.  

අද සාමාන්ය ජනතාව අතර මතයක් තිෙබනවා, නඩු කියන 
එකත් හරියට සූදුවක් කරනවා වාෙග් කියලා. ෙමොකද, අද තිෙබන 
පතිවිරුද්ධ කමෙව්දය, නැත්නම් adversarial judicial  system 
එක නිසා සමහර ෙවලාවට නඩුවක පාර්ශ්වකරුවන්, ඒ වාෙග්ම 
නඩුවලට ෙපනී සිටින නීතිඥයන්වත්, නඩු විභාගය ආරම්භ 
ෙවනකල් දන්ෙන් නැහැ නඩුවට ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂි ෙමොනවාද 
කියලා. එෙසේ ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂි ෙල්ඛනගත කළත්, 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් නම් ෙල්ඛනගත කළත්, ඒ ෙල්ඛනවල 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට 
පුදුම සහගත තත්ත්වයට පත්වන විධියට නඩුෙව් ස්වභාවය 
සහමුලින්ම ෙවනස් වන ආකාරයක් ඇති කිරීමට තරම් පබල 
විධියට ඒවා බලපාන්නට ඉඩ තිෙබනවා. එවැනි කියාදාමයක් තුළ 
යුක්තිය සහ සාධාරණය ජනතාවට - නඩුෙව් පාර්ශ්වකරුවන්ට - 
ඉටු ෙවනවාය කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. සමහර 
ෙවලාවට  මුල් අවස්ථාෙව්දී නඩුවට මුහුණ ෙදන ෙදපාර්ශ්වය  
වාෙග්ම, විනිශ්චයකාරතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ, තමන් විසඳන්නට 
යන නඩුෙව් ඇත්තටම විසඳිය යුතු පශ්න ෙමොනවාද කියලා. 

පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරිපත් කරන්නට යන සාක්ෂි ෙමොනවාද කියලා 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා නිතරම  සුළු නඩු විභාග එහාට ෙමහාට 
ෙදෝලනය ෙවමින් තමයි සිදු ෙවන්ෙන්.  

විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් තත්ත්වයත් එෙහමයි. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. පාර්ශව්කරුවන්ට, ඒ 
පාර්ශ්වකරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නීතිඥයන්ට, ඒ වාෙග්ම 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාට තමා ඉදිරිෙය් විභාග කරන නඩුව පිළිබඳව 
පූර්ණ අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමට නම් සාක්ෂිකරුවන් කවුද,  ඒ 
ෙල්ඛන ෙමොනවාද, ඒ ෙල්ඛනවල අඩංගු කරුණු ෙමොනවාද කියා 
මූලික දැනීමක් ලබාගන්න ඕනෑ. ඒ  අවස්ථාව ෙම් සංෙශෝධන 
මඟින් ලැෙබනවා. 

 ඒ එක්කම, නඩු ෙදකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ කිරීම 
කියන කාරණයත් ෙමහි තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, සමහර ෙවලාවට එකම පාර්ශ්වකරුවන් අතර එක 
හා සමාන නඩු 10, 15, 20 වාෙග් තිෙබනවා. ඒ හැම නඩුවකටම 
ලබාෙදන හැම සාක්ෂියක්ම නැවත වතාවක්- නඩු 2ක් නම් 
ෙදවතාවක්, නඩු 5ක් නම් 5 වතාවක්- ෙමෙහයවන්න ඕනෑ. ඒ 
පිළිබඳව නැවත නැවත හරස් පශ්න අහන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව 
නිවැරදි කමෙව්දයක් නැතිකම නිසා අද අධිකරණවල කාලය 
විශාල වශෙයන් නිකරුෙණ් නාස්ති ෙවලා ෙගොස් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා සමාන නඩු 2ක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් තිෙබන ෙකොට, ඒ නඩු 
ඒකාබද්ධ කර නඩු විභාගයක් පවත්වන්න, එෙහම නැත්නම් 
සමාන නඩු ගණනාවක් තිෙබන අවස්ථාවලදී එක නඩුවක 
ෙමෙහයවනු ලබන සාක්ෂි අෙනකුත් නඩුවල සාක්ෂි බවට 
පිළිගනිමින්   තීන්දු ලබාදීම  සඳහා නීති පතිපාදන සකස් කරදීම 
තමයි ෙමමඟින් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පූර්ව නඩු විභාග කමය 
තුළ වැඩි වශෙයන් අෙප් මුඛ්ය පරමාර්ථය ෙවන්ෙන් නඩු විභාගයට 
යෑමට වැඩිය, නඩු විභාගය ආරම්භ ෙවන්නට කලින් 
විනිශ්චයකාරතුමාෙග් ෙමෙහයවීම තුළින් නීතිඥවරු විසින් 
පාර්ශ්වකරුවන් අතර සුහද ෙලස සාකච්ඡාවක් පවත්වලා සමථයක් 
ඇතිකර ගැනීමයි. අෙප් රෙට් සමථකරණය නිසි ෙලස කියාත්මක 
කරනවා නම්, එය අෙප් රෙට් සිදුවන සාර්ථක ෙදයක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් සමථ මණ්ඩල 
තිෙබනවා. මීට ෙපර - 1958දී - සමථ මණ්ඩල කමයක් හදලා 
තිබුණා. පසු කාලෙය්දී ඒක අෙහෝසි වුණා. නමුත්, ඒ කමෙය් 
තිබුණු වැදගත්කම අවෙබෝධ කරගත් නිසා 1988දී නැවතත් සමථ  
මණ්ඩල පනත ෙගනාවා. ගිය වසර ෙවනෙකොට ලංකාෙව් සමථ 
මණ්ඩලවලට සුළු ආරවුල් ලක්ෂ ෙදකකට වැඩි පමාණයක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා. අවම වශෙයන් ඒවායින් සියයට 50ක් 
සමථයකට පත්ෙවනවා. ෙම් වාෙග් කම තිෙබන ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල් සමඟ සංසන්දය කර බැලුෙවොත්, එය ඉතාම  
ෙහොඳ පවණතාවක්. ෙමහි පගතිය ඉතා ඉහළයි. සියයට 50ක් 
කියන්ෙන් විශාල සංඛ්යාවක්. 

ඒ සියයට 50ක පමාණයත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙගොඩ 
ගැසුණා නම්, අෙනකුත් නඩුත් සමඟ ෙම් නඩු විසඳීෙම් 
කියාවලියට  සෑෙහන කාලයක් ගත කරනවා. ෙම් කමය සාර්ථක 
නිසා තමයි අපි පසුගිය දවස්වල සමථ මණ්ඩලවලට ෙයොමු කිරීම 
සඳහා වන ආරාවුල්වල මූල්ය වටිනාකම ලක්ෂ ෙදකහමාෙර් සිට 
ලක්ෂ පහ දක්වා වැඩි කරන්නට කටයුතු කෙළේ.  එහිදී  මූලික 
වශෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් සිවිල් අධිකරණවල 
ෙදපාර්ශ්වය අතර සුහදතාව වර්ධනය කර ගනිමින්, එකිෙනකාට 
පතිවිරුද්ධ ෛවරය, ද්ෙව්ශය, ෙකෝධය ඇතිවන එක වළක්වමින් 
පාර්ශ්වකරුවන් අතර යම් කිසි එකඟතාවක් ඇති කරලා 
සමථකරණයක් කිරීමයි. අපි විශ්වාස කරනවා,  කාලයක් යන විට 
ෙමය අෙප් රෙට් සාර්ථකව ඉටු කර ගත හැකි කාර්යාවලියක් බවට 
පත් ෙවයි කියලා.  

681 682 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය   කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම, සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහෙය් 151 අ. වගන්තිය  සංෙශෝධනය කරනවා. සමහර 
නඩුවල පාර්ශ්වකරුෙවකුෙග් මූලික සාක්ෂිය සඳහා  පැයක් යනවා. 
සමහර නඩුවල මූලික සාක්ෂියට දවස් ෙදක තුන යනවා. ඒ නිසා 
මූලික සාක්ෂි දීමට ගතවන කාලසීමාව ගත්තාම එය ඉතාම දීර්ඝ 
කාලයක්. ෙම් සංෙශෝධන මගින් අපි හඳුන්වා ෙදනවා, මූලික 
සාක්ෂිය දිවුරුම් පකාශයකින් ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට අර 
මූලික සාක්ෂිදීම සඳහා යන කාලය සම්පූර්ණෙයන්ම අධිකරණවල 
ඉතුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ මූලික සාක්ෂි දිවුරුම් පකාශය මගින් 
ඉදිරිපත් කළත්, ඒ දිවුරුම් පකාශෙය් ඇති කරුණුවලට අනවශ්ය 
පිළිගැනීමක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.  පවාදක කරුණු, අපහාසාත්මක 
නැත්නම් අපකීර්තිය ෙගන ෙදන කරුණු තිෙබනවා නම්, ඒවා කපා 
හරිමින් ඒ දිවුරුම් පකාශවල අවශ්ය ෙකොටස් පමණක් නඩුෙව් 
කටයුතුවලට අදාළ කර ගැනීම සඳහා අධිකරණයට  බලය පවරා 
තිෙබනවා.  

 රජෙය් ආයතන - රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තු, පළාත් පාලන 
ආයතන, රාජ්ය සංස්ථා- ලබා ෙදන සහතික පිටපත් අද තිෙයන 
නීති තත්ත්වය අනුව සෑම ෙදයක්ම ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. ඒවා 
බැලුබැල්මට ෙපෙනන සාක්ෂියක් හැටියට පිළිගැනුණත් පැහැදිලි 
නීති පතිපාදන නැති නිසා අධිකරණය ඒ මත කටයුතු කිරීමට 
තරමක් අෛධර්යවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් යම් පූර්ව 
නිගමනයක් සාක්ෂි ආඥා පනෙත් තිබුණත්, සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහයට පැහැදිලි පතිපත්තියක් ඇතුළත් කිරීම තුළින් ෙමය 
වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙලස ඉටු කර ගැනීෙම්  හැකියාව අපට 
ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම, සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහෙය් 774 වන වගන්තිය අපි සංෙශෝධනය කරන්නට 
ෙමමගින් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට, 
අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් මුල් අවස්ථා 
අධිකරණයක් විසින් දීපු නඩු තීන්දුවකට එෙරහි අභියාචනයක්. 
එෙසේ අභියාචනයක් කළාම, 1889දී සම්මත කරලා තිෙබන සිවිල් 
නඩු විධාන සංගහය අනුව අභියාචනාධිකරණය ෙහෝ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ අභියාචනය සම්බන්ධ නඩු තීන්දුව පකාශයට 
පත් කළත්, නැවතත් ඒ නඩු තීන්දුව මුල් අවස්ථා අධිකරණය 
විසින් පකාශයට පත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා නඩු වාර්තාව ෙගන්වා 
ගැනීම,   පාර්ශ්වවලට දැන්වීම් යැවීම යනාදි කරුණු නිසා  තමන් 
ලබා ගත් නඩු තීන්දුෙව් පතිඵල බුක්ති විඳින්න පාර්ශ්වකරුවන් 
දීර්ඝ කාලයක්  බලා ෙගන ඉන්නවා.  

ෙමහිදී ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පාෙයෝගිකව සිදු වන්ෙන් 
අභියාචනාධිකරණෙය් ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  තීන්දුව අනුව, ඒ 
නඩුෙව් අවාසිසහගත පාර්ශ්වය  ඔහුට ෙදන දැන්වීම ෙහෝ සිතාසිය 
මඟහැර සිටීමයි. සමහර ෙවලාවට අවුරුදු ගණන් ගත ෙවනවා, ෙම් 
දැන්වීම ඔහුට භාර කරන්න.   එක්ෙකෝ ඔහු මඟ හරිනවා. එෙහම 
නැත්නම් නිවෙසේ නැහැ කියලා පිස්කල්වරයා පාවිච්චි කරලා 
ෙවනත් කමයක් අනුගමනය කරනවා.   අවුරුදු 10, 15, 20 නඩු 
කියලා තීන්දුවක් ලබා ගත්ත පාර්ශ්වයට ෙම් පමාදය නිසා එකී 
තීන්දුෙව් පතිඵලයක් නැහැ. ඒ පමාදය වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි  
සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් 774 වන වගන්තිය අපි සංෙශෝධනය 
කරන්ෙන්. ඒ අනුව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙහෝ අභියාචනාධිකරණය 
ෙහෝ අභියාචනයක නඩු තීන්දුවක් දුන්නාට පසුව, නැවත වතාවක් 
ඒ තීන්දුව මුල් අධිකරණෙය්  පකාශයට පත් කිරීෙම් කියාදාමයක් 
අනුගමනය කරන්න වුවමනා නැහැ. එය මුල් අධිකරණය විසින් 
පකාශයට පත් කළා ෙසේ සමාන ෙලස නීතිය මගින් පූර්ව නිගමනය 
කළ යුතුයි. ඒ අනුව අධිකරණවල  නඩු තීන්දු දීෙමන් පසුව ඒවා 
කියාත්මක කර ගැනීම සඳහා තිෙබන පමාදවීම වළක්වා ගැනීමට 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මූලික වශෙයන්  ෙමම 
කාරණා සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ඇතුළත් ෙවනවා.  

අපි දන්නවා සිවිල් නඩු, අපරාධ නඩු, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විභාග කරන මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීෙම් නඩු සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් රිට් ආඥා නඩුවල පමාදයන් ගැන රෙට් 
ජනතාවෙග් ෙලොකූ මැසිවිල්ලක් තිෙබන බව. ෙමම පමාදය 
වළක්වා ගැනීමත්, යුක්තිය සාධාරණ ෙලස ඉෂ්ට කරදීම සඳහාත් 
පසුගිය අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ අපි අධිකරණ අමාත්යාංශය 
විධියට විෙශේෂ නීති ගණනාවක් සම්මත කරන්නට ෙයදුණා.  

2013 අංක 3 දරන අපරාධ නඩුවිධාන සංගහය (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත නැවත වතාවක් දීර්ඝ කිරීම තුළින් අපරාධ 
නඩුවල පරීක්ෂණ කටයුතු සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
අවස්ථාව උදා වන විධිෙය් නීති පතිපාදන සම්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් වසර 200කට වැඩි කාලයක් නීති අණපනත් 
තිබුණත්, අපරාධකරුවන් සම්බන්ධව නඩු විභාග කිරීම, යුක්තිය 
ඉටු කිරීම පිළිබඳව ෙහොඳ කමෙව්ද තිබුණත්, අපරාධ වින්දිතයන්ට 
සහ සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව සහ සහනයක් ලබාදීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙමෙතක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව පළමුෙවනි 
වතාවට තමයි 2015 අංක 4 දරන අපරාධ වින්දිතයන්ට සහ 
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ඒ අධිකාරිය නිර්මාණය කෙළේ. ඒ 
එක්කම කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කරන්නට ෙයදුණා. ෙමොකද, වසර 30ක දීර්ඝ යුද සමෙය් 
තම තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළවල භුක්තිය රඳවා ගන්නට බැරි වුණු 
ෙද්ෙපොළවල නියම අයිතිකරුවන්ට තමන්ෙග් අයිතිය තහවුරු කර 
ගන්නට තිබුණු ෙලොකු බාධාවක් තමයි කාලාවෙරෝධී ආඥාපනෙත් 
වසර 10ක කාල සීමාව. යුද්ධය නිසා අවතැන් වුණු, යුද්ධය නිසා 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අධිකරණයට ගිහින් තහවුරු කර ගන්නට 
බැරි පාර්ශ්වයන්ට ඒ වසර 10 සීමාව අපි ඉවත් කරලා දීලා 
තිෙබනවා, ඒ අදාළ කාල සීමාව තුළ නඩු කටයුතු ඉදිරිපත් කරලා 
තමන්ෙග් අයිතීන් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා.   

අධිකරණවල ෙගොඩ ගැසී තිබුණු නඩු භාණ්ඩ බැහැර කර 
ගැනීමත් අපට පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා. අධිකරණ ශාලා, 
අධිකරණ භූමි  නඩු භාණ්ඩවලින් පිරිලා ඉතිරිලා ගිය තත්ත්වය 
තුළ අධිකරණවල රාජකාරිවලට විශාල බාධාවක් වුණා. අපරාධ 
නඩු විධාන සංගහය පනෙත් 431 සහ 432 වගන්ති සංෙශෝධනය 
කරලා අපි දැන් සෑෙහන පමාණයකට එය අවම කරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම 1969 අංක 3 දරන නීති ෙකොමිෂන් සභා 
පනත සංෙශෝධනය කිරීම තුළ වර්තමානෙය් නීති ෙකොමිෂන් 
සභාව ඉතාමත් සාර්ථකව කියාශීලීව කටයුතු කිරීම මඟින් රටට 
අවශ්ය නීති පතිසංස්කරණය කිරීෙම් සහ නීති සම්පාදනය කිරීෙම් 
කියාදාමයට ඒ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සහාය ලබා ගන්නට අපට 
හැකියාව ලැබුණා.  

අවලංගු කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු අවලංගු කිරීෙම් කියාදාමය 
පිළිබඳව අධිකරණය දීපු තීන්දුවක් නිසා අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට, 
විෙශේෂෙයන්ම නිශ්චල ෙද්ෙපොළවලට අදාළ කරුණුවලට විශාල 
බලපෑමක් තිබුණා. ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්නට තිබුණු ඉඩ කඩ 
ඇහිරිලා තිබුණා. එම නිසා පසුගිය මාස කිහිපය තුළ අපි අවලංගු 
කළ ෙනොහැකි තෑගි ඔප්පු බලවත් අකෘතඥතාවය පදනම් 
ෙකොටෙගන අවලංගු කිරීෙම් පනත කියාත්මක කිරීම තුළින් අපි ඒ 
කාරණය නිරාකරණය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ එක්කම අද රටට 
අවශ්ය නීති පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද කියලා හඳුනාෙගන, ෙගන 
ආ යුතු නීති පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද කියලා හඳුනා ගැනීෙම් 
විෙශේෂඥ ඥානය අපට වුවමනා කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
අධිකරණ අමාත්යාංශය ඒ නීති පර්ෙය්ෂණය කිරීම පිළිබඳව 

683 684 

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 
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අවෙබෝධයක් තිෙබන, දැනීමක් තිෙබන නිලධාරින් සමඟ 
ඒකාබද්ධ කරලා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් නීති පර්ෙය්ෂණ 
ඒකකයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ තුළින් අපට 
ඉදිරිෙය්දී රටට අවශ්ය නීති පතිසංස්කරණ ෙමොනවාද, ඒවා සිදු කළ 
යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියලා හඳුනා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.  

ෙබ්රුම්කරණය සම්බන්ධෙයනුත් අපි අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර ෙවෙළද පජාව අෙප් රෙට් 
කරන ආෙයෝජන යනාදිෙය් දී බරපතළ පශ්න මතු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රජය විෙද්ශීය රටවල් සමඟ, සමාගම් සමඟ විශාල 
වශෙයන් ගිවිසුම්වලට එළෙඹනවා. ෙමෙතක් පැවති නීති අනුව 
ඒවාෙය්දී අපි ෙබ්රුම්කරණයක් සඳහා එක්ෙකෝ සිංගප්පූරු 
ෙබ්රුම්කරණයට යන්නට ඕනෑ, එෙහම නැත්නම් ලන්ඩන් නුවර 
තිෙබන ෙබ්රුම්කරණයට යන්නට ඕනෑ. එය ඉතාමත්ම අධික 
වියදමක් දරන්නට ෙවන කියාදාමයක්. එක පැත්තකින්, එය රජයට 
සහ ජනතාවට අහිතකර ෙලස බලපෑවා.  

අනික් පැත්ෙතන්, අෙප් රෙට් ව්යාපාරික පජාවට අහිතකර 
ෙලස බලපෑවා. එම නිසා වර්තමානෙය්  ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කරණ 
මධ්යස්ථානයක් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. එය මුල් අදියෙර් තමයි 
දැනට කියාත්මක වන්ෙන්. ෙමය තවදුරටත් ව්යාප්ත කරලා, 
ලංකාෙව් ව්යාපාරිකයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් කලාපෙය් 
ඕනෑම ස්ථානයක -අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, පිට රටක 
වුණත්- සිදු වන වාණිජ ආරවුල් සඳහා  එම ෙබ්රුම්කරණ 
කියාදාමය හරහා - ෙබ්රුම්කරණ අධිකරණය තුළින් -  
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ෙදන්නට ඉදිරිෙය් දී අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   මෙග් පූර්වගාමී ඇමතිවරයා වන  ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා තමයි ෙම් කියාදාමය ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් වාණිජ 
අධිකරණයක් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම නමුත්, කාලයක් යන ෙකොට 
නඩුවල යම් යම් පමාද ඇති වන බව අප දන්නවා. අෙප් රෙට් 
තිෙබන අධිකරණ කමය තුළ පතිවාදී කමෙව්දයකට යාම හරහා 
ෙම් නඩු කටයුතුවල විශාල පමාදයක් සිද්ධ ෙවනවා. ඇත්තටම 
අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඈත කාලෙය් සිටම -වසර 2000දී 
පමණ- ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
තමයි 2000 අංක 44 දරන ශී ලංකා වාණිජ සමථ මධ්යස්ථානය 
පනත සම්මත කෙළේ.  ෙම් කාරණය  සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය අෙප් ගරු මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමාෙග් අවධානයට මා ෙයොමු කරවනවා. ෙම් පනත සම්මත 
වුණාට අෙප් රෙට් එෙහම කමයක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. එම 
නිසා ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට, ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට තමන්ෙග් 
ආරවුල් අධිකරණවලට ෙනොගිහින්, වාණිජ සමථකරණ 
මධ්යස්ථානය හරහා ඉතාම ෙකටිෙයන්, අඩු වියදමකින්, අඩු 
කාලයකින් මිතශීලී ෙලස විසඳා ගැනීෙම් කමය අප ආරම්භ කළා. 
ඒකත් මූලික අදියෙර් තිෙබන්ෙන්. එය කියාත්මක ෙවන ෙකොට 
එම වාණිජ ආරවුල් විසඳා ගැනීෙම් කමයත් කල් යෑමකින්  ෙතොරව 
ඉක්මනට කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබනවා.  

ළමා ආරක්ෂක පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවත් අප විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. විශාල වශෙයන් සිදුවන ළමා 
අපචාර, ළමයින්ට සිදුවන කෲර වධ හිංසා වැනි කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් සමාජෙය් දැඩි මතයක් ඇති වුණු යුගයක් ෙම්.  ෙම් 
පිළිබඳව  කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් මූලික 
වශෙයන් අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් 
සිවිල් සංවිධාන ෙම් කාර්ය සඳහා බැඳිලා තිෙබනවා. එම  
අෙනකුත් ආයතනවල විමර්ශන වාර්තා, නිර්ෙද්ශ - 
recommendations - අපට ලබාදුන් වහාම අප එම පනත් 
ෙකටුම්පතත් සම්මත කර කියාත්මක කරනවා.  

ඊළඟට, මා කියන්න යන්ෙන් ෙනොතාරිස් ආඥාපනත ගැනයි.  
වර්තමානෙය් කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ආඥාපනෙත් තිෙබන 
හුඟාක් දුර්වලකම් බිතාන්ය පාලකයන්ෙග් කාලෙය් පනවපු නීතිය 
තුළින් ඇති වුණු ඒවායි. ව්යාජ ඔප්පු ලිවීම, ෙද්පළ සම්බන්ධ 
කාරණා වැනි හුඟක් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ඒක ෙපොදු කරුණක් 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  අද පුවත් පතක් අරෙගන බැලුවත්, 
ෙවනත් මාධ්ය දිහා බැලුවත් අපට ෙප්නවා, නිරන්තරෙයන්ම 
මිනිසුන්ෙග් ෙද්පළ පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් පශ්න ඇති වී තිෙබන 
බව. වංචනික ෙලස ඔප්පු ලියලා, වංචනික විධියට ෙල්ඛන සකස් 
කරලා, ඒවා අයිති කර ගන්න උත්සාහ දරන වංචාකාරීන් 
ෙබොෙහොම වැඩියි. ඒක ට ෙම් ෙනොතාරිස් ආඥා පනෙත් තිෙබන 
අඩුලුහුඬුකම් අනුබලයක්ම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දුර්වලතා ඉවත් 
කර ගනිමින්, ෙනොතාරිස් ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරන්න අප 
ෙම් වන විට ෙකටුම්පත් සකස් කර තිෙබනවා.  

අපරාධයක වගකීම් දැරීෙම් අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 8 සිට 
අවුරුදු 12 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා පනත් ෙකටුම්පතක් අප සකස් 
කර තිෙබනවා.  1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය 
පනතට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, අපරාධයක 
සැකකරුෙවකුට  ෙහෝ චූදිතෙයකුට සාධාරණ ෙලස නීතිඥ 
සහායක් ලබාගනිමින් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා ෙම් මඟින් ඉඩකඩ ලැෙබනවා. ඊළඟ ට, 1926 අංක 6 දරන 
අපරාධ වැළැක්වීෙම් ආඥා පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා අප 
ෙම් වන විට ෙකටුම්පත් සකස් කර තිෙබනවා. රට පුරා දියත් 
ෙවමින් පවතින ෙම් අපරාධ සංඛ්යාව එක්තරා මට්ටමකට අවම 
කරගන්න ඒ මඟින් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් ෙබොෙහෝ වංචා 
දූෂණවල ට ෙයොදා ගනු ලබන නීති කමයක් තමයි, අෙප් රෙට් 
තිෙබන භාර ආඥාපනත. ෙමය බිතාන්ය පාලන සමෙය් සම්මත 
කරන ලද 1917 අංක 9 දරන භාර ආඥාපනතයි. වර්තමානෙය් 
තිෙබන තාක්ෂණ දියුණුවත් එක්ක ෙම් ආඥා පනෙත් පතිපාදන 
අයුතු ෙලස ෙයොදා ගනිමින් ෙනොෙයක් ආකාරයට වංචා, දූෂණ 
සිදුවීමට තිෙබන ඉඩකඩ ෙබොෙහොම වැඩියි. එම නිසා එවැනි 
ෙද්වල් ඇහිරීම සඳහා ෙම් වන විට අප පනත් ෙකටුම්පත් සකස් 
කර තිෙබනවා.  

ෙබදුම් නඩු පනතත් සංෙශෝධනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ එක්කම, සාපරාධී කාරණාවල දී 
 අෙන්යොන්ය සහෙයෝගිතාව දැක්වීෙම් (සංෙශෝධන) පනත ඉදිරිපත් 
කර කියාත්මක කිරීම තුළින්, ෙලෝකෙය් ෙනොෙයකුත් රාජ්යවල 
සිට කරනු ලබන අපරාධ -ෙමහි පුරවැසියන් ෙවනත් රාජ්යවලත්, 
ෙවනත් රාජ්යවල පුරවැසියන් ෙමෙහේ ඇවිල්ලාත් කරනු ලබන 
අපරාධ- සම්බන්ධෙයන් එක් එක් රටවලට  අෙන්යෝන්ය ෙලස නීති 
උපකාර ලබාගැනීම සඳහා වන ගිවිසුම් රාශියක් අපි කියාත්මක 
කළා. ඒ අතරට ෙබලාරුස් රාජ්යය, චීනය, එක්සත් අරාබි එමීර් 
රාජ්ය යනාදි රටවල් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. රුසියාව, යුක්ෙර්නය 
ආදි රටවල් ගණනාවක් ඊට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒත් 
එක්කම ඒ රටවල සිරගත ෙවලා සිටින ඒ ඒ රටවල පුරවැසියන් 
අෙන්යෝන්ය ෙලස හුවමාරු කරගැනීෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කර 
කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම, වර්තමානෙය් පවතින  
ඉතාම පැරැණි සිවිල් නඩු විධාන සංගහයත්, අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහයත් වර්තමානයට ගැළෙපන ෙලස අලුතින්ම සකස් කළ 
යුතුය කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඊට අවශ්ය මූලික නිර්ෙද්ශ ලබා 
ගැනීම සඳහා කමිටු ෙදකක් පත් කර තිෙබනවා. සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහය සම්බන්ධව ගරු අග විනිසුරුතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
කමිටුවකුත්, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය සම්බන්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ගරු බුවෙනක අලුවිහාෙර් මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවකුත් පත් කරනු ලැබ ඒ පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ 
ලැෙබමින් පවතිනවා.  

685 686 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ එක්කම අප කරපු ඉල්ලීමක් අනුව ෙම් වන විට අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව දැනුවත් කරලා අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට ගරු අග විනිසුරුතුමා 
ලංකාෙව් සියලු සිවිල් සහ අපරාධ නඩු සම්බන්ධ අධිකරණවලට 
චකෙල්ඛන මඟින් දැනුම් දී -උපෙදස් දී- තිෙබනවා, ඒ ඒ 
අධිකරණවල තිෙබන අවුරුදු 10කට වැඩි සිවිල් නඩු වසරක් 
ඇතුළත අසා නිම කළ යුතු බවත්, වසර පහකට වඩා පැරැණි 
අපරාධ නඩු වසරක් ඇතුළත අසා නිම කළ යුතු බවත්. චක 
ෙල්ඛන මඟින් එෙසේ දැනුම් දී තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට එහි 
පතිඵල ඉතාම  ෙහොඳින් ලැෙබමින් පවතිනවා. අෙප් අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඉතාම කැමැත්ෙතන් මීට අනගි 
සහෙයෝගයක් අපට ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා අද වන ෙකොට 
අධිකරණවල නඩු විභාග වන පමාණය ෙව්ගෙයන් -ශීඝෙයන්- 
වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා තවත් 
අවුරුද්දක්, ෙදකක් විතර යන විට ෙබොෙහෝ පමාදයන් අවම 
කරගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් අධිකරණවල නඩු 
පමාද වීමට බලපෑ මූලිකම ආයතනයයි. සමහර ෙවලාවට නඩු දින 
10, 15, 20 කල් දමන්ෙන් 'රස පරීක්ෂක වාර්තා ලැබී නැත' කියායි. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් අද වන ෙකොට 
ආසියාෙව් තිෙබන ෙහොඳම පර්ෙය්ෂණාගාර 10ක් අපි හදා 
තිෙබනවා, ISO සහතික අරෙගන. ඒ නිසා ෙම් වන විට රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිම වාර්තාවක් මාසයකට වඩා 
පමාද වන්ෙන් නැහැ. දළ වශෙයන්, මාසයකට වාර්තා ඉල්ලා 
භාණ්ඩ 6,000ක් එනවා. මාසයක් ඇතුළත ඒ 6,000හි ම වාර්තා 
ලබා ෙදනවා. ඒ එක්කම අපි ෙකොරියානු රජෙයන් -KOICA 
ආයතනෙයන්- රුපියල් මිලියන 500ක ආධාරයක් ඉල්ලාෙගන 
අලුත් විද්යාගාර ෙදකක් ඇති කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, please give me another three minutes.  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  DNA තාක්ෂණයට 

සාම්පල් පිට රටවල විද්යාගාරවලට යවන්න දැන් අපට ඕනෑ නැහැ. 
ඒවා අෙප් රෙට් කරන්න පුළුවන්. ඩිජිටල් තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ 
forensic පර්ෙය්ෂණවලට ෙවනම විද්යාගාරයක් තිෙබනවා. අෙප් 
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අද අංග සම්පූර්ණ විද්යාගාර 
12ක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින්, නිවැරැදි ෙලස වාර්තා 
ලබා ෙදමින් අධිකරණවල යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලියට ඉතාම 
සාර්ථකව සහය ෙදන ආයතනයක් බවට එම ආයතනය පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් කාර්යක්ෂමතාව මීටත් වඩා  වැඩි කරමින්, ඊට අවශ්ය 
අලුත් කමෙව්ද හඳුන්වා ෙදමින්, සිවිල් නඩු විධාන සංගහයත්, 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහයත් අලුත්ම නඩු විධාන සංගහයන් 
විධියට හඳුන්වා ෙදමින් යුක්තිය පසිඳලීෙම් කියාවලිය ෙව්ගවත් 
කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න; ඒ වාෙග්ම අධිකරණවලින් ලැෙබන 
සෑම තීන්දුවක්ම සාධාරණ, යුක්තිසහගත තීන්දුවක් බවට පත් 
කරමින් රෙට් ජනතාවෙග් ශුභසිද්ධිය ඇති කරන්න. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Vijitha  Herath. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, අපි දන්නවා ඉතිහාසය තුළ 

අධිකරණ අමාත්යාංශය එක්ක බැඳී තිබුණා, බන්ධනාගාර විෂයය. 
නමුත්, ෙම් වන විට බන්ධනාගාර විෂයය තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
අමාත්යාංශයක් යටෙත්යි. අධිකරණ විෂයය තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ෙම්ක පාෙයෝගික 
කාරණාවක්. ෙම් සභාෙව්ත් ෙම් ගැන කථා ෙවනවා අඩුයි. ඒ 
විෂයයන් ෙදක එක අමාත්යවරයකු  -විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන දන්නා 
ෙකනකු වන ඔබතුමා වැනි අමාත්යවරයකු- යටෙත් තිෙබනවා 
නම් ඒක වැදගත් ෙවනවා.  ෙමොකද, වැරදි කරලා ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙනොකර ෙවන්න පුළුවන්, හිෙර්ට යන්ෙනත් මිනිස්සු.  අද ෙම් හිර 
ෙගවල්වල තිෙබන තදබදය ඇතුළු ෙනොෙයකුත් විෂමතාවන් ඇති 
වීමට පධාන සාධකය ෙවලා තිෙබනවා මෙහස්තාත්තුමන්ලා හිර 
ෙගදරත් එක්ක සම්බන්ධතාව ෙනොමැතිකම.  ඒ හිර ෙගදර ඉන්න 
හිරකරුවන් -රැඳවියන්- පමාණය ෙකොපමණද, ඔවුන්ට ලබා ෙදන 
පහසුකම් ෙමොනවාද, ඔවුන්ට ඒ වාට්ටුවල ඉන්න පුළුවන්ද කියන 
පශ්න තිෙබනවා.  ඉතින් රජය කැබිනට් මණ්ඩල සංෙශෝධනයක් 
සිදු කර තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් විෂයයන් එක අමාත්යාංශයක් 
යටතට ලබා ගන්නවා නම් ෙම් රෙට් නීතියට හා පජාතන්තවාදයට 
ඉතා වැදගත් වන බව මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I will reply 

that very briefly.   
ගරු මන්තීතුමනි, බන්ධනාගාරවල තදබදය සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමා කියාපු කාරණා අපි පිළිගන්නවා. දැනට දාහත්දහසක් 
පමණ බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය අතර හුඟක් 
ඉන්ෙන් තරුණ උදවිය වීමයි අවාසනාවන්ත කාරණය. සියයට 
පණහක් විතර ඉන්නවා. මත්දව්ය, මත් කුඩු හා සම්බන්ධ ෙචෝදනා 
නිසයි ඒ අය බන්ධනාගාරගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බන්ධනාගාර 
ගරු ඇමතිතුමායි, මමයි ඒකාබද්ධව Committee එකක් පත් 
කරලා බන්ධනාගාරවල ෙම් තදබදය අඩු කර ගැනීම සඳහා පියවර 
ගනිමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා අපි බූස්ෙසේ කඳවුෙර් ෙකොටසක් නැවත 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශයට පවරා ගැනීමක් කළා. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමනි, අඟුනුෙකොළපැළැස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ඉදි කරපු විශාල බන්ධනාගාරයක් 
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තිෙබනවා.  ඒක විවෘත කළාට පස්ෙසේ අපට සෑෙහන දුරට තදබදය 
අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙකොළඹ 
බන්ධනාගාරය ෙහොරණ පෙද්ශයට ෙගන යාම සඳහා සැලැස්මක් 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් ඒ කමෙව්ද අනුගමනය කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් වැදගත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා වාෙග් නීති ෙපොෙත් 
ෙනොතිබුණාට, ඉස්සර අෙප් රෙට් ෙහොඳ සම්පදායක් තිබුණා, සෑම 
අධිකරණ මෙහස්තාත්වරයකුම තමන්ෙග් බල පෙද්ශෙය් තිෙබන 
බන්ධනාගාර සහ ෙපොලීසිවලට මාසයකට වරක් දැනුම් දීමකින් 
ෙතොරව ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කිරීෙම්. දැන් අවුරුදු 20ක 30ක කාලයක 
ඉඳලා ඒ කටයුත්ත අමතක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට ලිඛිතව ඉල්ලීමක්  කර තිෙබනවා ෙම් 
කමය නැවතත් කියාත්මක කරන්නය කියලා. ෙපොලීසිවලට 
තිෙබන ෙලොකු ෙචෝදනාවක් තමයි human cruelty, එෙහම 
නැත්නම් සැකකරුවන්ට වධහිංසා පැමිණවීම සම්බන්ධ ෙචෝදනාව.  
ඒවාටත් එක ෙහේතුවක් තමයි ෙමෙහම අධීක්ෂණයක් 
ෙනොමැතිකම. ඒ නිසා ෙබොෙහොම ඉක්මනටම ෙම් කමය 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. මා කියන්ෙන් නැහැ, 
ඒෙකන් ෙම් පශ්න ඔක්ෙකෝම විසෙඳනවා කියලා. නමුත්, ඒ තුළින් 
සෑෙහන පමාණයකට ෙම් පශ්න අවම කර ගැනීෙම් ශක්තිය 
ලැෙබ්වි. 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මා වැදගත් කාරණයක් ෙයොමු 

කරන්න කැමැතියි.  එනම්, සුළු වැරදි කරපු අය පජාපාදක 
විෙශෝධනයට ෙයොමු කරනවා නම් ෙම් තදබදය අඩු කර කරන්න 
පුළුවන්. 

ඒ පනතත් සංෙශෝධනය කරලා, දැනට තිෙබන දණ්ඩන 
සීමාවන් වැඩි කරලා -දණ්ඩන සීමාවන් තිෙබන නිසා සමහර අය  
පජා පාදක විෙශෝධන පුනරුත්ථාපන කටයුතුවල ෙයොදවන්ෙන් 
නැහැ.-  ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා අඩු දඬුවම් 
ලබන අය බන්ධනාගාරගත කරන්ෙන් නැතිව, -බන්ධනාගාරගත 
කළාම ඒ අය බරපතළ ගණෙය් අපරාධකරුවන් එක්ක  හීලෑ 
ෙවනවා.-  ෙගදර ඉඳලා ඇවිල්ලා ඒ අය පජා විෙශෝධනයට ලක් 
කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි.  ඔබතුමා 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරව ඉන්න ෙවලාෙව්ත් අපි ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කළා. අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා  
නැවත පනත සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒකට උත්තරයක් 

ෙදන්නම්. පජා පාදක විෙශෝධන පනත ඉතාමත්ම  ෙහොඳ එකක්.  ඒ 
පජා පාදක විෙශෝධන කටයුතු අපි දැනට කන්දකාඩුෙව් සහ 

අෙඹ්පුස්ෙසේ කියාත්මක කරනවා. අපි ෙමය මීට වඩා ෙපොඩ්ඩක් 
ව්යාප්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
පජා පාදක විෙශෝධනෙය්දී නීතිෙය් ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, පාර්ශ්වකරුවන් කැමැති නම් විතරයි පජා පාදක 
විෙශෝධනයට යටත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු නීතිපතිතුමා 
සහ අදාළ නීති අංශත් එක්ක අපි සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පවත්වා 
තිෙබනවා,  සුළු  ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් පජා පාදක විෙශෝධනයට 
යටත් කිරීම සඳහා නිෙයෝගයක් කරන්න පුළුවන් විධියට 
මෙහස්තාත්තුමාට බලය පවරන්න; බලයක් ෙදන්න. ඒ හරහා ෙම් 
පශ්නයට යම් විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  

The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. Before 
that, will an Hon. Member propose the Hon.  Edward 
Gunasekara to the Chair? 
 

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) 
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 THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.06] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණෙය් විභාග වන නඩු 

කඩිනම් කිරීම සඳහා අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහය (සංෙශෝධන) පනත්  ෙකටුම්පත කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් 
විධියට දකිනවා. ෙම් සංෙශෝධන මඟින් දැනට අධිකරණවල දීර්ඝ 
කාලයක් විභාග වන නඩු කඩිනම් කර ගැනීම සඳහා යම් 
උපකාරයක්, පිටුවහලක් ෙවනවාය කියන එක පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට උසාවිවල ඇෙහන නඩු 
තවත් කඩිනම් කර ගන්න උසාවි පද්ධතිෙය් කළ යුතු ව හාත්මක 
ෙවනස්කම්  ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. සමහර ඒවා ඇත්තටම සරලව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් තවමත් ඒවා 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් මුළු මධ්යම 
පළාතටම තිෙබන්ෙන් සිවිල් අභියාචනාධිකරණ එකයි. මාතෙල්, 
මහනුවර, නුවරඑළිය වාෙග් දිස්තික්ක තුනක් ආවරණය ෙවන්න 
මුළු මධ්යම පළාතටම තිෙබන්ෙන් එක පළාත්බද 
අභියාචනාධිකරණයයි. ඒක පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර පළාෙත් ෙකොළඹ, කළුතර, ගම්පහ  
වාෙග් දිස්තික්ක ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් ඊට වඩා පමාණයක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය සම්පූර්ණ ඇත්ත. 

ෙමොකද, අෙප් රෙට් මහාධිකරණයක් නැති එකම දිස්තික්කය 
මාතෙල් දිස්තික්කයයි. ඒක ෙලොකු අඩුවක්. අපි දැනට ඉඩමක් 
බලලා තිෙබනවා. විකල්ප ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙදෙකන් එකක් 
ෙතෝරා ෙගන මහාධිකරණයක් සහ සිවිල් අධිකරණයක් ඉතා 
ඉක්මනට මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ආරම්භ කරන්න කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ඊළඟ වාක්යෙයන් කියන්න ලැහැස්ති වුෙණ් මාතෙල් 

දිස්තික්කයට මහාධිකරණයක් නැතිකම  ගැනයි. ඊට කලින් 
ඔබතුමා ඒකට පිළිතුරු දීම ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා 
මහාධිකරණ නඩු කටයුතු සඳහා මාතෙල් ජනතාවට මහනුවර 
දිස්තික්කයට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම දුෂ්කර 
කටයුත්තක්. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා නම් කඩිනමින් එය ඉටු 
කිරීමත් ඔබතුමාෙග් වගකීමක් විධියට මා අවධාරණය කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමයි සිවිල් නඩු විසඳීම සඳහා මහනුවර දිස්තික්කයටම 
තිෙබන්ෙන් එක දිස්තික් උසාවියයි.  සමහර ෙද්වල් සරලව 
විසඳන්න පුළුවන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඔබතුමන්ලා ගලෙගදර අලුතින් 
මෙහස්තාත් උසාවියක් විවෘත කළා.  

ඒ මෙහස්තාත් උසාවිෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම නඩු 1,500ක් විතර 
තමයි තිෙබන්ෙන්. මහනුවර දිස්තික් උසාවිෙය් නඩු ඇත්තටම 
ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒවා විසඳන්න ෙබොෙහෝ කාලයක් 
යනවා. සාමාන්යෙයන් ගත්ෙතොත්, එක නඩු වාරයක් මාස 6ක් 
දක්වා කල් යනවා. ඊළඟ නඩු වාරය තවත් මාස 6කින් තමයි 
එන්ෙන්. ගලෙගදර මෙහස්තාත් උසාවිෙය් තිෙබන්ෙන් නඩු 
1,500යි නම්, එතැන ඒකාබද්ධ දිස්තික් උසාවියක් පිහිෙටව්ෙවොත් 
මහනුවර දිස්තික් උසාවිෙය් නඩු පමාණය යම් තරමකට අඩු කර 
ගන්න පුළුවන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගලෙගදර මෙහස්තාත් උසාවියට ෙපොලිස් 

ස්ථාන තුනක නඩු තමයි අයිති ෙවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ගලෙගදර, 
හතරලියැද්ද සහ පූජාපිටිය කියන ෙපොලිස් ස්ථාන. අපි 
සාමාන්යෙයන් අලුත් අධිකරණයක් ආරම්භ කරනෙකොට 
මෙහස්තාත් අධිකරණයක් විධියට ආරම්භ කරලා ටික දවසක් 
ගිහිල්ලා එන නඩු පමාණය බලලා තමයි දිසා අධිකරණයක් බවට 
පත් කරන්ෙන්. ඒ සැලසුම ඇතිව තමයි ෙම් අධිකරණය ආරම්භ 
කෙළේ.  

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
අනාගතෙය්දී ඒ විධියට කරන්න සැලසුම තිෙබන බව ඔබතුමා 

කියනවා. එෙහම කරනවා නම්  ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ නඩු පමාද ෙවන්න තවත් 
පධාන ෙහේතුවක් තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව 
පමාදවීම. ඒක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. සමහර වාර්තා අවුරුදු 7ක්, 
8ක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 2010 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී නන්දන 
බාලෙග් ෙසොෙහොයුරා ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත එදා ෙවඩි තියලා 
ඝාතනය කළා.  ඒ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් නඩු කටයුත්ත තවම 
විභාග ෙවනවා. හැමදාම නඩුව කල් යනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව 
තමයි තවම නීතිපති වාර්තාව ෙනොලැබීම. ඒ ඝාතනය සිදුෙවලා 
අවුරුදු 8ක් පමණ ෙවනවා. අවුරුදු 8ක් තිස්ෙසේ ෙම් නඩුව 
දික්ගැස්සිලා තිෙබනවා. ඒක සරල ෙදයක් ෙනොෙවයි, 
මිනීමැරුමක්. හැබැයි, මිනීමැරුම පිළිබඳ නඩුව විභාග ෙවන්ෙන් 
නැහැ, නඩුව හැමදාම කල් යනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි 
නීතිපති වාර්තාව ෙනොමැතිවීම. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
උපෙදස් නැහැ. මම කිව්ෙව් එක සිද්ධියක් විතරයි. ඍජුවම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සාමාජිකෙයක් විධියට ෙද්ශපාලන කටයුතු 
කරද්දී එදා ෙවඩි තියලා තමයි මරා දැම්ෙම්. ඒ සිද්ධිය මම මතු 
කෙළේ එක සිද්ධියක් විධියටයි. එවැනි සිද්ධි දහස් ගණනක් 
තිෙබනවා. නීතිපති වාර්තාව පමාදවීම නිසා සාධාරණය ඉටු 
ෙවන්ෙනත් නැහැ; නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙනත් නැහැ; යුක්තිය 
ඉටු ෙවන්ෙනත් නැහැ; ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල් කල් යන්න කල් 
යන්න පීඩාවට පත් ෙවච්ච ජනතාවෙග් සිත්  තවත් පීඩාවට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා ලබාදීම 
කඩිනම් කරන්න මම හිතන විධියට අණපනත් අවශ්ය වන්ෙන් 
නැහැ. අලුතින් සංෙශෝධන අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒකට අවශ්ය 
වන්ෙන් ව හාත්මක ෙවනස්කමක්. ඔබතුමන්ලා අවස්ථා 
කිහිපයකදීම කිව්වා, "යම් යම් කියාමාර්ග ගන්න සැලසුම් 
කරනවා." කියලා. නමුත් තවමත් ඒ පශ්නයට ස්ථීර කඩිනම් 
විසඳුමක් ලැබිලා ඒ කමෙව්දය කාර්යක්ෂම ෙවලා නැති බවත් මා 
අවධාරණය කරනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ෙදන්න. ඔබතුමා කියපු කාරණය ඒ දවස්වල ඇත්ත 
තමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1996 ඉඳලා පසු ගිය 
අවුරුද්ද දක්වා අවුරුදු 20ක් ඇතුළත ෙගොඩ ගැහිච්ච නඩු ෙගොනු 
18,408ක් තිබුණා. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, වර්තමාන 
නීතිපතිතුමා පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒෙක් පතිසංවිධානයක් කරලා 
ඒවා ඉක්මන් කිරීම සඳහා ෙවන ෙවනම නීතිඥ කණ්ඩායම් පත් 
කරලා පසු ගිය මාස 15 තුළ නඩු ෙගොනු 5,320ක් අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්  මීට ෙපර සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 4කදී 
විතර අවසන් කරන නඩු ෙගොනු ටික පසු ගිය මාස 15දී අවසන් 
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව දැනට නඩු ෙගොනු සංඛ්යාව 18,408 ඉඳලා 
12,998 දක්වා අපි අඩු කරලා තිෙබනවා. අපට විශ්වාසයි ෙම් 
කමය තුළ තවත් මාස 18ක් වාෙග් යන විට නඩු ෙගොනු සියල්ල 
ඉවර කරගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔය කියන ලැයිස්තුවට නන්දන බාලෙග් සෙහෝදරයාට ෙවඩි 

තබා මරා දැමීම පිළිබඳ නඩුවත් ආවා නම් ෙගොඩාක් ෙහොඳයි. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
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කරලා විභාගයට ගන්න ඒ වාර්තා ඉක්මනින්ම එවන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සැලකීෙම්දී තවත් 
කාරණාවක් මතු කරන්න අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන්ම නව අධිකරණ 
විවෘත කිරීම් සහ නව අධිකරණවල පවත්වන උත්සවවලදී 
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත්වීමක් අපි දකිනවා. මම 
හිතන විධියට ඒක ගැළෙපන ෙදයක් ෙනොෙවයි. අධිකරණ 
ඇමතිවරයා ෙහෝ අගවිනිශ්චයකාරතුමා ඒ උත්සවවලට සහභාගී 
වීම පශ්නයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙබොෙහෝ විවෘත කිරීම් 
උත්සවවලදී පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ ෙවනවා. 
සමහර තැන්වලදී ගැටුම් නිර්මාණය ෙවනවා. උදාහරණයක් 
විධියට මෑතකදී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් කැකිරාෙව්දී පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට එතැනට එන්න ෙනොදීම පිළිබඳවත්, ඊට 
පස්ෙසේ බලහත්කාරෙයන් එතැනට කඩා වැදීම පිළිබඳවත් පශ්න 
මතු වුණා.  

ගලෙගදරදීත් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ වුණු බව 
අප දැක්කා. එතැන ගැටුමක් නම් ඇති වුෙණ් නැහැ. එෙහම වුණාම 
ඒෙකන් මතු ෙවන චිතය ෙහොඳ නැහැ; ඒෙකන් ෙවන බලපෑම 
ෙහොඳ නැහැ. එතෙකොට, "අධිකරණයට පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත්වීම නිසා යම් යම් බලපෑම් ඇති 
ෙවනවා"ය කියන පශ්නය මතු ෙවනවා. ඒ නිසා කමෙව්දයක් 
විධියට,   විෙශේෂෙයන්ම නව අධිකරණ විවෘත කිරීෙම්දී, ඒ වා ෙග්ම 
අධිකරණ ශාලා පතිසංස්කරණය කරලා අලුතින් වැඩ පටන් 
ගැනීෙම්දී, එම උත්සව පැවැත්වීෙම්දී ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ 
කර ගන්නා එක ඔබතුමා  අධිකරණ ඇමතිතුමා විධියට 
වළක්වන්නය කියන එක මම ඉල්ලීමක් විධියට කරනවා. ෙමොකද, 
ඒක අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට ෙහොඳ නැති නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට 
පරිබාහිර කරුණක් විධියට තව එක කරුණක් මම ගරු 
අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අෙප් රෙට්  ඡන්ද අයිතිය තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු 18ට වැඩි අයටයි. 
නමුත් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි කරන 
ෙකොට - ලබන ජුනි මාසෙය් සියලුම ඡන්ද දායකයින් අලුතින් ලියා 
පදිංචි කරනවා. - ඒ ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට, යම් පුද්ගලයකුට 
වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ෙවලා නැති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ජූලි මාසය ෙවන ෙකොට අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ෙවන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට, ඊළඟ මැතිවරණය පවත්වන ෙකොට, -ඔබතුමන්ලා 
ෙකොයි ෙමොෙහොෙත් මැතිවරණ පවත්වයිද දන්ෙන් නැහැ- එම 
පුද්ගලයාට අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ෙවලා. නමුත් එම පුද්ගලයාට 
ඡන්ද අයිතිය නැහැ. අපි ෙම් වැරැද්ද තවම නිවැරදි කරලා නැහැ. 
ෙබොෙහෝ රටවල් ඒ පිළිබඳව යන්තණයක් සකස් කරලා තිෙබනවා. 
ආසන්නම රට වන ඉන්දියාෙව් පවා ෙම් සඳහා වූ කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අවුරුදු දහහතයි මාස ගණනක් ගියත්, එෙසේ 
ලියා පදිංචිවීම, ඒෙකන් සහතික කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ඡන්දය පවත්වන කාලය තුළ අවම වශෙයන් මාස 
තුනක කාල සීමාවක් තුළ සැලකිල්ලට භාජන කරමින් ඒ ඡන්ද 
අයිතිය තහවුරු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට අවශ්ය කරන නීතිය 
කඩිනමින් සංෙශෝධනය කළ යුතුයි. එය කාෙලෝචිත ෙදයක් විධියට 
මම දකිනවා. ෙමොකද, කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ අය සමහර ෙව්ලාවට අවුරුදු 18දී ෙනොෙවයි, අවුරුදු 19, 
20 ෙහෝ 21දී විතර තමයි තමන්ෙග් පළමු ඡන්දය පාවිච්චි 
කරන්ෙන්. ඡන්ද අයිතිය අවුරුදු 18න් තිෙබනවාය කියලා අපි 
කියනවා. හැබැයි, ඒක භාවිතයට නගන්න දැනට තිෙබන ඡන්ද 
නීතිෙය්, ඒ තිෙබන අණ පනත්වල අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
එයට කමෙව්දයක් සකස් කිරීම අධිකරණ අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් 
-නීතිමය පැත්ෙතන්- කාෙලෝචිතව ඉ ටු කළ යුතුයි කියන 
කාරණයත් මම ඔබතුමාට මතු කර ෙපන්වනවා. ඒ අනුව 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා එතුමන්ලා තුළ තිෙබන 
යම් යම් අදහස ් හා ෙයෝජනාත් සැලකිල්ලට ගනිමින්, දැනට 

පවතින මැතිවරණ පනත ෙවනස් කරමින් වයස අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ වුණු සියලුම පුරවැසියන්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන ෙලස මා ඉතා ඕනෑකමින් ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මතු කරන අවසන් කරුණ 
ෙමයයි. ෙම් මතු ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය තුළ ඇත්තටම දැන් 
රෙට් තිෙබන්ෙන් නීතිෙය් ආධිපත්යය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැයි කියන මතයක්. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන ජාතිවාදී, 
ආගම්වාදී පවණතාව තුළින් ෙබොෙහෝ අය තුළ මතු ෙවලා තිෙබන 
අදහස තමයි, රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ; රෙට් 
යුක්තිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක. එෙසේ නීතිය සහ 
යුක්තිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් විවිධ 
කණ්ඩායම් තමන්ට ඕනෑ විධියට නීතිය පාවිච්චි කරන තැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් පසිද්ධිෙය්, විවෘතව 
ජනමාධ්ය ඉදිරිපිට "අපි ෙපොලීසිෙය් බලය පාවිච්චි කරනවා; නීතිය 
අෙප් අතට ගන්නවා" කියලා පකාශ නිකුත් කළ ආකාරය අපි 
දැක්කා. හැබැයි, එෙසේ පකාශ නිකුත් කළ අයට එෙරහිව එදා කිසිදු 
කියාමාර්ගයක් ගත්ෙත් නැහැ. යහ පාලනය තුළ එය ෙවනස් 
කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
දුන්නා. නමුත් අදත් එවැනි පකාශ මාධ්ය හරහා අපි දකිනවා; මුළු 
රටම දකිනවා. "දැන් අපි තමයි ෙපොලීසිය; නීතිය අෙප් අෙත් 
තිෙබන්ෙන්; අපි නීතිය කියාත්මක කරනවා"  කියලා කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම විවිධ අයට විවිධ විධියට ෙචෝදනා කරනවා. ඉතාම 
සාහසික වාග් පහාර එල්ල කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉතාම 
නිර්දය ෙලස ආගමික නායකයන් විෙව්චනය කරනවා. ඒක 
කිසිෙසේත්ම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී නිදහස, අෙනකාෙග් නිදහස 
ආරක්ෂා කිරීමක් ෙනොෙවයි. කවර ෙහෝ පුද්ගලෙයක් ෙමොන 
ආගමකට අයිති වුණත්, එම පුද්ගලයා අදහන ආගෙම් 
ශාස්තෲවරයාට -නායකයාට- කවුරු ෙහෝ නිර්දය ෙලස බණිනවා 
නම් ඔහු ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැ; ඔහුට ඒක දරා ගන්න 
බැහැ.  

ඒක ඉවසන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ලබන 
ෙසනසුරාදා රාමසාන් කාල පරිච්ෙඡ්දය ආරම්භ ෙවනවා. රාමසාන් 
කාලය ආරම්භ ෙවනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ඉස්ලාම් ආගම අදහන 
මුස්ලිම් බැතිමතුන්ෙග් ආගමික නායකයන්ට ෙමවැනි බැණ වැදීම් 
සිදුෙවද්දී එය ඔවුන්ට ඉවසන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඒවා ෙකොෙහොමද පාලනය කරන්ෙන්? නීතිය  
අනුව ඒවාට ඉඩ ති යනවාද? ඕනෑම පුද්ගලයකුට තමන් කැමැති 
ආගමක් ඇදහීෙම් නිදහස තිෙබනවා. එය ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමයි. එය ආරක්ෂා කිරීමට ඔබතුමන්ලාෙග් මැදිහත්වීම 
පමාණවත් තත්ත්වයක නැහැ. එම නිසා නීතිය වල් වැෙදන 
තත්ත්වය දැන් ආපහු පටන්ෙගන තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙඛ්දනීය 
තත්ත්වයක්.  

එදා මැදමුලන නීතිය   -කැලෑ නීතිය- රජ කළා. එම නිසා ෙම් 
රෙට් ජනතාව ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා තීන්දුවක් ගත්තා.  
හැබැයි, අදත් එවැනි කැලෑ නීතියක් නැවත ස්ථාපිත වීමට මූල බීජ 
වැපිෙරන බවක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. එම නිසා නීතිෙය් 
ආධිපත්ය  ජනතාව මත තහවුරු කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් පධාන 
වගකීමක්. අපි ෙකොයි තරම් නීති, අණපනත් සංෙශෝධනය කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළත්, ඒවා පාෙයෝගික භාවිතෙයන් ඉටු 
ෙවන්ෙන් නැත්නම් වැඩක් නැහැ. එම නිසා අද මහ ෙපොෙළොෙව්, 
ෙම් අපි කථා කරන පැය කිහිපය ඇතුෙළේ  ෙහෝ විනාඩි කිහිපය 
ඇතුෙළේ මුළු රෙට්ම තිෙබන්ෙන් මිනිසුන්ට කියා ගන්න බැරි 
භීතියක්, භීෂණයක්. විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාව තුළ ඒ භීතිය, 
භීෂණය  දිගින් දිගට වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. අද සමහර මුස්ලිම් 
ව්යාපාරිකයන් තම ව්යාපාර ස්ථානවල තිෙබන බඩු මුට්ටු ටික 
ෙවනත් තැන්වලට අදිනවා; එම ව්යාපාරික ස්ථාන insure කිරීමට 

693 694 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පටන් ෙගන තිෙබනවා.  නීතිය හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන තත්ත්වය තුළ ඒ තරම් බය ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපි 
ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරනවා වාෙග්ම නීතිය හරියාකාරව, 
පාෙයෝගිකව භාවිතයට නැඟීමත් අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා.  

ඇත්තටම ෙම් තත්ත්වය පටන් ගත්ෙත් පසු ගිය සිංහල-හින්දු 
අලුත් අවුරුදු සමෙය්. සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සමෙය් ඇති වුණු 
පශ්නය තමයි business එක. ෙබොෙහෝ ව්යාපාරිකයන් තමන්ෙග් 
ව්යාපාර කටයුතු කරගන්න අෙනක් ජාතිකත්වයන්ට අයිති 
ව්යාපාරික ස්ථානවලින් බඩු මුට්ටු ගන්න එපා කියලා මතයක් 
හැදුවා. එෙහම මත හදලා සමහර තැන්වල පතිකා ෙබදුවා. පතිකා 
ෙබදලා අහවල් ජාතිකයන්ෙග් කෙඩන් බඩු ගන්න එපා, වර්ජනය 
කරන්න කියන තැනට ගියා. එවැනි සිද්ධි ඇති ෙවන ෙකොට 
ආණ්ඩුවක් විධියට ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන්  ඒවා පාලනය 
කරන්න මැදිහත් වුෙණ් නැහැ. නිදහස කියලා වල් බූරු නිදහසකට 
ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා අන්තර් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය බල 
මණ්ඩලෙය් සාමකාමි උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ෙගෞරවණීය හාමුදුරුවන් 
වහන්ෙසේලාට පන්න පන්නා පහර ෙදනවා. ඒ හාමුදුරුවන් 
වහන්ෙසේලාෙග් සිවුෙරන් ඇදෙගන ගිහින්, ෙබල්ෙලන් ඇදෙගන 
ගිහින් පහර ෙදනවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා නීතිය කියාත්මක 
කරන්ෙන් එක විධියකට. හැබැයි, රෙට් ආගමික නිදහසට බාධා 
ෙවන ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අවුස්සන ෙකොට, අන්තවාදය 
කියාත්මක කරන ෙකොට එතැන නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැහැ. ආගමික ශාස්තෘවරුන්ට නිර්දය ෙලස බැණ වදින ෙකොට 
එතැන නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා නීතිය 
සාධාරණ ෙවන්ෙන්, නීතිය ඇත්තටම කියාත්මක වීම, භාවිතෙයන් 
යුක්තිය බවට පත් ෙවන්ෙන් එය හැෙමෝටම සාධාරණ විධියට 
කියාත්මක වුෙණොත් විතරයි. එම නිසා අද මතු ෙවලා තිෙබන 
පශ්නයට විසඳුම,   සිදු වුණු එක එක සිදුවීම්වලට ආණ්ඩුවක් 
විධියට කියාමාර්ග ගන්නවා කියන එක ෙනොෙවයි. "ෙහට දවෙසේ 
සිට නැවත එවැනි තත්ත්වයක් වර්ධනය ෙවන්න අපි ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැ" කියන සහතිකය දැන් වහාම ලබා දිය යුතුයි. ඒක 
තමයි ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. සිංහල ජනතාවත්, 
මුස්ලිම් ජනතාවත්, ෙදමළ ජනතාවත්  කියන ෙම් රෙට් සියලු 
පුරවැසියන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, "ආණ්ඩුවක් විධියට නැවත 
එවැනි ජාතිවාදයක්, ආගම්වාදයක්, අන්තවාදී ගැටුම් නිර්මාණය 
වීමක් වැළැක්වීමට අපි සහතික ෙවනවා" කියන එක පාෙයෝගික 
භාවිතෙයන් ඔප්පු කිරීමක්. ඒක අද අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒක එක පාර්ශ්වයකින් පමණක් ෙවනවා 
කියලා. විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙගන් සිදු ෙවනවා. පසුගිය කාලෙය් 
මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් එවැනි සිදුවීම් ඇති වුණා. පසු ගිය කාලෙය් 
මුස්ලිම් ආගමික නිකාය අතරත්  පශ්න මතු වුණා.  තිහාරිෙය් 
මුස්ලිම් නිකායන් ෙදකක් අතර ගැටුම් ඇති ෙවලා, ඒ පල්ලි අතරත් 
ගැටුම් ඇති වුණා. අවසානෙය් එක පල්ලියක් තවත් කණ්ඩායමක් 
විසින් අත්පත් කර ගත්තා. අදත් එම පල්ලිය බලහත්කාරෙයන් 
අත්පත් කරෙගන ඉන්නවා. අද එතැන යුක්තිය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැතිව මුස්ලිම් ජනතාවත් ෙකොටස් ෙදකකට ෙබදිලා 
තිෙබනවා. එවැනි ගැටුම් නිර්මාණය ෙවද්දී ආණ්ඩුවක් විධියට 
එතැනට යුක්තිය ඉටු කිරීම, එතැනට නීතිය කියාත්මක කිරීම 
කඩිනමින් කළ යුතු ෙවනවා.  නැත්නම් පශ්න දිග්ගැස්ෙසනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
සිංහල- මුස්ලිම් ජනතාව අතර විතරක් ෙනොෙවයි, මුස්ලිම්-

මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් ෙමවැනි නිකාය ෙභ්ද මත ගැටුම් 
නිර්මාණය ෙවන තත්ත්වයක් ඇති වුණා.  ඒක යහ පාලන කාලය 
තුළ ෙම් රෙට් ජනතාව කිසිෙසේත් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ජනතාව හිතුෙව් එදා හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් 
පැත්ෙතන් -ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පැත්ෙතන්- උදවු 
උපකාර ඇතිව, අනුගහය ඇතිව කියාත්මක වුණු සංවිධාන මඟින් 
තමයි ෙම්වා සිදු ෙවන්ෙන් කියලා.  

හැබැයි, අද ෙකොෙහොමද වන්ෙන්? අද ඒ බලය නැහැ. එෙහම 
නම්, අද ෙම්ක පිටුපස ඉන්ෙන් කවුද? අද ෙම්කට උදවු කරන්ෙන් 
කවුද? අද ෙම්ක ෙම් තරම් වර්ධනය වන්න ඉඩ හරින්ෙන් කවුද? ඒ 
පශ්නය රෙට් සමස්ත ජනතාවට තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් 
තත්ත්වය පාලනය කිරීම ඔබතුමන්ලාෙග් වග කීමක්. ඒ වගකීම 
කඩිනමින් ඉටු කළ යුතුය කියන කරුණත් මා අවධාරණය 
කරනවා. 

අමාත්යාංශ විෂයයන් ෙවන් කිරීෙම්දී එකම ඇමතිවරයාට ෙම් 
විෂයයන් ෙදකම එනවා නම් ෙහොඳයි කියපු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් අදහස ෙබොෙහොම ෙහොඳ අදහසක්. 
හැබැයි, එතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් -රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්- ෙම් 
වැරැද්ද කළා. මට මතක හැටියට එදා අධිකරණ ඇමතිතුමා 
හැටියට සිටිෙය් රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා. එදා බන්ධනාගාර 
ඇමතිතුමා චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. එදාත් ෙම් විෂයයන් ෙදක 
ෙදපැත්තට තිබුෙණ්. එම නිසා එදාත් ඒ වැරැද්ද තිබුණා. අදත් ඒ 
වැරැද්ද තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් වැරැද්ද නිවැරදි කරනවා 
කිව්වාට, ෙමවර අමාත්යාංශ ෙවනස් කිරීෙම්දීත්, විෂය පථ ෙවනස් 
කිරීෙම්දීත් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් රිංගලා තිෙබනවා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අනුව අමාත්යවරු ගණන 
48යි කියලා තිෙබනවා. හැබැයි, එතැන අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව, 
එෙහම නැත්නම් අමාත්යාංශ පමාණය පිළිබඳව 48යි කියලා නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා ඒෙකන් රිංගලා තිෙබනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමනි, එම නිසා තමයි ඔබතුමාට අධිකරණ අමාත්යාංශයයි, 
බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශයයි කියලා අමාත්යාංශ ෙදකක් ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එක ඇමති ෙකනායි, අමාත්යාංශ ෙදකයි. ඒ අනුව 
අමාත්ය ධුර ෙදකයි. ඒ විධියටම විෂය පථ තිෙබන අමාත්යවරු 
විශාල සංඛ්යාවක් දැන් ඉන්නවා. ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට ෙවන 
ෙවනම කාර්ය මණ්ඩලත් තිෙබනවා. අන්න එතැනදි අමාත්යාංශ 
ෙදකක් වුණාම තමයි ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයත් double 
වන්ෙන්. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමා 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි මා ෙම් ෙද් කියන්ෙන්. ෙපොදුෙව් 
ඇමතිවරු තමන්ෙග් බිරිඳ, දුව, මස්සිනාලා ඇතුළු ඥාතීන් 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළු කර ගන්නවා. 
එතෙකොට 15 ඒවා ෙදකයි, ඒ අනුව 30ක් වනවා. ඒ, අමාත්යාංශ 
ෙදකක් ආවාම. අමාත්යාංශ 3ක් පමණ ආවාම ෙම් සංඛ්යාව 45ක් 
වනවා. දැන් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
නීතිෙය් තිබුෙණ් ඇමතිවරු 48යි කියලා. අමාත්ය ධුර 48යි කියලා 
තිබුෙණ් නැහැ. අමාත්යාංශ විෂයය විධියට 48යි කියලා තිබුෙණ් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒෙකන් රිංගා තිෙබනවා. දැන් ගත්ෙතොත් 
එෙහම අමාත්යාංශ 48ක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා අමාත්යාංශ 60ක් 
පමණ බිහි කරලා තිෙබනවා. ෙම්කත් වැරදියි. ෙම් වැරැද්දත් 
නිවැරදි කළ යුතු වනවා. එය නිවැරදි කිරීමට මැදිහත් වන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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[අ.භා. 3.26] 
 
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) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුලින්ම විජිත ෙහේරත් 

මන්තීතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අද ස්ථාවර නිෙයෝග 23. (2) යටෙත් 
පශ්නයක් මතු කරපු එතුමාෙග් පක්ෂ නායක අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමාටත්, මා ඇතුළු සමස්ත මුසල්ිම් ජනතාවෙග් 
ස්තුතිය පුද කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් බිමල් 
රත්නායක මැතිතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් කල් 
තැබීෙම් විවාදෙය්දී පවා ෙම් දිනවල සිදුවන පචණ්ඩකාරී සිදුවීම් 
පිළිබඳවත්, ඒ සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳවත් දැක්වූ කරුණු 
මා අගය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අධිකරණ අමාත්යතුමා 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂිත පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් අන්තර්ගතය පිළිබඳව කරුණු 
කීපයක් මා කිව යුතුයි. ෙමොකද, එතුමන්ෙග් පූර්වගාමී 
අමාත්යවරයා හැටියට මා පටන් ගත් කියාදාමයක් එතුමා ඉතාමත් 
පශංසනීය විධියට නිම කර තිෙබන බව මට ෙපනී යනවා. ඒ 
පිළිබඳව එතුමාට මා පශංසා කරනවා. 

ෙම් දිනවල ඇති වී ෙගන යන පචණ්ඩ සිද්ධීන් පිළිබඳවත්, 
ආගමික ෙකොටස් අතර අනවශ්ය මතෙභ්ද, ඒ වාෙග්ම ජනතාව 
අතර පචණ්ඩත්වය පිළිබිඹු කරන ආකාරයට හැසිෙරන ආගමික 
නායකයින් පිළිබඳවත් නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳව අපි කලින් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, hate speech කියලා 
දණ්ඩ නීති සංගහයට තවත් crime එකක් එකතු කරන්න කියලා. 
ෙම් පිළිබඳව මා කරුණු කීපයක් කිව යුතුයි. ඒක ඉංගීසි භාෂාෙවන් 
මම කියන්නම්. 

Hon. Presiding Member, our effort to introduce "hate 
speech" as a penal offence in this country through the 
Penal Code suffered some setbacks because some of the 
human rights lobby members and some of our 
Parliamentarians took up objections regarding the 
wording of the definition of this crime since it had totally 
been imported from the existing Prevention of Terrorism 
Act. Therefore, there were some legitimate objections 
based on the fact that there is a very thin line between 
"free speech" and "hate speech" and therefore, the way in 
which it had been formulated may give rise to incidents 
like that of Mr. Tissainayagam, the journalist who had 
been remanded and convicted on a very flimsy charge for 
having written something in the newspapers - 
encouraging terrorism was the assumption - and that such 
attempts could be made in the future. That is why some of 
these objections were taken in order to see that this fine 
distinction between "free speech" and "hate speech" be 
properly distinguished and that we introduce a proper 
provision enabling hate speech to be made a punishable 
offence in this country.  

I think it is time for us to re-examine this issue and 
include "hate speech" as a punishable offence through our 

Penal Code because that will finally result in the Attorney
-General himself bringing charges against anyone 
engaged in that crime, irrespective of race, creed or 
religion, to bring the offenders before the courts of law 
and punish them, if necessary. Also, I must point out that 
the existing provisions in the ICCPR Act too provide for 
"hate speech" to be considered as a criminal offence and 
that to be indicted before the High Court. So, already the 
provisions exist in the ICCPR Act and that too could be 
resorted to. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
What about Section 391 of the Penal Code? 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, Section 391of the Penal Code also, to a certain 

extent, enables this, but the improved provision exists in 
the ICCPR Act, which had been adopted by Parliament 
and which provides for this "hate speech" to be 
considered as an indictable offence before the High Court 
with a very stiff sentence of almost 10 years.    

Having said that, I must also remind the Hon. Minister 
that during the period in which I was holding that 
Ministry, we initiated two other legislations which are 
still pending before the drawing boards of the Ministry of 
Justice and that too should be brought to a closure. One 
is, the Sentencing Policy Act, with which we decided to 
streamline the policy on sentencing, so that there will not 
be conflicting sentences for the same type of offence 
given by different judges. As this issue needs to be 
resolved, we had some assistance from the Attorney-
General’s Department of the Australian Government in 
drafting this Sentencing Policy Act and that too needs to 
be finalized quickly. Together with that, I think the Hon. 
Minister, who is also an eminent President’s Counsel, will 
understand the need to enact the Contempt of Court Act, 
which may also assist the proper administration of justice 
in this country. Respect for courts and respect for judges, 
sometimes, is taken to some absurd levels and it is being 
abused. Therefore, to prevent abuse of the contempt of 
law jurisdiction that is availed of by the courts in this 
country, it may be better for us to set the policy correctly 
and to create a separate Act. Leading, eminent President’s 
Counsels in the calibre of  Mr. Kanageswaran, Mr. Shibly 
Aziz and many others have spoken at length on this 
subject and there is enough material for us to consider in 
order to bring in a totally new contempt of court 
legislation so that that also could be streamlined. 

Having said that, I must say that this particular Bill, 
the Civil Procedure Code (Amendment), could be termed 
as one of the important pieces of legislations that would 
be passed during the tenure of the current Minister, 
because this will bring in a paradigm shift in the way in 
which our civil courts function in this country.  This is 
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certainly going to contribute towards a reduction in the 
laws delays which is the primary purpose of all these 
amendments. These amendments are salutary, but it might 
need various other steps to be taken,  at least we need to 
plan. Once this Bill is certified by the Hon. Speaker as an 
Act  and  when  we are going to  implement it, we will 
face several problems, particularly when it comes to 
manpower.  I think the Judicial Services Commission will 
have to be informed and we need to get ready to recruit 
more judges to handle the pre-trial procedures that are 
mentioned here.  The extensive provisions that deal with 
the pre-trial procedure is a very welcome move which has 
been pending.  In fact, this is a part of the Judicature Act;  
it is already there.  The Recorders and the Master of the 
Rolls which are practised in many other countries, we are 
adapting them to our judicial system. This is a very 
welcome move and I am sure that the entire legal 
fraternity will welcome this.   

When I was the Minister, there were some objections 
to judicial mediation.  The Hon. Minister mentioned in his 
speech that  that is something  that subsequently  we can 
convince our legal fraternity to accept though there had 
been some objections.  We have now decided to drop that, 
but  in the future we  should adopt it  because that is  only 
the natural consequence of all these steps.  So, we must 
allow mediation also to be brought in to the Civil 
Procedure system in this country.   

As a matter of fact, when I met with the Chief Justice 
of Malaysia when I was the Minister, he told me: “A 
cardinal principle that all Ministers of Justice should 
follow is, you should not  listen to your friends in the 
legal fraternity when you are bringing in legislations. If 
you try to consult them on everything, they will not agree 
for  changes.  So, it is sometimes  better you bring the 
legislation in and then get them to comply.” But, of 
course, we have never been doing it.  We are all members 
of the Bar Association of Sri Lanka.  I am sure they will 
see the need for a change in this regard as well.   

So, having said that, I find that many of these 
provisions that have been brought in are so salutary that 
they will drastically reduce the laws delays in this 
country.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two minutes more. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Okay.  As a matter of fact, the provision enabling the 

witnesses to tender their evidence through affidavits  is a 
welcome feature and it will enable the courts  - with the 
consent of parties - to entertain sworn affidavits which 

will finally enable the opposing party to obtain copies of 
affidavits and cross-examine the witnesses, if necessary, 
on the important aspects relating to the case and thereby 
reduce the unnecessary delays in our courts system.   

The Service of Summons issue is also a very 
important factor.  We know how litigants suffer when 
defendants avoid  summons.  It has been observed that as 
a matter of practice at least cases are called a minimum of 
three chances in open court before a summon is served 
and many a time summons are avoided through various 
means.  Even writs cannot be issued; decrees cannot be 
served and several difficulties have been faced.  I am 
sure, this improvement where  the summons to be sent to 
the registered attorney -  at least the documents to be 
served - by electronic mail is a very important feature. 

I am sure the Hon. Minister would consider 
introducing e-filing and digitizing to our entire court 
system. I think it is time that we digitize and make a 
paperless court.  I do not think we need to maintain 
documents manually. Today, we hear of court records go 
missing in several court houses. They are destroyed; they 
are stolen. Sometimes courts have been set on fire to 
destroy the records available. Several unfortunate 
incidents have taken place and people have suffered 
immensely because these things are happening. 
Therefore, e-filing and digitizing our courts is an absolute 
necessity. We started a pilot project in Matara some time 
ago with the help of the University of Ruhuna. They are 
doing it now. 

I think the Hon. Minister should go to Singapore and 
have a look at the process there. You must talk to Mr. K. 
Shanmugam who is the present Minister of Foreign 
Affairs, he was previously the Minister of Law as well. 
When I visited, he made arrangements for me to go and 
look at the way in which the entire Singapore court 
process is taking place. They conclude a civil case within 
eight months, a criminal case within a year, and he told 
me that this has enabled Singapore to become a 
successful economy because investors are quite happy 
that their disputes are settled within a year. Rarely does it 
go beyond a year. All that is because of electronic filing 
of documents, adoption of simplified pre-trial procedures, 
and  enforcement of very strict ethical practices - 
interfering in matters and unnecessary  procrastination 
when it comes to conclusion of cases by the legal 
fraternity is not allowed.  I welcome all the important 
measures that had been introduced through this 
groundbreaking legislation - I would call it a 
groundbreaking legislation which would enable speedy 
disposal of cases before our courts of law.  

Thank you very much. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Mr. Presiding Member, I just want to make a small 

clarification.  
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The Hon. Rauff Hakeem reminded of the Amendment 
we proposed on hate speech. In fact, hate speech is an 
offence in terms of Section 291A of the Penal Code. It 
states, I quote: 

“Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious 
feelings of any person, utters any word or makes any sound in the 
hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that 
person, or places any object in the sight of that person, shall be 
punished with imprisonment of either description for a term which 
may extend to one year, or with fine, or with both." 

Section 291B of the Penal Code goes on to state,         
I quote: 

"Whoever, with the deliberate and malicious intention of outraging 
the religious feelings of any class of persons,..." 

What we were trying to do was - the Hon. Minister, 
Rauff Hakeem knows about it. - we wanted to make a 
further amendment in consonance with the ICCPR rules 
and in fact, that Amendment was approved by the 
Cabinet. It was presented to Parliament and later some of 
the parties opposed it, especially the TNA, if my 
recollection is correct, went to the Supreme Court 
challenging this Amendment. We compromised. They 
were satisfied that the existing provision  is sufficient to 
implement the law and then we withdrew that 
Amendment. I am also of the view that it is not really a 
matter of any lacking in  the laws, but  a matter of 
implementation of the laws.  There are three areas we are 
seriously considering. One is to have a sentencing policy; 
the other is  to have a bail policy and also there has to be 
some procedure for contempt of court. At the moment, we 
are looking at these three aspects. 

Thank you.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.43] 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දවස තුළ 

ජනමාධ්යවලින් වාර්තා වුණු විෙශේෂ සිදුවීමක් අෙප් හිත් කම්පනයට 
ලක් කරන්නට ෙහේතු වුණා. ඒ බිතාන්යෙය් මැන්ෙචස්ටර් නුවර 
ඇති වුණු මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බ පහාරය. ඒ ගැන අපි ඉතාම 
කම්පාවට පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ සිදුවීම ෙහළා දකිනවා. 
හැබැයි, අපට නැවත වතාවක් සිහිපත් වනවා, දැනට අවුරුදු 8කට 
ෙපර අෙප් ර ට තුළ තිබුණු තත්ත්වය. බිතාන්ය වැනි රටවල් ෙකොටි 
සංවිධානය තහනම් කළත්, අදත් විෙරෝධතා පළ කරන්න ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන සහෙයෝගය පිළිබඳව නැවත වරක් අෙප් මතකය නඟා 
ගන්න සිද්ධ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රණ විරුවන්ට යුද 
අපරාධ ෙචෝදනා එල්ල කරන විවිධ කණ්ඩායම්වලට නැවත 
වතාවක් තස්තවාදෙය් භයානකකම පිළිබඳව අලුතින් හිතන්න ෙම් 
සිදුවීම් ඔවුන්ට දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය වශෙයන් උරුම කරලා 
තිෙබනවා.  

අධිකරණ අමාත්ය ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, 
ඔබතුමා අද ඉදිරිපත් කළ සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අෙප් පශංසාව ඔබතුමාට පළ කරනවා. 
නඩු පමාව වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබතුමා ඉතා උනන්දුෙවන් කියා 
මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි නීතියට එෙරහිව පිහිටවපු 
ව්යවස්ථා විෙරෝධි ආයතන පිළිබඳව අෙප් රෙට් මූලික නීතිය 
කියාත්මක කරන අධිකරණයත්, ඊට අදාළ අධිකරණ 
අමාත්යාංශයත් නිහඬ වීම පිළිබඳව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා,  FCID ආයතනෙය් නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳව 
අෙප් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉස්සරහත්,  අභියාචනා අධිකරණය 
ඉස්සරහත් නඩු පවරා තිෙබන බව. මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකාත්, පූජ්ය ඇල්ෙල් ගුණවංශ නායක හාමුදුරුෙවෝත් 
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරිෙය් නඩු පවරා තිෙබනවා, FCID 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි කියලා. දිගින් දිගටම එම ආයතනය අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් කරනවා; ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ 
වනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වීමට  එෙරහිව ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ තවත් කීපෙදෙනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩු පවරලාත් තිෙබනවා. හැබැයි FCID ආයතනය නීත්යනුකූලද, 
නැද්ද කියලා තීන්දුව දීලා නැහැ; තීන්දුව ෙදන්ෙන් නැහැ. FCID 
ආයතනය නීත්යනුකූලද, නැද්ද? ෙම් ගැන තීන්දුවක් ඕනෑ. ෙම් 
රෙට් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් රැකිය යුතු ස්ථානවල, ඒවා 
කඩවන ආයතනවල නීත්යනුකූලභාවය පිළිබඳ පශ්න කරද්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් උනන්දුව නැති වීම පිළිබඳව අපි කනගාටු 
වනවා. හැබැයි, සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ගත්තා  වූ 
ෙම් කියා මාර්ගය සම්බන්ධෙයන් අපි එතුමාට පශංසා කරනවා.  

ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් තඹ ෙදොයිතුවකට ගණන් 
ෙනොෙගන පසුගිය වකවානුව තුළ අෙප් රෙට් විවිධ ෙචෝදනා 
යටෙත් විශාල පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත් බව අපි දන්නවා. හිටපු 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති අනුර ෙසේනානායක මහතාව අත් අඩංගුවට 
අරෙගන අදට වසරක් පිෙරනවා. හැබැයි, ෙචෝදනා පතයක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ; ෙචෝදනා පත නැහැ. යුද හමුදා බුද්ධි 
අංශෙය් නිලධාරින්වත් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් එෙහමයි. නාවික 
හමුදා බුද්ධි අංශෙය් සුමිත් රණසිංහ, අනිල් මාපා, ෙම්ජර් 
බුලත්ෙවල කියන ෙම් නිලධාරින් අෙප් රට ෙවනුෙවන් සුවිශාල 
කාර්යක් ඉටු කරපු තැනැත්තන්. ඔවුන්ව දිගින් දිගටම 
බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඔවුන් සිර භාරයට ලක් කරමින්, වද 
බන්ධනයට ලක් කරමින්,  නඩුව තවත් දිග් ගස්සනවා. ෙමෙලස 
කටයුතු කරන්ෙන්, ඔවුන්ට අවශ්ය පකාශ, ෙපොලීසියට අවශ්ය 
පකාශ ඒ අය ලවා ලියවා ගැනීම සඳහායි. අපි දැක්කා, ෙම් විධියට 
වසර එකහමාරක පමණ කාලයක් ෂම්මි කරුණාරත්නව අත් 
අඩංගුවට අරෙගන සිටි බව. ඒ වාෙග්ම ෙම්ජර් පෙබෝධ 
සිරිවර්ධනව අත් අඩංගුවට අරෙගන හිටියා, අවුරුද්දකට අසන්න 
කාලයක්. මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළාම තමයි 
දැන ගත්ෙත්, එක්නැළිෙගොඩ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට 
ෙගන තිෙබන එතුමා,  එම සිද්ධිය වන විට ලංකාෙව් ඉඳලාත් 
නැහැ කියලා. ෙමන්න,  හමුදා බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් 
පළිගැනීම සඳහා, ඇතැම් ඊනියා ජාතිවාදී ව්යාපාර සතුටු කිරීම 
සඳහා නඩු දිග් ගස්සන විධිය; නඩු දිග් ගස්සන්න කියාත්මක ෙවන 
විධිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, අද මුළු රට පුරාම ෙඩංගු 
උවදුර පැතිරිලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. අෙප් අධිකරණ 
ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති, සිවිල් අධිකරණෙය් නඩුවලට වඩා 
මමත් කටයුතු කරන මෙහේස්තාත් අධිකරණවල නඩු වැඩි ෙවලා 
තිෙබන බව.  ෙමොකද, ෙඩංගු වළක්වා ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පවරා තිෙබන නඩු වැඩි ෙවලා. හැබැයි, ෙඩංගු 
ෙරෝගීන්ෙගන් ඉස්පිරිතාල පිරිලා.  ෙම් මාස තුනක කාලය ඇතුළත 
ෙඩංගු ෙරෝගය නිසා ෙම් රෙට් 30,000කට ආසන්න පිරිසක් ෙරෝගී 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා සිටිනවා. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා නැහැ. එතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

SAITM එක ගැන කථා කර කර ඉන්නවා. ෙඩංගු ෙරෝගය ගැන 
කට ඇරලා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙඩංගු උවදුර සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන එකම විසඳුම කසළ තිෙබන තැනක්, කානුවක් සුද්ද 
ෙනොකළාය කියලා පුද්ගලයන්ව  අත් අඩංගුවට ගැනීමද? MOH 
එෙකන් එනවා; ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් එනවා,  පුද්ගලයන්ව අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා. මදුරු කී ටෙයෝ ඉන්නවා කියලා කියන්න 
පුළුවන් විෙශේෂඥ පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද?  ෙඩංගු මදුරු කීටෙයෝ 
හිටියා කියලා කියන්න විද්යාත්මක පරීක්ෂණයක් කරනවාද? 
නැහැ. උසාවි එන්න මිනිස්සු කැමැති නැහැ. ඒ නිසා, “ස්වාමීනි” 
කියලා වරද පිළිෙගන රුපියල් 5,000ක් දඩය ෙගවලා ෙගදර 
යනවා. ඒක අපි සියලු ෙදනාටම පහසුයි. ඒක තමයි අද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩංගු මර්දනය SAITM  එක මර්දනයට 

වඩා හුඟාක් වැදගත් කියලා ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, PHI  මහත්වරුන්ට ෙඩංගු මදුරුවන් සිටින 
ස්ථාන පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා  අවශ්ය දැනුම සහ  අවශ්ය 
උපකරණ ලබා දීලා තිෙබනවා.  මට අයත් විෂයක් ෙනොවුණත් මම 
ෙපෞද්ගලිකවම ෙම් ගැන දන්නා නිසායි කියන්ෙන්.  ඒ ෙගොල්ලන් 
එම ස්ථාන පරීක්ෂා කර බලා  හරියටම ෙඩංගු කීටෙයෝ සිටිනවාය 
කියලා හඳුනා ගත්ෙතොත් තමයි නඩු පැවරීම කරන්ෙන්.  එම 
වගකීම අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  පනතකින් දීපු වගකීමක්.  ඒ 
නිසා ඒෙගොල්ලන් එම කටයුත්ත ෙනොකර බැහැ. ඒක ෙනොකෙළොත් 
මුළු ර ටම ෙඩංගුවලින් මැෙරන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  මෙග් 

පශ්නය වන්ෙන් ෙම්කයි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  පළාත් 
පාලන ආයතන මඟින් කසළ ටික අරෙගන දමන්ෙන් නැහැ; කානු 
ටික සුද්ද කරන්ෙන් නැහැ; ෙබෝක්කු ටික සුද්ද කරන්ෙන් නැහැ; 
ඇළවල්වල වතුර බහින්න හදන්ෙන් නැහැ; මදුරුවන් මර්දනයට 
ෙබෙහත්  ගහන්ෙන් නැහැ;  මදුරුවන් ඇති ෙවන ස්ථාන මර්දනය 
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්ෙන් නැහැ. පළාත් පාලන 
ආයතන නිහඬයි. ඒවා නිෂ්කීය කරලා. නායකෙයක් නැහැ. ගමට 
වගකියන මන්තීවරයකු; මහජන නිෙයෝජිතයකු නැහැ. 
දුක්ගැනවිල්ලක් කියන්න තැනැත්ෙතක් නැහැ. පළාත් පාලන 
ආයතන මන්තී ෙකෙනකු හිටියා නම්,  අඩුම ගණෙන් මදුරුවන් 
මර්දනයට ෙතල් ගහන එකවත් සිදු වන්න තිබුණා.  අද ෙම් රටම 
නිෂ්කිය කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන 
පමණක් ෙනොෙවයි මුළු රටම කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතින්  
ෙඩංගු උවදුර ෙම් තරම් වැඩි ෙවන එක අහන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා කියනවා වාෙග් ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය නිසා  දහස ්ගණනක් 
මිනිස්සු මිය යනවා. එක පැත්තකින් අධිකරණවල නඩු පිරිලා,  
ආණ්ඩුව මිනිසුන්ෙගන් දහස් ගණන් දඩ මුදල් අය කර ගැනීෙම් 
ජාවාරමක් පවතිනවා.  ෙම්වා තමයි පශ්න. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම්වාත් නඩු දිග් ගැස්ෙසන කම, 
අධිකරණෙය් තදබදය ඇතිෙවන කම.  

ඔබතුමන්ලා ලහි ලහිෙය් උත්සාහ කරන තවත් කටයුත්තක් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙම් වන විට ඒ ගැන කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ඒ තමයි, ජනමාධ්ය 
ආයතන මර්දනය කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ. එය දැන් ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ආසන්නෙය් දී අලුත් 
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරමිනුයි සිටින්ෙන්. 
එම නිසා ෙම් ජනමාධ්ය ආයතන- 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපි එෙහම ෙදයක් කරනවා නම් අපට හංගන්න වුවමනා 

නැහැ. ෙමොකද, ඒක කවදා හරි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙන් එන්න 
ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් එෙහම කිසිම 
සූදානමක් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලය එවැනි සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලාත් නැහැයි කියලා අපට කියන්න පුළුවන්.   

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ඔබතුමා එවැනි සහතිකයක් ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි, 

අපට නම් ආරංචි විධියට  ජනමාධ්ය ආයතන පාලනය කිරීම සහ 
මාධ්ය මර්දනය සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලාෙග් 
මැදිහත්වීම මත ෙම් වන විට සිදු වන බවයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට වැරැදි අර්ථ 

නිරූපණයක් කරලා ෙවන්න ඇති.  පසුගිය දිනවල මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙමන් නිර්ෙද්ශයක් ලබා දීලා තිබුණා,  මැතිවරණ සහ 
ජනමත විචාරණ කාලවලදී මාධ්ය ආයතන සඳහා ආචාර ධර්ම 
පද්ධතියක් ඇති කරන්න.  ඒක  ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් 
දීපු එකක්. එය ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් මිසක් මාධ්ය ආයතන 
මර්දනය කිරීෙම්, පාලනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
හැබැයි, පාලනය කළ යුතු අංශ තිෙබනවා.  අද පාතාලය හිස 

ඔසවලා තිෙබනවා.  අහිංසක දරුවන් නිරපරාෙද ඝාතනයට ලක් 
ෙවනවා. ඒවා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

රෙට් ජනතාව බරපතළ භීෂණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම මත් දව්ය පමාණයක් ෙම් රටට 
ගලා එන පරිසරයක් රට තුළ සකස්ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාව 
ෙක්න්ද කරෙගන තමිල්නාඩුව හරහා මන්නාරම් ෙදෝණිෙය්ත්, 
එහා පැත්ෙතන් තිකුණාමලෙය්ත් නිදහස් මුහුදු තීරෙය් නාවික 
හමුදාව ෙමෙහයුම්වලට ෙයොදා ෙනොගැනීම නිසා අද මත් දව්ය 
නිදහෙසේ ෙම් රටට ෙගෙනන තත්ත්වයක් ඇතිෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. මුළු රෙට්ම තරුණ පරපුර -දහස් ගණන් තරුණයන්- 
අද මත් දව්ය උවදුරට  ෙගොදුරුෙවලා ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මා ඉතාම ඕනෑකමින් අධිකරණ ඇමතිතුමාට ෙම් 
කාරණය කියන්න ඕනෑ. පෑලියෙගොඩ, කිරිබත්ෙගොඩ වැනි 
පෙද්ශවලින් දවසකට 200ක් පමණ පිරිසක් මාංචු දමාෙගන මහර 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට සහ ෙකොළඹ මෙහස්තාත් අධිකරණයට 
අරෙගන එනවා, මත් කුඩු පානය කළාය කියලා; මත් කුඩු 
සන්තකෙය් තබා ගත්තාය කියලා. හැබැයි මත් කුඩු ෙගන්වන 
ජාවාරම්කරුෙවෝ නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඒ නීතිය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අෙප් අධිකරණවල නඩු ෙගොඩගැසී 
තිබීමට ෙහේතුවන තවත් පැත්තක් තමයි, ඒ. ඒ කාරණය ෙකෙරහි 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

703 704 

[ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා] 



2017  මැයි 24 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුළු විවාදය පුරාම මට 

ඇහුණු එකම ෙදෝංකාරයක් තිෙබනවා. සියලුම මන්තීවරුන් කථා 
කරපු එකම ෙද් තමයි, ඇතැම් ආගමික කල්ලි, කණ්ඩායම් 
ජාතිවාදි, ආගම්වාදි අදහස් පතුරවන්න උත්සාහයක් දරනවාය 
කියන එක. අපි එය තරෙය් ෙහළා දකිනවා. බටහිර රටවල 
ඕනෑකමට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලනය ෙපරළා දැමීම 
සඳහා එවැනි ආගම්වාදි, ජාතිවාදි කණ්ඩායම් කුමන ආකාරෙයන් 
ෙයොදා ගත්තාද කියන එකත් දැන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒත්තු ගිහින් 
තිෙබනවා. අද ඒ කල්ලි, කණ්ඩායම් කියාත්මක වනවා. ඔවුන්ට 
විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක වන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ නීතිය 
කියාත්මක වීෙම් සාධාරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. රණ විරු සතිය 
අෙහෝසි කරනවා. හැබැයි සංහාර සතියට ඉඩ ෙදනවා. සංහාර 
සතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. තමන් ජාතිවාදි, ආගම්වාදි 
දෘෂ්ටි තුළ ඉඳෙගන ෙම් පශ්නය ෙදස බලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පශ්නය ඊට වඩා ෙවනස් විධියකට දකින්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් යන සියලුෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත් වන්න අවශ්ය 
පරිසරයක් අපට ඕනෑ. අපි කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි 
ඔබතුමන්ලා තමයි, එක එක ජාතිවාදි, අන්තවාදි, කල්ලිවාදි 
කණ්ඩායම්වලට අනුබල ෙදන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය සභාගත 
කරන්න ඕනෑ නිසායි මා කියන්ෙන්. අපි දන්නවා, පසු ගිය සතිෙය් 
යාපනෙය් පල්ෙලයිහි ෙවඩි තැබීමක් සිදු වුණු බව. තස්තවාදී ගිනි 
පුපුරු පැතිර යනවා. ෙම්වා ෙදස පවා තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්ෙන් 
ෙමොන ස්වරූපෙයන්ද? හැබැයි ෙම් ගැන කථා කරන පුද්ගලයකු 
"ජාතිවාදිෙයක්" කියලා හංවඩු ගහනවා. එෙහම තමයි ෙවන්ෙන්. 
ඒ තමයි සංහිදියාෙව් ස්වභාවය. සංහිදියාව ෙබ්ෙරනවා. ජාතිවාදි, 
ආගම්වාදි ෙදයක් කුමන ජාතිකයකු සිදු කළත් වැරැදියි. ජාතිවාදි, 
අන්තවාදි පකාශ දවිඩ ජාතිකයකු කළත් වැරැදියි; මුස්ලිම් 
ජාතිකයකු කළත් වැරැදියි; ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේනමක් ෙහෝ 
සිංහල ජාතිවාදි ආයතනයක් කළත් වැරැදියි. එක කණ්ඩායමකට 
එක විධියකට සලකන්නත්, අනික් අයට තව විධියකට 
සලකන්නත් උත්සාහ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව ජනතාව අතර 
බරපතළ සැකයක්, පශ්නයක් මතු වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා හිතන හැටියට 

අෙප් නීතිපතිතුමා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් දඩයම් කිරීම 
සඳහා පමණක් කටයුතු කරන බව ෙපෙනනවා. නඩු පවරන්න 
ෙහොරු අවශ්ය නම්, පසුගිය ආණ්ඩුෙව් සිටි, දැන් ආණ්ඩු පක්ෂය 
පැත්ෙත් සිටින අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඒ අයට විරුද්ධව නඩු 
පවරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මන්තීවරුන් ගණනාවක් 
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, එතුමන්ලාෙග් විෙද්ශ 
ගමන් බලපතය ඇපයට තබා ගන්න එපාය කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමා කළ ඉල්ලීම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමවැනි 
කටයුතු සම්බන්ධෙයනුත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට 

තිෙබනවා. විනාඩියකින්  කියන්නම්. ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා කිව්වා,  ජනමාධ්ය මර්දනය  සඳහා  ෙම් රජය පනත් 
ෙකටුම්පතක්  ෙග්නවාය  කියා.  ඒක ඉතාම වැරදි අර්ථකථනයක්.  
ෙම් රජය ජනමාධ්ය මර්දනය කරන රජයක් ෙනොෙවයි. 
ෙයොජනාවක් ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා, ජනමාධ්ය නියාමනය සඳහා  
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්නට  ඕනෑය කියා.  ඒ 
ඉල්ලීම ආෙව් ජනමාධ්ය  ආයතන  කර්මාන්තය ඇතුෙළන්මයි.  
එම නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා,  stakeholder-driven process  
එකක්,  ඒ කියන්ෙන් සියලුම පරදු පාර්ශ්වයන් විසින් ෙමෙහයවන  
ස්වාධීන නියාමන ජනමාධ්ය යන්තණයක්  ෙම් රටට අවශ්යයි 
කියා. ඒ සඳහා  මහජනතාවෙග්  අදහස් ලබා ගැනීම  පිණිස අපි  
දැන්වීමක්  පළ කර තිෙබනවා. ඒ කාරණය වැරදි විධියට 
අර්ථකථනය කරන්නට එපාය කියා ගරු මන්තීතුමාෙගන් අපි 
ඉල්ලා   සිටිනවා.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා.  ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්න.  
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody)ෙගrq  
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු කරුණාරත්න  

පරණවිතාන  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා 
මා ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ.  එතුමායි, මායි   එකම කාලෙය් 
-ෙම් රෙට් මර්දනය පැවැති කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් - එකම විශ්ව 
විද්යාලෙය් තමයි හිටිෙය්. එම නිසා  එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන 
කාල පරිච්ෙඡ්දවල මර්දනය පිළිබඳව ඔබතුමාටත්, මටත් 
තිෙබන්ෙන් එකම අත්දැකීමක්. එම නිසා ඔය මර්දන පනත් 
 පිළිබඳව  ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා ඇති.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන් මන්තීතුමා. 
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ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நன்றி! 

கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ தி த்தச்சட்ட 
லம் இன்  பாரா மன்றத்தில் நீதியைமச்சர் அவர்களினால் 

சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . இந்தச் சட்டங்கைளத் தி த்  
வதி ம் அவற்ைற அ லாக்குவதி ம் ஆர்வம் காட் கின்ற 
இந்த அைமச்சும் அரசாங்க ம், இ க்கின்ற சட்டங்கைளச் 
சாிவர நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம் என்ற ெகாள்ைகையக் 
கைடப்பி க்கவில்ைல என்பைத நான் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன். 
இந்த நாட் ல் ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற சட்டங்கள் ெமாழி 
ாீதியாகேவா அல்ல  மத ாீதியாகேவா ேவ ப த்திப் 
பார்க்கப்ப வதனால் நைட ைறயில் அைவ பக்கச்சார்பாக  
இ ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . உண்ைமயில் 
தற்ேபா  நாட் ல் ஏற்பட் க்கின்ற சூழ்நிைலகூட, 
இ க்கின்ற சட்டங்கைளச் சாியாக நைட ைறப்ப த்தாததால் 
உ வாகியி க்கின்றதா? என்  எண்ணத் ேதான் கின்ற . 
அதாவ , இ க்கின்ற சட்டங்கைளக் காவல் ைற சாியாக 
நைட ைறப்ப த்தாைமயினால்தான் இன்  இலங்ைகயில் 
இனவாதம் மீண் ம் தைல க்கியி க்கின்ற . ஆனால், 
இனவாதத்ைத ஆரம்பத்திேலேய கட் ப்ப த்த ேவண்  
ெமன்ற ேதைவ இந்த அரசாங்கத்திற்கு இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. தற்ெபா ம் இந்த அரசாங்கம் இனவாதத்ைத 

ற் தாகக் கட் ப்ப த் வதற்காகச் ெசயற்ப கிறதா 
என்ப  ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், ேநற்  
இந்த அைவயில் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் "இனவாதப் 
ேபாக்குடன் ெசயற்ப கின்றவர்க க்கு எதிராகச் சட்ட 
ாீதியாக நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்" என்  கூறிய சில மணி 
ேநரங்களில், ெகா ம்பில் அரசியல் ைகதிக க்குச் சார்பாக 
நைடெபற்ற கூட்டத்தில் இனவாதிகள் தாக்க யற்சித் 

ள்ளார்கள். உண்ைமயில் அரசாங்கம் இந்த நாட் ள்ள 
மக்கள் அைனவைர ம் ஒேர விதமாகப் பார்க்குமாக 
இ ந்தால், அ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம் என்பைத ம் 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்க ைடய 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 
ன் ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கள், இந்தியாவி ந்  

மன்னார் ஊடாக கஞ்சா கடத்தப்ப கின்றெதன் ம் அங்கு 
கடற்பைடயினர் குைறவாக இ க்கின்றப யினால்தான் 
அவ்வா  ெகாண் வரக்கூ யதாக இ க்கின்றெதன் ம் 
ெதாிவித்தி ந்தார். நான் அந்தக் கூற்ைற வன்ைமயாகக் 
கண் க்கின்ேறன். மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் 
தீவி ந்  ஒ  மீன்பி ப் படகு ெவளியில் 
ெசல்வெதன்றாேலா அல்ல  ெவளியி ந்  ஒ  படகு 
உள்ேள வ வெதன்றாேலா கடற்பைடயின க்குத் ெதாியாமல் 
இ க்கா  என்பைத ம் இந்த அைவக்குத் ெதாியப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், எல்லா இறங்கு ைறகளி ம் 
எல்லாக் கடற்கைர ஓரங்களி ம் கடற்பைடயினாின் 
கண்காணிப்  இ க்கின்ற . அேதேநரத்தில் தமிழீழ 
வி தைலப் கள் இ ந்த காலத்தில் இப்ப யான கஞ்சாக் 
கடத்தல் நைடெபறவில்ைல. எனேவ, தற்ேபா  கஞ்சாக் 
கடத்த க்குப் பின்னணியில் கடற்பைட இ க்கின்றேதா 
அல்ல  அரசாங்கம் இ க்கின்றேதா ெதாியா . ஆனால், 
நிச்சயமாக யாேரா ஒ  பிாிவினர் இந்தக் கஞ்சாக் 
கடத்த க்குப் பின்னால் இ க்கின்றனர். அப்ப யில்லா 
விட்டால், இப்ப ப் ெபாியளவில் கஞ்சா கடத்த யா  
என்பைத ம் இந்த அைவக்குக் கூற வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், ஒ சில தினங்க க்கு ன்  பைளயில் 
ெபா ஸ் வாகனம் மீ  ப்பாக்கிச் சூ  நைடெபற்றதாகக் 
கூ கின்றார்கள். இங்குள்ள சில அரசியல் தைலவர்கள் அைத 
ஒ  பயங்கரவாத நிகழ்வாகக் காட் கின்றார்கள். 
உண்ைமயில் வடக்கி ந்  இரா வத்ைத ெவளிேயற்றா 
தி ப்பதற்காக அல்ல  இந்த அரசாங்கத்தி ைடய 
நிகழ்ச்சிநிரைல அங்கு திட்டமிட்  நடத் வதற்காக அல்ல  
ஓர் அரசியல் கட்சியினர் அரசியல் ாீதியாகத் தங்கைள 

ன்னிைலப்ப த் வதற்காக இந்தச் சம்பவத்ைத ஏன் 
நடத்தியி க்க யா ? என்  நான் ேகட்க வி ம்  
கின்ேறன்.   

வடக்கு, கிழக்குப்  பிரேதசங்களில் தற்ெபா  பயங்கர 
வாதம் இல்ைல; இனி எப்ெபா ம் இ க்கா . எங்க ைடய 
மக்கள் தாயகத்தில் ெகளரவமாக வாழேவண் ம் என்பதற் 
காகத்தான் எங்க ைடய ேபாராளிகள் ஆ தம் ஏந்திப் 
ேபாரா னார்கள். அந்த வைகயில் அவர்கள் ஆ தத்ைத 
வி ம்பி ஏற்கவில்ைல என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். பைள ப்பாக்கிச் 
சூட் ச் சம்பவத் க்கான காரணம் பற்றிய உண்ைம 
கண்டறியப்பட ேவண் ம். ஏெனனில் அந்தச் சம்பவத்தின் 
பின்னணியில் நிச்சயமாக ஏேதா ஓர் அரசியல் ாீதியான நகர்  
இ க்கின்ற . அதாவ , வடக்கி ந்  இரா வத்ைதத் 
தற்ெபா  அகற்ற யாத சூழ்நிைல நில கின்ற  என்  
சர்வேதசத்திற்குக் காட் வதற்காகவா, அல்ல  இலங்ைகயின் 
வடக்கு, கிழக்கில் மீண் ம் பயங்கரவாதம் ேதான்றிவிட்ட  
என்  கூறி, ஒ சில கட்சிகள் மீண் ம் ஆட்சிையப் பி க்க 

யற்சி ெசய்வதற்காகவா இந்தச் சம்பவம் இடம்ெபற்ற  
என்ப பற்றி நாங்கள் கண்டறிய ேவண் ம். ஆனால், இந்த 
உண்ைமையக் கண்டறியாமல், தங்க ைடய அரசியைலத் 
தக்கைவப்பதற்காகச் சில பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
அல்ல  கட்சித் தைலவர்கள் எ ந்தமானமாக ஒவ்ெவா  
க த்ைத ெவளியிட் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த உண்ைம கண்டறியப்பட ேவண் ம். 

அண்ைமயில் சாவகச்ேசாியில் நடந்த ஒ  சம்பவம்கூட 
ெகளரவ நீதியைமச்சர் அவர்க க்கு ஞாபகத்தில் இ க்கும் 
என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , கடந்த ஒ  
வ டத் க்குள் சாவகச்ேசாியில் ஒ  தற்ெகாைல அங்கி 
கண்ெட க்கப்பட்ட . அந்தத் தற்ெகாைல அங்கியின் 
பின்னணியில் இரா வப் லனாய் த் ைறயினர் 
இ ந்தி க்கின்றார்கள் என்பைத ெகளரவ நீதியைமச்சர் 
அவர்கள் அறிவார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இங்குள்ள 
ஒ சில அரசியல் கட்சிகள் இந்த நாட் ல் மீண் ்ம் 
பயங்கரவாதத்ைதத் ேதாற் விக்க ேவண் ம் என்  
ஆைசப்ப கின்றன. அதாவ , "இந்த நாட் ல் மீண் ம் 
பயங்கரவாதம் ேதான்றிவிட்ட " என்  கூறி, தங்க ைடய 
சுயலாப அரசியைல ன்ென ப்பதற்காகேவ 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இப்ப யான நகர் கைள 
ேமற்ெகாண் க்கின்றனர். உண்ைமயில் இவ்வாறானவர் 
கைளக் கண்டறிந் , மக்க க்கு உண்ைம நிைலையத் 
ெதளி ப த்த ேவண் ம். குறித்த சாவகச்ேசாிச் 
சம்பவத்தில்கூட இரா வப் லனாய்வாளர்கள் ஒ சிலர் 
சம்பந்தப்பட் ந்தார்கள் என்ப  ெதாிந் ம் இந்த அரசாங்கம் 
இன்ன ம் அ  சம்பந்தமாகத் ெதளிவாகச் ெசால்லவில்ைல. 
ஏெனன்றால் ெபளத்த மத ம் இரா வ ம்தான் இந்த 
நாட் ைடய ஆட்சி அதிகாரத்ைதத் தீர்மானிக்கின்றன. 
ெபளத்த மத கு மாாில் எவராவ  ஒ வர் தவறிைழத்தால் 
அைத ெவளியில் ெசால்வதற்கு அரசாங்கம் பயப்ப கின்ற . 
ெபளத்த மதத்ைத நாங்க ம்  மதிக்கின்ேறாம். ஆனால், 
குறித்த சில ைடய நடவ க்ைககைள ஏற் க்ெகாள்ள 
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யாமல் இ க்கின்ற . அேதேபான் தான் 
இரா வத்தினர் ெசய்கின்ற ஒ சில ேவைலகைள ம் 
ஏற் க்ெகாள்ள யா . அவர்களின் பிைழகைள நாங்கள் 
சுட் க்காட் னால் இரா வத்திற்கு எதிராக நாங்கள் அைதச் 
ெசால் விட்ேடாம் என்  நீங்கள் க கின்றீர்கள். 
அதனால்தான் எங்க க்குள் இ க்கின்ற இணக்கப்பா  
விலகிச்ெசல்கின்ற  என்பைத ம் ெகளரவ நீதியைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் ெதளி ப த் கின்ேறன்.  

ெகளரவ நீதியைமச்சர் அவர்களிடம் நான் அன்பாக ம் 
விநயமாக ம் ஒ  விடயத்ைதச்  ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , 2009ஆம் ஆண் க்கு ன்பி ந்ேத நீண்ட காலமாக  
- சுமார் பத்  வ டங்கள் - தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
தங்க ைடய கு ம்பங்களி ந்  பிாிந் , தனிைமப்பட் ச் 
சிைறச்சாைலகளில் வா க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ක ථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි , මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

உண்ைமயில் அவர்கள் குற்றம் ெசய்தி ந்தால் இலங்ைகச் 
சட்டப்ப  தண் க்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், அவர்கள் பத்  
வ டங்க க்கும் ேமலாகச் சிைறத்தண்டைனைய அ பவித்  
விட்டார்கள். உண்ைமயில் இன்  அவர்கள் ச கத் டன் 
இைணந்  தங்க ைடய கு ம்பங்க ட ம் பிள்ைள 
க ட ம் இயல்பாக வாழ்வதற்கு வி ம் கின்றார்கள். 
அவர்கள் அவ்வா  இைணந்  வாழ்வதற்கு ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் இதய சுத்தி டன் தன்னாலான 

யற்சிையச் ெசய்யேவண் ம் என்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

ඕනෑ. We express our regrets.  Of course, the Hon. Prime 
Minister as well as the Minister of Law and Order and 
Southern Development, the Hon. Sagala Ratnayaka 
explained as to how these things happened. In fact, we 
discussed this matter in detail in the Cabinet yesterday. 
The Government took a firm decision to implement the 
law irrespective of race, religion or any other affiliations.  
Therefore, we have certainly given that power to the 
police.  We expect the police to implement the law.  

Then, with regard to the second matter you mentioned, 
of course, we closely work with the TNA Leaders. There 
was a series of cases pending in courts. Therefore, we 
took measures to have a special High Court to decide on 
all these matters. Now, you know that the number has 

been reduced to 45. Since there is a special High Court 
Judge appointed especially for these cases, we hope all 
these will be concluded within the next few months.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அ ராத ரத்தில் 

இ க்கின்ற விேசட நீதிமன்றம் ெதாடர்பாக ஒ  க த்ைதச் 
ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். அந்த விேசட நீதிமன்றத்தில் ஆ  
மாதத்திற்கு ஒ ைறதான் வழக்குத் தவைணக்காக 
அவர்கைள அைழக்கிறார்கள். உண்ைமயில் அரசியல் 
ைகதிக க்காக உ வாக்கப்பட்ட அந்த விேசட நீதி 
மன்றத்தில், கஞ்சா, 'கு ' ேபான்ற cases தான் ெப ம்பா ம் 
விசாரைணக்காக எ க்கப்பட்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
வி தைலெபற் ச் ெசல்கிறார்கள். ஆகேவ, அ ராத ரம் 
விேசட நீதிமன்றத்ைதத் தாங்கள் கவனத்திற் ெகாள்ள 
ேவண் ம். அந்த விேசட நீதிமன்றம் உ வாக்கப்பட்டதன் 
பிறகு எத்தைன வழக்கு விசாரைணகள் 
நைடெபற்றி க்கின்றன? எத்தைன ேப க்குப் பிைண 
வழங்கப்பட் க்கின்ற ? என்பைத ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் ெதளி ப த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Presiding Member, in fact, I did not refer to the 

Anuradhapura High Court, which is also one of the 
special courts that had been established sometime back. 
That court does not have a lot of cases. In fact, there are 
only a few, maybe 10 or 15, cases. What I referred to was, 
the special High Court that was established in Colombo. I 
will certainly get the numbers in both courts and inform 
you the next day about our plan as to how we dispose of 
all these cases as early as possible.  

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
அ ராத ர விேசட நீதிமன்றத்தில் இ க்கின்ற அரசியல் 

ைகதிகளின் வழக்குகைள ெகா ம்  விேசட நீதிமன்றத்திற்கு 
மாற்ற மா? என்ற ேகள்விைய ெகௗரவ அைமச்சாிடம் 
நான் ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவக்கின்ேறன்.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I will certainly look into that matter and keep you 

informed during the course of next week.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much.  

ඊළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර  මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.13] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත්යතුමා සිවිල් 

නඩු විධාන සංගහයට  සංෙශෝධන රැසක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්   
ඒ සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් කරුණුවලට අමතරව සියලුම 
ක්ෙෂේතයන් ගැන  පුළුල් ෙලස  විගහයක් කළා. එතුමා එම  විගහය 
කරනෙකොට - පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අමාත්යාංශය යටෙත්  
කළ සියලු ෙද් කියනවිට- මට සිතුෙණ්, එතුමා ෙම්ක දාලා ෙවන  
එකක ට  යන්න  හිතාෙගන සැකයකින්  කිව්වා වා ෙගයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ඔබතුමා 
විෙශේෂ ෙවනස්කම්; ඵලදායි ෙලස  පතිසංස්කරණ රැසක් ෙගනාවා.  
මීට අදාළ නැතිවුණාත් අපරාධ නඩු විධාන සංගහය තුළ සහ 
නඩුකාර පටිපාටීන් කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්, විෙශේෂෙයන් 
අපරාධ නඩු අවම කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගත් පියවරයන් කිහිපයක් 
ගැන කරුණු ෙදකක්  පමණක් කියා අදාළ විෂය ගැන කථා 
කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාලෙය් අපි සිදු වීම් 
රාශියක් දැක්කා. බන්ධනාගාරෙය් සිට අධිකරණයට 
ෙගනියනෙකොට  පතිවිරුද්ධ ෙකොටස් ඔවුන්ෙග්  විරුද්ධවාදීන් 
පහාරාත්මක  ෙලස  මරා දැමු අවස්ථා තිෙබනවා.  මට මතකයි මම 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ ඇමතිවරයා හැටියට සිටින 
අවස්ථාෙව්ත් මම ෙම්  ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන් එල්ටීටීඊ 
එකට සම්බන්ධ අය විවිධ අධිකරණවලට ෙගනයන 
අවස්ථාෙව්දීත්, "පාතාලය"  කියා අපි කියන - පාතාලය කියන  එක 
අලුත්  එකක් ෙනොෙවයි.- ඒ වැරදි සම්බන්ධෙයන් ෙගනයන 
කියාමාර්ගවලදීත් විද ත් කම මඟින් ෙම් නඩු විසඳා ගන්න අඩු 
ගණෙන් දිනයවත් ගන්නට පුළුවන්ද කියා අපි හිතුවා.  

ෙම් චූදිතයන් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට අධිකරණයට ෙගන යනවා. 
නමුත් ඔවුන් ෙහොඳටම දන්නවා, "ෙම් නඩුව විභාගයට ගන්ෙන් 
නැහැ, ෙම් නඩුව කල් යන නඩුවක්" කියලා. ෙම් නඩුව විභාගයට 
නියම නඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් අය ෙගනියන්ෙන් දිනයක් ලබා 
ගන්න. එතෙකොට අනික් ෙකොටස් - ඇත්ත වශෙයන්ම ඔවුන්ට 
සතුරු පිරිස් - දන්නවා, "අද ෙම් අය අධිකරණයට එනවා. 
අධිකරණයට ආවාට නඩු විභාගයකුත් නැහැ. දිනයක් ලබා ගන්න 
තමයි අධිකරණයට යන්ෙන්" කියලා. බන්ධනාගාරය තුළදී විද ත් 
මාර්ගෙයන් ෙම් නඩුවලට දිනය ලබා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් 
සකස් කරන්න පුළුවන් නම් එය එක් පැත්තකින් ආර්ථික වාසියක් 
කියා මා හිතනවා. අනික් පැත්ෙතන් ජීවිත තර්ජන අවම 
කරන්නටත් එය ෙහේතුවක් වනවා වාෙග්ම බන්ධනාගාර 
නිලධාරින්ටත් එයින් ෙලොකු රැකවරණයක් ලැෙබනවා. ෙම් 
කාරණය දැනට සාකච්ඡා වන කරුණක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදවැනි කරුණ හැටියට මම ෙම් කාරණය 
කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් තිස් වසරක් තිස්ෙසේ අධිකරණ 
පද්ධතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ; අෙප් නීති රීති කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. උතුරට ෙවනම අධිකරණයක් තිබුණු බව අපි දන්නවා. 
ෙවනම උසාවි, ෙවනම දණ්ඩන කම තිබුණු යුගයක් ෙම් රෙට් 
තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත් යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ නීතිය 
සහතික කරන්න, ෙම් සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවල අයිතිවාසිකම් 
සුරක්ෂිත කරන්න, සිවිල් නීතිය, ෙද්පළ නීති වාෙග්ම අපරාධ නීති 
ආරක්ෂා කරන්න අපට දැන් කාලය එළැඹ තිෙබනවා. දැන් 
ෙමතැනදී කවුරුත් කථා කළා වාෙග්, නැවත ජාතීන් අතර ආගමික 
ගැටුම් හදලා, රට ඇතුෙළේ ෙම් තිෙබන සංහිඳියාව ෙවනස් වන 
තත්ත්වයකට පත් වුෙණොත්  අෙප් නීතිමය උත්සාහවලට, 

ෛනතික පයත්නවලට බාධා වනවාය කියා මා හිතනවා. ෙම්වා 
නීති දාලා ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. ආගමික පශ්න පිළිබඳව ෙහෝ ජාතීන් අතර තිෙබන යම් 
විවිධ පතිවිෙරෝධතා, එක් ජාතියක් තවත් ජාතියක් පහත් කරලා 
කරන පකාශ ඇත්ත වශෙයන්ම දණ්ඩන මඟින් ෙවනස් කරන්න 
පුළුවන් ඒවා ෙනොෙවයි. ෙම්ක සදාචාරාත්මක පශ්නයක්. ෙම් හා 
බැඳුණු  ෙබොෙහෝ කරුණු තිෙබනවා. ඒ ලක්ෂණ ෙවනස් ෙවන්න 
බලපාපු සමාජ, ආර්ථික සහ ෛනතික පදනම් ෙම්ක ඇතුෙළේ 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් තමයි අද අපි කවුරුත් 
කථා කෙළේ.  

නීතිය කියාත්මක කරන ෙකොට ෙම් සියලු ක්ෙෂේත දිහා බලලා,  
ෙම් රෙට් සියලුම ජන ෙකොට්ඨාසවලට සමාන හිමිකමක් ඇති 
බවත්, කිසිම ජන ෙකොටසක් තවත් ජාතියකට යටත් ෙකොටසක් 
ෙනොෙවයි කියන සංකල්පයත් නිර්මාණය කරමින් කටයුතු 
කරන්න අපට ෙලොකු වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා. එය එෙසේ 
ෙනොතිබුෙණොත් උතුෙර් ඇති වන ජාතිවාදය දකුණ ෙපෝෂණය 
කරනවා; දකුෙණ් ජාතිවාදය උතුර ෙපෝෂණය කරනවා. අපි 
ෙනොහිතූ විධියකට රෙට් තත්ත්වය කියාත්මක වනවා. ඒ 
තත්ත්වයන් මත කවර නීති අපි සම්පාදනය කළත් ඒවා නිකම් 
පුස්සක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා ජාතික හා ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් අපට ෙලොකු  වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජන 
ෙකොට්ඨාසවල මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරෙගන, 
මිනිසුන්ට පවත්නා රජය ෙකෙරහි පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු 
ජාතීන් ෙකෙරහි විශ්වාසයක් ඇති වන විධියට රට හසුරුවන්න. 
ඔබතුමාෙග් සීමාවන් යටෙත් ඔබතුමාට කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
බව මා ඔබතුමාට කියනවා. ඊට එහාට යන්න බැහැ. නමුත් 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් වගකීම භාර ඇමතිවරෙයක් හැටියට 
ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්.  

මා ෙම් කාරණය කිව්ෙව් දැන් අපි නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන නිසයි. තවමත් ඒ කටයුතු 
අවසන් නැහැ. ෙම් පශ්න විසඳන්න විධායක බලය කියන එක 
අතට ගත්තාම අධිකරණය ඊට යටින් තිෙබන්ෙන්. විධායකයට 
කවුරුත් භයයි. ඒ නිසා මහා විධායක බලයක් තිෙබන තැනක 
අපට විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සාධාරණ නඩු තීන්දු, ෙපොලීසිෙය් 
අපක්ෂපාතී හැසිරීම් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ.  

ඒක ෙලෝකෙය්ම දියුණු ස්වභාවය. ඒක නිසා ෙම් විධායක 
ජනාධිපති බලතල අඩුකිරිම, ජාතීන් අතර සමානව ජීවත්විය හැකි 
බලය ලබා දීම ෙම් සියල්ල පසු ගිය මැතිවරණ පකාශනවල අඩංගු 
ෙවලා තිබුණා. ෙකෝ, තවම ඒවා කියාත්මක ෙවලා නැහැ ෙන්? 
තවම නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අපිත් බලාෙගන හිටියා, එෙහම 
ෙවයි කියලා. දැන් ෙහොඳම අවස්ථාවක් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් කාලය ඇතුළත ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබයි කියලා.  

ෙමොකද, ෙමවර මැතිවරණ කියාදාමය පටන් ගත්ෙත්ම එවැනි 
අදහසක් ඇතුව. ඒක තමයි රටට දීපු අදහස.  ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ 
ගැන විශ්වාසය තැබුවා. තවම එෙහම එකක් සිදු වුෙණ් නැහැ. 
ෙම්ක ඇදි ඇදී යනවා. එෙහම ඇදි ඇදී යන තත්ත්වයක් තුළ විවිධ 
ජාතීන් අතර ඒ අවිශ්වාසය මත ඇති විය හැකි පතිවිෙරෝධයන් 
උත්සන්න වීම පුදුමයක් ෙනොෙවයි.  

ව්යවස්ථාව කියන්ෙන් මූලික නීතිය. මූලික නීතිය තුළ 
සාධාරණත්වයක් නැත්නම්, ඇත්ත වශෙයන්ම මූලික නීතිය තුළ 
මානව හිමිකම් සහ සියලු ජාතීන් අතර සහෙයෝගෙයන් වැඩ කළ 
හැකි පෙව්ශයක් නැත්නම් ඒකට පසුව එන අනුනීතිවල පබලත්වය 
අඩු ෙවනවා. ඒක නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ඉල්ලා 
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සිටිනවා. අපි 1978 සම්මත කළ ෙම් විධායක බලතල සහිත 
ජනාධිපති කමය දැන් අෙහෝසි ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තුළ තමයි ෙම් 
නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය බිඳ වැටුෙණ්. නීතිෙය් ස්වාධිපත්ය බිඳ වැටුණු 
තැනක ෙමොන නීතිමය පතිසංස්කරණ ෙගනාවත් වැඩක් නැහැ 
ෙන්. මම ඒ කාරණය ගැන ඊට එහාට කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම  ඔබතුමා අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
සංෙශෝධනවලින් නඩුකාර්ය පටිපාටිය සරල කරමින් නඩු පමාදය 
වළක්වන්න කියා කළත්, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසේවා දායකයන්ට 
ඒෙකන් අගතියක් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  එකම පරමාර්ථය 
නඩු අඩු කිරීම ෙවන්න බැහැ. ඒක තුළ එක පැත්තකින් ෙසේවා 
දායකයාටත් සහනයක් ලැෙබන්න ඕනෑ. "ෙම් කාර්ය පටිපාටිය 
නිසා මට අසාධාරණයක් වුණාය"  කියලා ෙකෙනකුට ෙනොහිතන 
තැනකට ෙම් කියාදාමය ෙගෙනන්න ඕනෑ.  

මම ෙම්ක ෙමෙහම කිව්ෙව් ෙම් කාරණය නිසායි. ඔබතුමා ෙම් 
නඩු අඩු වීම ගැන සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමා ෙහොඳට 
ෙහොයලා බලන්න, සමහර අධිකරණවල තවමත් නඩුකාරවරු නඩු 
තීන්දු ලියපු නැති තැන් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ, නඩුකාරයා 
ෙවනස්ෙවන තැන්වල -මාරුෙවන ෙවලාෙව්- අර ගත්තු තීන්දුව 
තවම ලියලා නැති අවස්ථා තිෙබනවා. සමහර නඩුකාරවරු 
තීන්දුවක් ලියන්න බයයි. තීන්දුව ෙදනවා, ඒක හරියට විගහ කරලා 
ලියන්න බැහැ. ඒවායිනුත් පමාද ඇති වී තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා 
විතරක් ෙනොෙවයි. එෙහම ඒවාත් ෙම් රෙට් අධිකරණවල ෙකොච්චර 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න. ඒක නිසා මම ෙම් කාරණය මතක් 
කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමෙහම තිෙබන ෙම් 
ස්වභාව ය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
දැන් සමහර විනිශ්චයකාරවරු ඉන්නවා, නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක සහෙයෝගයක් නැහැ. එෙහම 
සහෙයෝගයක් නැතුව, ෙකටිෙයන් නඩු ඉවර කර ගැනීම පිළිබඳව 
සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක් නැති තැනක ඒ කියාවලිය සාර්ථක 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් අපහාස කිරීමට ෙනොෙවයි. හැම 
චරිතයක්ම එක වාෙග් නැහැ. විවිධ මෙනෝ භාවයන් තුළයි 
එකිෙනක්ෙකනා ඉන්ෙන්. අධිකරණය තුළ ගැටලු විසඳන්න ඉන්න 
විනිසුරුවරුන් පවා අත්තෙනෝමතික විධියට හැසිෙරනවා නම්, 
සමහර ෙවලාවට නීතිඥවරයාෙග් පකාශයකට කන් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, අෙනක් නිලධාරින් හා ෙසේවකයන් එක්ක සුහදශීලීව ඒ 
පටිපාටි ඉස්සරහට ෙගන යන්ෙන් නැත්නම් ඒවාත් ෙම්කට 
බලපානවා. ඒ කියන්ෙන්, මෙනෝ මූලික කාරණා බලපානවා. ඒ 
නිසා ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. 

ෙම් සියල්ල අපට හදන්න බැහැ. නමුත් ෙම්වා අවම ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණය කියනවා. ෙම් ගැන මම 
මීට කලින් දවසකත් කථා කළා. රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන 
කියාවලිය සඳහා හුඟාක් රටවල් එක්ක අපි ෙම් දිනවල වාණිජ 
ගිවිසුම්වලට එළෙඹනවා. ඇමතිතුමා ෙබ්රුම්කාර ආයතන ගැන 
කිව්වා. අපි ජාත්යන්තර ෙබ්රුම්කාර ආයතනයක් නිර්මාණය 
කරලා තිෙබනවා. නමුත්, එවැනි ආයතන තිබුණාට නීතිඥවරු 
ෙගෙනන්න ෙවන්ෙන් පිට රටකින් නම්, රට උකස් තියන්න 
ෙවනවා. මම, නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. පසුගිය කාලෙය් 
සමහර ෙබ්රුම්කාර ආයතනවලට අෙප් රට ගියා. ඒවාට විෙද්ශ 
නීතිඥවරු තමයි සම්බන්ධ කර ගත්ෙත්. ෙම් වාණිජ ස්වභාවය මත 
ෙලෝකෙය් ගනු ෙදනු සිදු ෙවද්දී, ගිවිසුම්වලට එද්දී, වාණිජ නීතීන් 
පිළිබඳ,- ෙබදුම් නඩු විතරක් ෙනොෙවයි, සිවිල් නඩු, මෙහස්තාත් 
අධිකරණවල තිෙබන නඩු විතරක් ෙනොෙවයි - ෙලෝකය පුරා ඇති 
ෙවන ෙවනස්කම් එක්ක පහළ මට්ටෙමන් අෙප් පදනම සකස් 
කෙළේ නැත්නම්, නීති අධ්යාපනෙය් ඉඳලා ඒකට ගැළෙපන 
මිනිස්සු අපි හැදුෙව් නැත්නම්, ඒ ෙවනුෙවන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කටයුතු සූදානම් කෙළේ නැත්නම්, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන නඩු පමාදවීම් අඩු කර ගන්නට ගන්නා 
කියාමාර්ගවලින් වුණත් ආර්ථික අවාසි සිදු ෙවන්න පුළුවන්. යම් 
කිසි ගිවිසුමකදී, යම් සංවර්ධන කියාවලියකදී ලාභ-අලාභ ගැනත් 
බලන්න ෙවනවාෙන්. ෙමොකද, අවසාන විගහෙය් ෙකටුම්පත 
හදලා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරනවා, ''ඕක ඉක්මන් 
කරන්න, ඉක්මන් කරන්න. නැත්නම් ෙම් ආෙයෝජකයන් පැනලා 
යනවා'' කියලා. ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක ඉක්මන් කරනවා. නමුත්, 
ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන ඒවාවත් හරියට බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තිෙබන විවිධ ගැටලු ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් ෙලොකු කාලයක් 
යනවා. විනාඩි දහෙයන් ෙම්වා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගන්නා උත්සාහය අපි අගය කරන 
අතර, හරියට අතට නාඩි ෙනොවැටුණු තව කරුණුත් තිෙබන නිසා 
ඒවා ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මම නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 4.28] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ අමාත්ය හා බුද්ධ 

ශාසන අමාත්ය, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කාලයට 
අවශ්ය, ෙනොෙයකුත් නඩු කටයුතුවල පමාදවීම් අඩු කර ගන්නට 
අවශ්ය කරන සංෙශෝධන කිහිපයක් සිවිල් නඩු විධාන සංගහයට 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන එතුමාට ස්තුතිය පුද කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් කමෙය් හැටියට නඩුව 
සිවිල් ද, අපරාධ ද කියලා නැහැ, මනුස්සෙයක් නඩුවකට 
පැටෙලන්න අකමැතියි කියලා අපි දන්නවා. නඩුවක් දීර්ඝ 
වශෙයන් පැවෙතනවා වාෙග්ම, දිගින් දිගටම උසාවි යන්න 
මිනිසුන්ෙග් ෙලොකු අකැමැත්තක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණාට පස්ෙසේ 
සෑෙහන කාලයක් ඒ ෙවනුෙවන් හැම ෙකෙනකුටම නාස්ති 
කරන්න සිදුවීම. එවන් ෙව්ලාවක ගරු ඇමතිතුමා ඉතාම 
උනන්දුෙවන් කටයුතු කරලා, සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය 
අරෙගන ෙම් ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධන ගැන අපි සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

අෙප් රෙට් නීතිය තුළ පුද්ගල අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් 
පවතින පධාන කාර්ය පටිපාටික නීතීන් අඩංගු අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහයත්, සිවිල් නඩු විධාන සංගහයත් තිෙබනවා. පුරවැසියන්ට 
මානසික සහ කායික වශෙයන් වන පීඩාවන් සහ ඒ අයට සිද්ධ වන 
ෙනොෙයකුත් හානි සම්බන්ධෙයන් අපරාධ නඩු විධාන සංගහය 
බලපානවා වාෙග්ම, චංචල, නිශ්චල ෙද්ෙපොළ සහ ෛවවාහක 
අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් සිවිල් නඩු විධාන සංගහය 
බලපානවා. 

දහනවවන ශත වර්ෂෙය් විතර -1889- ෙම් පනත ආරම්භ කරපු 
කාලෙය් ඉඳලා ෙම් ෙවන ෙකොට කිහිප වතාවක් ෙම් පනතට 
සංෙශෝධන එකතු කර තිෙබනවා. 

සිවිල් නඩු විධාන සංගහය ගත්තාම එය ක්ෙෂේත ගණනාවකට 
ෙනොෙයකුත් විධියට, පුළුල්ව බලපානවා. නිශ්චල හා චංචල 
ෙද්පළ, මූල්යමය කටයුතු, ෛවවාහික කටයුතු -දික්කසාද- ආදී 
හැම එකක් සම්බන්ධෙයන්ම සිවිල් නඩු විධාන සංගහය අපට 
ඉතාම සමීප බවක් දක්වනවා. ඒ නිසා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට හැම තිසේසේම නඩුවලට සම්බන්ධ වන අයෙග් පැත්ෙතන් 
බලලා තමයි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහය අනුව නඩුව පටන් ගන්නෙකොටම ඒ සඳහා විශාල මුදලක් 
වැය කරන්න ෙවනවා. මුද්දර ගාස්තුවලට වාෙග්ම නීතිඥවරු -
instructing attorneysලා- retain කර ගන්න මුදල් වියදම් කරන්න 
ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් වාෙග් රටක අවුරුදු 5ක්, 10ක්, 
15ක්, 20ක්, 25ක් වාෙග් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ නඩුවක් 
පවත්වාෙගන යන ෙකොට ඒ වාෙග් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න 
වුණාම ජනතාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු පීඩනයකට මුහුණ 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් ෙවලාෙව්දී සිවිල් නඩු විධාන සංගහෙය් 
27, 29, 79, 80, 93 සහ 440 වැනි වගන්ති ගණනාවක් 
සංෙශෝධනය කරන්න යනවා. මුලදීම නීතිඥවරෙයකුට විද ත් 
තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීෙම් අයිතිය ලබා දීෙමන් ෙල්ඛන 
ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ෙල්ඛන හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. ඒ මඟින් අද පවතින සාමාන්ය කමෙව්දය අනුව තැපැල් 
මඟින් ෙහෝ කුරියර් ෙසේවය මඟින් එම කටයුතු කිරීම සඳහා ගත 
වන කාලයට වඩා අඩු කාලයක් ගතවීමත් එක්ක නඩු කටයුතු 
ආරම්භ කිරීම ඉක්මන් ෙවනවා.  

නඩු කටයුතු පමාදය අවම ෙවනවා වාෙග්ම ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී ෙලොකු වියදමක් දැරීමට සිදු ෙනොවීම නිසා ඒ 
පාර්ශ්වයන්ට ආර්ථික වාසියකුත් ලැෙබනවා. ෙමොකද අපි දන්නවා, 
අද ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ගියාම ෙමොන තරම් විශාල 
මුදලක් වියදම් කරන්න ෙවනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම නඩු 
පාර්ශ්වයන්ට නීත්යනුකූල නිෙයෝජිතයින් නම් කිරීම කියන එක 
ෙබදුම් පනතට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. එය සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහයට ඇතුළත් කිරීෙමන්, ෙකෙනක් මිය ගිෙයොත් තවත් 
ෙකෙනක් ආෙද්ශ කරන්න යන කාලය අඩු ෙවනවා. ඒකත් 
ඇත්තටම වැදගත් සංෙශෝධනයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. ඒ 
සංෙශෝධනය නිසා ඒ ෙවනුෙවන් තුන් ෙදෙනකුෙග් නම් ඉදිරිපත් 
කරන්න අදාළ පාර්ශ්වයන්ට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සංෙශෝධනෙයන් නඩුෙව් සාක්ෂිවලට අදාළ ෙල්ඛන 
දිවුරුම් පකාශයකින් නඩුවට ආෙද්ශ කරන්න අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නඩුව පටන් ගන්න ඉස්සර ෙවලා -නඩුවට 
පුර්වගාමිකව- සමථයක් ඇති කරලා, එකඟතාවක් ඇති කරලා, 

නඩුව දිගට ෙගන යන්ෙන් නැතුව සමාදාන කරන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන තත්ත්වයකට සිවිල් නඩු පටිපාටිය ෙවනස් කිරීම 
තුළිනුත් විශාල වාසියක් ලැෙබනවා. ඒ සියලුම වාසි ලැෙබන්ෙන් 
ඒ නඩුවලට සම්බන්ධ වන උදවියටයි.  

ගරු ඇමතිතුමා දීර්ඝ කාලීන නීතිඥවරයකු හැටියට, ජනාධිපති 
නීතිඥවරයකු හැටියට ලබා තිෙබන පළපුරුද්දත් එක්ක ෙම් ගැටලු 
සහගත ෙද්වල් පිළිබඳ ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා තමයි ෙම් හැම 
ෙදයක්ම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  අපි තවත් ටිකක් ඉස්සරහට 
ගිහිල්ලා බලන ෙකොට - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමියනි, ඔබතුමියට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙහොඳයි.  

අපි ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
ඕනෑ. උසාවිවල තිෙබන කාර්ය මණ්ඩල හිඟය වාෙග්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නීතිඥවරුන්ටත්, එහි 
වැඩ කටයුතු කරන අයටත් ෙනොෙයකුත් පශ්න තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් හැටියට කිව්ෙවොත්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
රත්නපුරයට යන නීතිඥ මහත්වරුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ. 
එතෙකොට ඒ අය නවතින්න ඕනෑ තවත් කාෙග් ෙහෝ උදව්ෙවන් 
ෙහොයා ගන්නා තැන්වලයි. ඒ නිසා ෙනොෙයකුත් අපහසුතාවලට ඒ 
අය මුහුණ පානවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්ෙන් 
මනුෂ්යයන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පහසුකම් ලබා දීමත් වැඩිදියුණු 
කරනවා නම් ඇත්තටම අපට ඒ ගැන  සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන් 
ගරු ඇමතිතුමනි.      

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. අෙප් දිස්තික්කෙය් 
නම් හැම උසාවියක් වාෙග්ම ෙබොෙහොම අබලන් තත්ත්වෙය්යි 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ ෙගොඩනැඟිලි අවුරුදු 30කට, 40කට විතර 
ඉස්සර හදාපු ඒවා නිසා. ඒවාෙය් ගබඩා කාමරවල ඉඩ පහසුකම් 
මදි. ඒ වාෙග් ෙගොඩක් ගැටලු තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් සංෙශෝධන 
කරන ගමන්ම ගරු ඇමතිතුමා තව වැඩිපුර පතිපාදන ෙහොයා 
ෙගන අපට ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් සහෙයෝගය ලබා ෙදයි 
කියා මා විශ්වාසය කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු එස්. ශීතරන් මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் 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. 

 
[பி.ப. 4.38] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேநற்ைறய தினம் நான் இந்த மன்றிேல, வித்தியாவின் ெகாைல 
ெதாடர்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெப ம் வழக்கு trial-at-bar 

ைறயில் ெகா ம்பிேல நைடெபறவி ப்பதாக ம் 
அவ்வாறில்லாமல் அதைன யாழ்ப்பாணத்திேலேய 
நடத் மா ம் ேகட் ந்ேதன். அதற்கு அைமவாக ம் அதற்கு 

ன்னர் ெசன்ற வாரம் நான் ஜனாதிபதிக்கு எ திய க தத்தின் 
அ ப்பைடயி ம் இன்ைறய தினம் பத்திாிைககளிேல ஒ  
ெசய்திையப் பார்க்க ந்த . அதாவ , "வ னியா ேமல் 
நீதிமன்ற நீதிபதி, தி ேகாணமைல ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதி, 
யாழ்ப்பாணம் ேமல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிய வ ைடய 
தைலைமயில் trial-at-bar ைறயிேல அந்தக் ெகாைல வழக்கு 
யாழ்ப்பாணத்திேல விசாாிக்கப்ப ம்" என்றி ந்த . அந்த 
நடவ க்ைகக்காக நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக, வித்தியாவின் ெகாைல 
வழக்ைகப்ேபாலேவ இன் ெமா  ெகாைல வழக்கு உண் . 
அதாவ , கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண் க்கு ன்னர் 
யாழ்ப்பாணத்திேல இரண்  பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் 
இர  ேநரம் ேமாட்டார் ைசக்கிளிேல ெசன்றேபா , 
ெபா ஸாரால் சுட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அவ்வா  சுட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட அந்த 
மாணவர்க ைடய வழக்கு இன் வைர கிடப்பிேல 
ேபாடப்பட் க்கின்ற . அவர்களில் ஒ  மாணவன் 
கிளிெநாச்சிையச் ேசர்ந்தவர்; மற்ைறய மாணவன் 
சுன்னாகத்ைதச் ேசர்ந்தவர். இரண்  மாணவர்க ம் 
பல்கைலக்கழகத்தில் மிக விைனத்திற ைடயவர்களாக 
இ ந்தார்கள். இவர்கள் இர  ேநரம் பயணம் 
ெசய்கின்றேபாேத சுட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
ஆனால், இ வைர அவர்கள் ெபா ஸாரால் 
சுடப்பட்டதற்கான காரணங்கள் ெசால்லப்படவில்ைல; 
அவர்க க்கான நீதி கிைடக்கவில்ைல. ஆகேவ, இந்த வழக்கு 
நீண்டகாலம் இ த் ச் ெசல்லப்படாமல் அவர்க க்கான நீதி 
கிைடப்பதற்கு விைரவான நடவ க்ைககள் ேதைவ என்பைத 
நான் இந்த இடத்திேல ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

க்கியமாக, எனக்கு ன்னர் இங்கு ேபசிய 
எதிர்க்கட்சிையச் ேசர்ந்த ஓர் உ ப்பினர் அண்ைமயில் 
பைளயிேல, பயங்கரவாதிகளால்தான் ஒ  தாக்குதல் 
நைடெபற்ற ேபால குறிப்பிட் ந்தார். ஆனால், இன்  
இலங்ைகயின் பல பகுதிகளி ம் ப்பாக்கிச் சூட் ச் 
சம்பவங்கள் நைடெப கின்றன. குறிப்பாக, சிைறச்சாைல 
வாகனத்தில் சிைறக்ைகதிகள் ெகாண் ெசல்லப்பட்டேபா  

ப்பாக்கித் தாக்குதல் நடத்தியதன்ேபாில் அதிேல ெசன்ற 
ெபா ஸா ம் இறந்தி க்கின்றார்கள்; ைகதிக ம் 
இறந்தி க்கின்றார்கள். ெதன்பகுதியிேல பல இடங்களில் 
ெபா ஸா க்கு எதிராக ம் மற் ம் பல்ேவ பட்டவர்களின் 
தனிப்பட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாக ம் ப்பாக்கிச் சூட் ச் 

சம்பவங்கள் நைடெப கின்றன. ஆனால், வடக்கிேல 
எவ்வா  இந்தத் ப்பாக்கிச் சூட் ச் சம்பவம் நைடெபற்ற ? 
அதி ம் அங்ேக ெசன்ற ெபா ஸா ைடய வாகனத் க்கு 
எந்தச் ேசத ம் ஏற்படவில்ைல; ெபா ஸார் எவ ம் 
காயப்பட மில்ைல. யாேரா ஒளித்தி ந்  ாி-56 

ப்பாக்கியால் அங்கி ந்த, railway திைணக்களத்திற்குச் 
ெசாந்தமான பா காப் ப் ெபட்டகத்தின்மீ  நான்கு 
தடைவகள் சுட்டதாகச் ெசய்திகள் மட் ந்தான் 
ெவளிவந்தி க்கின்றன.  

இந்தச் சம்பவம் எப்ப  நடந்த ? இ  ெதாடர்பாக 
ேவ வைகயான பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்ப கிற . 
அதாவ , மீண் ம் பயங்கரவாதிகள் - ேபாராளிகள் 
வந் விட்டார்கள் என்ற ெசய்திகைளச் ெசால்ல ைனவ  
ஏன்? அதி ம், தமிழ் மக்கள் ெகாத் க்ெகாத்தாகப் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட நாைள நிைன கூர்ந்த கடந்த 
18ஆம் திகதி இர தான் இந்தச் சம்பவம் 
நைடெபற்றி க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல 1,50,000க்கும் 
ேமற்பட்ட இரா வத்தினர் குவிக்கப்பட் க்கின்ற 
நிைலயில், எங்கு பார்த்தா ம் இரா வம், கடற்பைட, 
விமானப் பைடயினர்  தமிழ் மக்க ைடய ஏராளமான 
நிலங்கைள ம் தம்வசம் ைவத் க் ெகாண் க்கின்ற சூழ ல், 
அவர்கைள ம் மீறி இவ்வாறான சூட் ச் சம்பவங்கள் 
எவ்வா  நைடெபற ம்? 2009ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பா  
வி தைலப் கள் எவ்வித ப்பாக்கிச் சூட் ச் 
சம்பவங்கைளேயா அல்ல  அரச பைடகள்மீ  
தாக்குதல்கைளேயா ேமற்ெகாண்டதற்கான எந்த ஆதார ம் 
இல்ைல. இப்ப யான ஒ  சூழ ல் கடந்த 18ஆம் திகதி இர  
பைளயிேல நடந்த சம்பவத்ைத, ைனயப்பட்ட அல்ல  ஏேதா 
ஒ  வைகயில் கட் விடப்பட்ட ஒ  கைதயாகத்தான் நாங்கள் 
பார்க்கிேறாம்.  

ஏற்ெகனேவ பல தடைவகள் இங்கு பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனகள் ெசால்லப்பட் க்கின்றன. ஒ  பயங்கரவாதப் 
பிரச்சிைனேபால தமிழ் மக்க ைடய உாிைமப் 
பிரச்சிைனயான  படம் காட்டப்ப கின்ற . அேதேநரத்தில், 
அவர்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் ைவப்பதற்கான 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ  மிக மந்தகதியாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் ம். 

ன்னாள் இரா வத்தளபதி சரத் ெபான்ேசகா அவர்கள்கூட, 
"யாழ்ப்பாணத்திேல நடந்த சம்பவத்ைதப் ேபான்  
ெதன்பகுதியில்கூட பல சம்பவங்கள் நைடெப கின்றன; அ  
அப்ப யான ஒ  சம்பவமாக இ க்க யா " என்  
குறிப்பிட் ந்தார். மிக க்கியமாக இ  க த்திேல 
எ க்கப்பட ேவண் ம். கடந்த 19ஆம் திகதி மக்கைளப் 
பய த் வ ேபால, இ ம் த் ெதாப்பிகள் அணிந்த 
ஆயிரக்கணக்கான இரா வத்தினர் குவிக்கப்பட் , ஓர் 
இரா வ நடவ க்ைகக்கு உட்ப த்தப்பட்ட பிரேதசம் 
ேபாலேவ  பைளப் பகுதி காட்சியளித்தி ந்த . இந்த 
விடயங்கைளக் கவனத்திேல ெகாள்ளேவண் ம்.  

இலங்ைகயிேல இப்ெபா ம் பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டம் நைட ைறயிேல இ க்கிற . அந்தத் தைடச் 
சட்டம் நைட ைறயிேல இ க்கிறெபா  தியெதா  
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்திற்கான நைட ைறகள் 
அைமச்சரைவயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்பதாக நாங்கள் 
ெசய்திகளி டாக அறிகின்ேறாம். இலங்ைகக்கு 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் ஏன் ேதைவப்ப கிற ? இன்  
அவ்வாறானெதா  சட்டம் ெகாண் வ வதற்கு அவசியம் 
இ க்கிறதா? இலங்ைகயிேல பயங்கரவாதம் இல்ைல, த்தம் 
இல்ைல என்றால், அவ்வாறானெதா  சட்டத்ைதக் 
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ெகாண் வரேவண் ய ேதைவ என்ன? எனேவ, இந்த 
விடயங்கள் ஆராயப்பட ேவண் ம். இ க்கின்ற சட்டத்ைத 
நீக்கிவிட் , அதைன இன்ெனா  வ வத்தில், இன் ம் 
அதிகமான அதிகாரங்கைளப் குத்திய ஒ  சட்டமாகக் 
ெகாண் வ வதன் லம் இைளஞர், வதிகள் மீண் ம் 
வ க்கட்டாயமாக ஓர் இரா வ வன் ைறக்குள் அல்ல  
இரா வ அரச பைடகளின் இயந்திரத் தளத் க்குள் 
உள்வாங்கப்ப வார்கள். அவ்வா  நைடெப மானால், அ  
இந்த நாட் ன் நீதி நிர்வாகத் க்குச் சாதகமானதாக 
இ க்குமா? என்பைதத் தய ெசய்  ாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். "இந்த நாட் ேல சமாதானம் ேவண் ம், சம 
உாிைம ேவண் ம், மக்கேளா  ஒ  கூட்டாட்சி" என்ற 
ெசாற்பிரேயாகங்கள் ேபசப்ப கின்றெபா , பயங்கரவாதத் 
தைடச் சட்ட ம் இன்ெனா  வ வத்தில் ெகாண் வரப்ப ம் 
என்றால், அ  இந்த நாட்ைடச் சாியான ஓர் இயங்கு 
நிைலக்குக் ெகாண் ெசல் மா? என்பைத நாங்கள் 
அைனவ ம் சிந்திக்கேவண் ம். ஆகேவ, இ க்கின்ற 
பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் நீக்கப்படேவண் ேம தவிர, ஒ  

திய பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ய அவசியம் இல்ைல என்பைதத்தான் நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

இங்ேக நீதி அைமச்சர் அவர்கள் இ க்கிறார். 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் அவர்க ம் இ க்கிறார். நாங்கள் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சாிடம் அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைல பற்றிப் பல தடைவகள் 
ேபசியி க்கிேறாம். இ பற்றிப் ேபசினால், அவர் அந்தத் 
தைலயி ையத் தாங்க யாமல் தைலயிேல ைக ைவப்பார். 

க்கியமாக, கண் யி ள்ள ம்பைற சிைறச்சாைல, 
நீர்ெகா ம்  சிைறச்சாைல, ெவ க்கைடச் சிைறச்சாைல, 
ெமகசின் சிைறச்சாைல உட்பட மஹர, மட்டக்களப் , 
அ ராத ரம், ப ைள, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய 
சிைறச்சாைலகளில் இன் ம் அரசியல் ைகதிகள் 
காணப்ப கிறார்கள். இந்த அரசியல் ைகதிக ைடய 
வி தைலயில் அரசாங்கம் ஏன் ஒ  ெமத்தனப் ேபாக்ைகக் 
கைடபி க்கேவண் ம்? இவர்கள் த்தம் காரணமாக, 
ெகா ம்பி ம் அல்ல  வடக்கு, கிழக்குக்கு அப்பால் நாட் ன் 
ஏைனய பகுதிகளி ம் அரசியல் ைகதிகள் என்ற ேபார்ைவயில் 
சாதாரணமாகக் ைக  ெசய்யப்பட்டார்கள். னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட பல ேபாராளிகள் ெபா மன்னிப்  
வழங்கப்பட்  வி தைல ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 
அந்தவைகயில் இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்டவர்கைள 
ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் வி தைலெசய்ய ஏன் 
அரசாங்கத்தினால்  யா ?    

இந்தக் ைகதிகளின் வழக்குகைளப் பார்த்தால், ஒ வர் 
மீதான வழக்கு இன்ெனா வ டன் ெதாடர் ப வைதக் 
காணலாம். ஒ வ டன் இைணந்தவர் இன்ெனா  
சிைறச்சாைலயில் இ க்கின்ற நிைலயில் ேவெறா  
நீதிமன்றத் டன் ெதாடர்பாக இ க்கிறார். அந்தச் 
சிைறச்சாைலயி ந்  அவர் நீதிமன்றத் க்குக் ெகாண்  
வரப்ப கின்றெபா , மற்ைறயவர் அங்கு வராமல் வி கின்ற 
சந்தர்ப்ப ம் இ க்கின்ற . இதனால் இந்த வழக்குகள் 
எல்லாம் 6 மாதங்கள், 9 மாதங்கள் என்  நீண்ட காலம் 
இ த்த ப் ச் ெசய்யப்ப கின்றன. இதன் காரணமாக 
இவர்கள் நீண்ட நாட்கள் சிைறயிேல வா க்ெகாண் க் 
கிறார்கள். பல ஆண் கள் சிைறயிேல இ ந்தவர்க க்குத் 
தீர்ப்  வழங்கப்ப கின்றெபா கூட, அவர்கள் சிைறயிேல 

இ ந்த காலம் கவனத்தில் ெகாள்ளப்படாமல் திதாகேவ 
தண்டைன ம் வழங்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெகௗரவ நீதி 
அைமச்சர் அவர்கேள, ெகௗரவ சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப்  அைமச்சர் அவர்கேள, தைலயி யான இந்த 
விடயங்கைளத் தீர்த் ைவப்பதற்கு தய ெசய்  நீங்கள் 

ன்வரேவண் ம். சிைறயிேல இ க்கின்ற ைகதிகைள 
வி தைல ெசய்வதிேல நீங்கள் கூ தல் காிசைன 
காட்டேவண் ம். இ  நீண்டகாலமாக ெசால்லப்ப கின்ற ம் 
பாரா மன்றச் சைபயிேல ேபசப்ப கின்ற மான விடயம். 
ஆனால், இ  கவனத்தில் எ க்கப்படாமேல இ க்கின்ற .  

இதைனவிட, க்கியமாக இன் ெமா  விடயத்ைத இந்த 
இடத்திேல மீண் ம் ஒ ைற ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பாக 
எல்ேலா க்குேம ெவளிப்பைடயாகத் ெதாி ம். இ தி 

த்தத்தின்ேபா  ேபாராளிகள் பலர் தாங்களாகேவ 
இரா வத்திடம் சரணைடந்தி ந்தார்கள். பலைர 
அவர்க ைடய தாய், தந்ைதயர்  ஒப்பைடத்தி ந்தார்கள். 
எத்தைனேயா மைனவிமார் தங்க ைடய கணவன்மாைர 
ஒப்பைடத்தி ந்தார்கள்; எத்தைனேயா பிள்ைளகள் தங்கள  
தாய், தந்ைதயைர ஒப்பைடத்தி ந்தார்கள். பலர் 
கு ம்பத்ேதா  சரணைடந்தி ந்தார்கள். இவ்வா  
சரணைடந்ததற்கான பல ஆதாரங்கள் இ க்கின்றன. இ  
ெதாடர்பான பல ெசய்திகைள இந்தச் சைபயிேல பல 
தடைவகள் நாங்கள் குறிப்பிட் க்கின்ேறாம். உதாரணமாக, 
சரணைடந்த ேபாராளிகள் பலர் வ னியா 'ேஜாசப்' காமிேல 
சித்திரவைதக க்குள்ளாக்கப்பட் க் ெகால்லப்பட்டதாக 
அல்ல  அவர்கள் க ைமயான சித்திரவைதக க் 
குள்ளாக்கப்பட்டதாக சர்வேதச உண்ைம மற் ம் நீதிக்கான 
திட்டத்தின் நிைறேவற் ப் பணிப்பாளர் யஸ்மின் சூக்கா 
அவர்கள் குறிப்பிட் க்கின்றார். இவ்வாறான நிைலயில், 
2015 ெசப்ெரம்பர் மாதம் ெஜனீவாவிேல ெகாண் வரப்பட்ட 
தீர்மானத்தின் பிரகாரம், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளக் 
கண்டறிவதற்கான காாியாலயத்ைத அைமத் , விசாரைண 
ெசய் , அவர்க க்கு நீதி வழங்க ேவண் ய அரசு, காலத்ைத 
இ த்த த் ச் ெசல்வதனால் அந்த மக்கள்  விரக்தி நிைலக்குத்  
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் 
களின் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல இன்  94வ  நாளாக தங்க ைடய 
ேபாராட்டத்ைத ன்ென த்  வ கிறார்கள். இேதேபால 
வ னியா, தி ேகாணமைல, ல்ைலத்தீ , அம்பாைற ஆகிய 
மாவட்டங்களிேல வ ந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் 'கவனயீர்ப் ' என்றவைகயில், 
தங்க ைடய ேபாராட்டங்கைள ன்ென த்தி க்கிறார்கள்.  

ெகௗரவ அைமச்சர் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்க ம்  
ெகௗரவ அைமச்சர் விஜயதாஸ ராஸபக்ஷ அவர்க ம் 
தற்ேபா  சைபயிேல இ க்கின்றார்கள். ெகளரவ 
அைமச்சர்கேள! அரசியல் நியாயாதிக்க ள்ள ஓர் எல்ைலக்குள் 
கு மக்கள் ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்; இரா வத்தினாிடம் 
சரணைடந்தவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
இவர்கள் ேநர யாகச் சரணைடந்ததற்குப் பல சாட்சியங்கள் 
உண் . இவ்வா  அவர்கள் ஒப்பைடக்கப்பட்டதற்கான 
கண்கண்ட சாட்சியங்க ம் இ க்கின்றன. இப்ப யான 
நிைலயில் இதற்கான காலத்ைத ேம ம் தாமதிக்க ேவண் ய 
ேதைவ என்ன? அவர்கள் இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா? 
இ ந்தால், எங்ேக இ க்கிறார்கள்? காணாமற் 
ேபாய்விட் ந்தால் அவர்கள் எங்ேக எவ்வா  காணாமல் 
ேபானார்கள்? அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்பைதேய  
உங்களிடம் நான் ேகட்கின்ேறன்.  

மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசாங்கத்தில் ேகாட்டாபாய 
ராஜபக்ஷ பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாளராக ம் சரத் 
ெபான்ேசகா இரா வத் தளபதியாக ம் இ ந்தெபா தான் 
இவர்கள் ைகயளிக்கப்பட்டார்கள், சரணைடந்தார்கள். 
ஓமந்ைதயில் ைவத் ம் ள்ளிவாய்க்கா ல் ைவத் ம் 
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இரா வத்தினர் ஒ ெப க்கிகள் லம் “நீங்கள் ஒ  
நாேள ம் வி தைலப் கள் அைமப்பில் இ ந்தி ந்தால், 
ஒ நாேள ம் வி தைலப் க க்கு உதவியி ந்தால் 
உடன யாகச்  சரணைட ங்கள்!  நாங்கள் விசாாித் விட்  
உங்கைள அ ப்பிவி ேவாம்” என்  அறிவித்தனர். அந்த 
நம்பிக்ைகயில் வண. பிதா பிரான்சிஸ் அ களார் தைலைமயில் 
கிட்டத்தட்ட 60 ேபாராளிகள் ஒன்றாகச் சரணைடந்தார்கள். 
அதைனவிட ஏைனய ேபாராளிகள் பல ம்  
சரணைடந்தி ந்தார்கள். தற்ேபா  வண. பிதா பிரான்சிஸ் 
அ களா ம் இல்ைல; அவேரா  ேசர்ந்  சரணைடந்த த்த 
ேபாராளிக ம் இல்ைல.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Okay, Sir.  

இவர்க க்கு என்ன நடந்த ? அவர்களிடம் உயிேரா  
ஒப்பைடக்கப்பட்ட இந்தப் ேபாராளிகைளத் தற்ேபா  
இல்ைலெயன்  கூறினால், இவர்கள் சுட் க் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள் அல்ல  சித்திரவைத ெசய்  
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள். அப்ப ெயன்றால், இந்த 
நாட் ேல ெவளிப்பைடயான ஓர் இனவழிப் , ஒ  சட்டமீறல் 
இடம்ெபற்றி க்கின்ற . எனேவ,  இதற்கு ஒ  நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம். இதைனத்தாேன அந்த மக்கள் ேகட்கிறார்கள். இ  
நியாயமான தாேன! அந்த மக்களின் நியாயமான இந்தக் 
ேகாாிக்ைகக்கு மனித  ேநய ள்ளவர்கள், சட்டத்ைத 
மதிக்கின்றவர்கள், மனித உாிைமகைள மதிக்கின்றவர்கள் ஏன், 
பதில் ெசால்லத் தயங்குகின்றார்கள்? ஆகேவ, இந்த 
மக்க ைடய ேகாாிக்ைகக்கு நீங்கள் பதில் ெசால்ல ேவண் ம்.  

இன்  மக்கள் தாங்களாக - தன்ென ச்சியாக 
ேமற்ெகாள்கின்ற இந்தப் ேபாராட்டம், கிட்டத்தட்ட 100 
நாட்கைள அைடயப்ேபாகின்ற . இதற்கு ஒ  தீர்  
கிைடக்காமல் தகரப் பந்தல்களில் ெவயி ம் மைழயி ம் 
இ ந்  மிகக் ெகா ைமயான ேநாய்க க்குக்கூட 
உள்ளாக்கப்ப கிறார்கள். ஆகேவ, இதற்கு விைரவான ஒ  
தீர்ைவக் கா ங்கள்! இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற அரசியல் 
தைலவர்கள் எல்ேலா க்குேம இந்த விடயம் க்கியமான . 
இ  எல்ேலா ைடய மனச்சாட்சிைய ம் ெதாடக்கூ ய . 
எனேவ, இந்த விடயம் சம்பந்தமாக ம் வ ந்  காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பாக ம் நீதி கிைடப்பதற்கு  இந்தச்  
சைப ஒ  ைவ எட்டேவண் ெமன்  தயவாகக் ேகட் , 
என  உைரைய  நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

 
[4.50 p.m.] 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Mr. Presiding Member,  the Civil Procedure Code was 

enacted during the late Nineteenth Century and has 
remained substantially a procedural law applicable in Sri 
Lanka in respect of institutions and conduct of legal 

actions in Sri Lanka. It has been amended from time to 
time, but yet there are several provisions in the Code that 
requires amendments in order to expeditiously dispose of 
the several cases that are pending in the courts today. 
Throughout the world, countries are taking steps to 
ensure that actions instituted are expeditiously concluded 
and Wolf Report in the United Kingdom is an example of 
the revision of the procedural law.  

If you see today in Sri Lanka, with due respect to the 
Honourable Judges, there is a tremendous delay in the 
procedural application in the civil procedure as well as 
the procedural matters of the court is concerned.       

I must at the first instance congratulate the Hon. 
Minister of Justice for having brought these Amendments 
in the Civil Procedure Code, which will really 
expeditiously be enacted so that there will be some sort of 
quick justice brought to this country.  

The main proposed Amendments to the Civil 
Procedure Code are as follows: 

1. Amendment to Section 5 has given a wide 
definition to areas that were either not specified or 
considered as grey areas such as "Court Expert", 
"Local Authority", "Provincial Council" and 
"Public Corporation". These definitions have been 
clearly laid down in that Amendment to Section 5.           

2. Section 27 is amended to include digital data of 
registered attorney such as email and other 
electronic addresses.  

3. Amendment to enable the client to specify his 
legal representative in the event of his death. The 
same is connected to Section 393 of the Civil 
Procedure Code.  

4. Section 29 is amended to enable effective service 
of summons and notices.  

5. Section 79A is a proposed Amendment to 
accommodate the introduction of a pre-trial 
hearing. This will benefit parties to attend to 
formalities without postponement of cases in 
judicial hearings.   

6. Section 80 is replaced in order to fix the date of 
trial in a more effective manner. The new Section 
80A is to avoid any delay if parties seek to delay 
proceedings by pre-trial steps.   

7. Section 93 - amendment of pleadings - is amended 
to accommodate pre-trials.  

8. S e c t i o n s 
142A,142B,142C,142D,142E,142F,142G,142H,1
42I,142J are dealing with the new concept of pre-
trial steps in order to make an effective 
adjudication of cases without undue delay.   

9. Section 148 - Adjournment for evidence - is 
repealed.  
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10. Section 149 has been furthered by 149A.  

11. Section 151A is a proposed Amendment with 
regard to affidavit evidence in order to safely 
adjudicate without delay.  

12. Sections 193 to 198, which deal with death of 
parties, have been repealed and have been 
substituted with new sections to effectively 
nominate parties where death will not delay 
substitution and action.  

The present Amendments seek to bring about certain 
important changes which should definitely help in the 
speedy disposal of actions.  

Firstly, a provision is made in relation to pre-trial 
procedure, which is a very important Amendment that has 
been brought in the Civil Procedure Code. This is one of 
the most important innovations in the procedural law of 
Sri Lanka contained in this Bill that is presently 
presented. There were to some extent provisions relating 
to pre-trial in the repeal of the Administration of Justice 
Law. In jurisdictions such as United Kingdom, there is 
provision for a Master of a Court to deal with many 
matters which are of a pre-trial nature. The present Bill 
makes pre-trial a mandatory provision. Once the answer 
or replication is filed, as the case may be, in the Court 
shall appoint a date not less than three weeks and not 
exceeding two months for the purpose of  pre-trial 
proceedings.       

At the pre-trial proceedings, parties could tender their 
proposed admissions and issues and this should be filed in 
the Court Registry 14 days prior to the date of the pre-trial 
hearing. The Bill also provides that the pre-trial 
proceedings should ordinarily conclude within three 
months from the commencement of the hearing.  So, if  it 
can be completed within three months, it is really a 
commendable thing. At the pre-trial proceedings, the 
judge could obtain an agreement relating to admission of 
facts and documents, identify the witnesses based on the 
admissibility of relevancy, assist the parties to arrive at an 
adjustment, settlement, compromise or other agreement 
with regard to matters in issue and take all steps as may 
appear to the judge to be necessary for the expeditious 
and inexpensive disposal of the action. A decision of a 
judge conducting a pre-trial hearing arrived in a manner 
agreed between the parties shall be binding on the parties. 
When such agreement is reached, the judge would read 
out and explain the effect of such agreement and record 
that the parties understood the contents and the parties 
shall sign the agreement. In the pre-trial proceedings, 
agreement could also be reached in regard to proof of 
documents, number of witnesses to be called, 
adjustments, settlement or compromise of actions.  

Secondly, this Bill also mandates a person to institute 
action to nominate a successor in the event of his death. 

This is also a very important provision. A similar 
provision also exists in the partition law. The Bill 
provides that where a registered attorney is appointed, 
that party shall also nominate at least one person and not 
more than three persons in order of preference to be his 
legal representative for the purpose of the action, in the 
event of his death pending the final determination of the 
action. This provision is also really a commendable 
Amendment because, to get a legal representative in the 
event of a death of a person, there has to be testamentary 
proceedings and he will have to be adjudicated as an 
executor or administrator and only after that situation that 
he can be substituted in a court action. Therefore, this is 
also a very good nomination that we can have for this 
purpose.  

There is also a provision relating to continuing of 
action when there are more than one plaintiff or 
defendant and the continuation of action when the cause 
of action survives after death.  Substitution of legal 
representatives is well known in Sri Lanka when a party 
dies during the course of the proceedings and it is a long-
drawn-out procedure, which takes considerable time and 
therefore prolongs the length of the trial. The provisions 
contained in the Bill would greatly assist in expeditiously 
disposing of matters where a party dies during the course 
of the proceedings.  

There is also provision relating to the admissibility of 
documents obtained from public offices and these 
documents are admissible unless challenged. At present, 
considerable time is spent in formally proving documents 
which are official in nature and this time could be saved 
by the provisions of this section. 

There is also a provision relating to giving electronic 
addresses in the Proxy. In case, such notices could be 
given to such addresses this would greatly help the mode 
of giving notice. 

Another provision contained in the Bill is the leading 
of evidence in chief by an affidavit. This would shorten 
the length of the trial and evidence in chief of witnesses 
need not be given orally by way of affidavit. The 
opposing party could cross-examine the affirmant so that 
there will be no prejudice caused to the parties. This 
procedure has been successfully used in the Commercial 
High Courts of Colombo and widening the scope of this 
provision to other courts is greatly welcome. 

It would therefore be seen that the various provisions 
contained in the Bill are of statutory nature and is one 
step forward in concluding the large number of pending 
cases in our courts more expeditiously.  

Therefore, I congratulate the Hon. Minister of Justice 
for having these Amendments brought in by this Bill and 
I am sure by doing so, we can expeditiously conclude 
long pending proceedings in the District Court of 
Colombo.  

Thank you.  
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ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණය 

සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, 
especially in the presence of the Hon. (Mrs.) Shanthi 
Sriskandarasa.   

Constantly, there had been allegation against the 
Government that we are not taking proper steps and not 
disposing cases filed under the Prevention of Terrorism 
Act and  that we are purposely delaying. That allegation is 
not reasonable, Hon. Presiding Member, for the reason 
that we have established two special High Courts to 
dispose of all these cases. Forty-six cases are now 
pending in the special High Court in Colombo and there 
is another High Court which was established some time 
back in Anuradhapura where there are only 12 cases 
pending.  That is why the Hon. Charles Nirmalanathan 
mentioned that that High Court is taking up many other 
cases without giving priority to these 12 cases.  

During the year 2016, more than 50 per cent of the 
cases had been concluded. I very often check on these 
cases as to why they are not finalized.  Factually, the main 
reason is that there are only a few Counsels who are 
defending the accused in these cases and those Counsels 
always come and ask for dates not within a short period of 
time, but they want dates after a long period of time.  That 
is not the only reason but 90 per cent of cases are being 
delayed not due to any inefficiency of the Attorney-
General’s Department or the presiding Judges, but it is 
because of the Counsels who are appearing on behalf of 
the accused.  They want dates after a long period of time 
and they are not ready for trial.  

Therefore, I wish to bring this issue to the attention of 
everybody concerned. If the Counsels appearing for those 
suspects would co-operate to dispose these cases at the 
earliest, certainly within  a few months, this will be over 
very soon.  

Thank you very much.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි කථා කරන්ෙන් නීතිය 

හා අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් වන විෂයක් ගැනයි. ජනතා 
පරමාධිපත්ය නිෙයෝජනය කරමින් තමයි ෙම් රෙට් විධායකය, 
ව්යවස්ථාදායකය හා අධිකරණය යන කියාවලිය සිදුවන්ෙන්. 
නමුත්, අද ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම කථා කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙනොෙවයි. පළාත් පාලන ආයතනයක 
හිටපු සභාපතිවරෙයක් හැටියට තමයි අද මම කථා කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්. 

ලංකාෙව් සියලුම පළාත් පාලන ආයතන දිහා බැලුවාම ෙම් 
ෙවනෙකොට ජනතා පරමාධිපත්ය අයිතීන් උල්ලංඝනය ෙවලා, 
විනාශ ෙවලා ඉවරයි. මීට වසරකුත් මාස ෙදකකට කලින් මාතර 
දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතන 17ක නිෙයෝජිතයින් 
තමන්ෙග් ඡන්ද වරම - ජනතා පරමාධිපත්ය අයිතිය - ඉල්ලමින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ ෙපත්සම ෙම් වන තුරුත් 
විභාගයට ලක්ෙවලා නැහැ. ෙම් වෙග් තවත් පළාත් පාලන 
ආයතන කිහිපයක ජනතා නිෙයෝජිතයින් ඔවුන්ෙග් පරමාධිපත්ය 
අයිතිය ඉල්ලනවා. ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කරලා ජනතා 
පරමාධිපත්ය අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලන ෙම් ෙමොෙහොත 
ෙවනෙකොටත් ඒ පිළිබඳ වූ අධිකරණ නඩු තීන්දුව ලබාදීමට අවශ්ය 
කියාමාර්ග ගන්ෙන් නැහැ. අධිකරණ අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉස්ෙසල්ලා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, 
ෙඩංගු පශ්නය SAITM පශ්නයටත් වඩා බරපතළයි කියලා. ඔව්, 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒ පශ්නයට ෙහේතුව 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පළාත් පාලන ආයතනවල කියාකාරිත්වය අද 
ඇණහිට තිබීමයි.  

පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජිතයන් විධියට සහ රෙට් 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට වසර 4කට, 5කට වරක් අපි ෙම් 
රෙට් ජනතාව ඉදිරිෙය් ඇගැයීමට ලක්ෙවනවා. ඇපි එෙසේ 
ඇගැයීමට ලක්වන නිසා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් 
අවශ්යතා ඉටු කිරීම සඳහා කියා කරනවා. පළාත් පාලන ආයතනය 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට උපෙත් සිට මරණය දක්වා ෙසේවය 
කරන ස්ථානයක්. ඔවුන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න අපි උත්සාහ 
කළා. අද පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන් නැති 
නිසා, නිලධාරිවාදය පැතිරී ෙගොස් තිෙබනවා. නිලධාරින් ඒ 
කියාදාමය හරියට කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද SAITM 
පශ්නයටත් වඩා ෙඩංගු වසංගතය ෙමපමණ උගෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙඩංගු උවදුර නැති කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, පළාත් 
පාලන ආයතනවලින් සිදුවිය යුතු අෙනකුත් සියලුම කටයුතුත් අද 
නැවතිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් ජනතා පරමාධිපත්ය 
අයිතිය උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි කියන්ෙන්, මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වූවා නම් 
ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජිතයා ගමට බැහැලා, ඒ ගෙම් ජනතාවෙග් 
පශ්න විසඳනවා. නමුත්, නිලධාරින්ට ඒ විධිෙය් වුවමනාවක්, 
හැඟීමක්, තැකීමක් ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ඇගැයීමකට ලක්ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට 
අනිවාර්යෙයන්ම වැටුප හම්බෙවනවා, pension එක තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔවුන්, ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට කියා කරනවා. ඔවුන් 
ඇගැයීමට ලක්ෙවන්ෙන් කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කරන 
අවස්ථාවලදී පමණයි. 

ඒ එක්කම අද ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙදආකාරයකටයි.  ඒකට අධිකරණ අමාත්යතුමා සම්බන්ධ නැහැ. 
ඔබතුමා ඒ ගැන හිතන්න එපා. නමුත්, ඔබතුමා ෙනොදැනුවත්ව ෙම් 
රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන 
කථා කරමින්, අධිකරණයට අත ෙපොවන තත්ත්වයක් තිෙබන බව 
යම් යම් කාරණා තුළින් පිළිබිඹු ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවට පක්ෂව කටයුතු කරන අයට එක් 
ආකාරයකටත්,  විරුද්ධව වැඩ කරන අයට තව ආකාරයකටත් 
වශෙයනුයි ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්.  ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැක්කා, පසුගිය සතිෙය්  වව්නියාව දිස්තික්කෙය් අතුරුදහන් වූවන් 
සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු කරන්න විෙද්ශ විනිසුරුවන් 
ෙගෙනන්න ඕනෑයි කියලා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුව එයට කිසිදු මැදිහත් වීමක් කරන්ෙන්  නැහැ.   ෙම් රෙට් 
ශිෂ්යයින් ශිෂ්ය අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් 
ෙලෝටස් පාෙර්දී අදත් ඔවුන්ට පහාර එල්ල කර තිෙබනවා. ෙම්කද 
නීතිෙය් සමානාත්මතාව කියන්ෙන්.  

උතුරට එක නීතියකුත්, දකුණට තවත් නීතියකුත් කියාත්මක 
ෙවන්න බැහැ. සියල්ලන්ටම එක නීතියක් කියාත්මක විය යුතුයි. ඒ 
එක පැත්තක්. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් ආණ්ඩුවට පක්ෂව සිටින 
අයට එක විධියකටත්, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරන අයට 
තවත් විධියකටත් සලකන ආකාරයකුයි තිෙබන්ෙන්.  පසුගිය 
කාලෙය් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා, ෙම් ආණ්ඩුවට පක්ෂව 
සිටින අයෙග් නඩු කටයුතුවලට සලකන ආකාරය.  ඒ ගැන කථා 
කරද්දී වැදගත් කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. එනම්,  රාජා 
රාජරත්නම් ඇෙමරිකාෙව් stock market එෙක් ෙහොරකම් කළා 
කියලා ඇෙමරිකානු රජය වසර අටක සිර දඬුවමක් ලබා ෙදනවා. 
එහි ලංකා විනිමය සංචිත පශ්නයක් සම්බන්ධව ලංකාෙව් 
නිෙයෝජිතයා විධියට කටයුතු කරපු අෙප් හිටපු මුදල් 
අමාත්යතුමාෙග් -වර්තමාන විෙද්ශ අමාත්යතුමා- නඩු නිමිත්ත 
වසර ෙදකයි මාස ගණනකට කලින්  නිදහස් කරනවා.  

හැබැයි, නිෙදොස්ෙකොට නිදහස් කරන්ෙන් නැහැ. නිදහස් 
කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අවසානෙය් තිෙබන්ෙන් ආගමන විගමන 
පනත යටෙත් කරපු වරද, තාක්ෂණික කාරණාව සම්බන්ධ වරද,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 8යි තිබුෙණ්. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙහොඳයි. 

ෙම් ආකාරයට ෙදවිධියාකාරයකට ෙවන්න බැහැ. ෙම් රෙට් 
නීතිය අරලිය ගහ මන්දිරෙය් සිට කියාත්මක ෙවන්න බැහැ. ෙම් 
රෙට් නීතිය සමානයි. සියලු ෙදනාට එක සමාන විධියට සැලකිය 
යුතුයි. නීතිපතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් 
ඉන්නවා ඇති. ඒ නිසා මම කියනවා අනුන්ෙග් රතු පාට, නිල් පාට, 
ෙකොළ පාට කණ්ණාඩිවලින් බලන්න එපා කියලා. ෙම් රෙට් නීතිය 
තිෙබන්ෙන් සැමට සමාන විධියට සැලකීම සඳහායි. අනුන්ෙග් 
කුණු ෙගොඩවල්,  අරලිය ගහ මන්දිරෙය් කුණු ෙගොඩවල් නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ටැක්ටර්වලින් අදින්න එපාය කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, ෙම් රෙට් නීතිය අනුව සැමට සමානව සලකන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මට ලැබී ඇති කාල සීමාව මදි නිසා මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පතී විකමරත්න මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික් රමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම සිවිල් නඩු විධාන 

සංගහය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා වුණා. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී - Sectoral Oversight Committee on 
Legal Affairs (anti-corruption) and Media-  දීර්ඝ වශෙයන් 
සාකච්ඡා වුණු බව. මම හිතන හැටියට පැය ගණනක සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වුණා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් අෙප් ආරාධනය පරිදි 
එම ස්ථානයට පැමිණියා. ඒ වාෙග්ම සිවිල් නඩු පිළිබඳව යම් 
විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබන ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා වැනි අය සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. අපි  කියන්න සතුටුයි, අපි ෙයෝජනා කරපු සමහර 
සංෙශෝධන පිළිෙගන තිෙබන බව.  අෙනක් නඩුවල වාෙග්ම දීර්ඝ 
කාලයක සිට සිවිල් නඩුවල සිදුවන  නඩු කල්යෑම පිළිබඳ 
කාරණය මම නීතිඥවරෙයකු වුණු දවෙසේ සිටම කථා කළා. දැන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාෙයෝගික පියවර කිහිපයක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව රජයටත්, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාටත් අපි පශංසා 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  නීතිඥ සංගමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
කියා සිටි ෙදයක් තමයි පූර්ව නඩු විභාග පිළිබඳ කාරණය.  පූර්ව 
නඩු විභාග තුළින් ෙනොෙයකුත් කාරණා පිළිබඳව මුලින් 
එකඟත්වයකට එන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැම එකක් පිළිබඳවම 
දිගට විභාගයට යන්ෙන් නැතිව යම් යම් කාරණා පිළිබඳව 
එකඟත්වයක් ඇති කර ෙගන, විසඳිය යුතු කාරණා පිළිබඳව 
එකඟත්වයක් ලබා ෙගන නඩු විභාගයට යනෙකොට ඒ නඩු විභාග 
ක්ෙෂේතය  අවම කර ගන්නට ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. එම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන පතිපාදන පිළිබඳව මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව පමාණවත් සාකච්ඡාවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙමය අෙනකුත් අධිකරණවලත් විෙශේෂෙයන් 
අභියාචනාධිකරණයට සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් ෙම් pre-trial 
hearing කියන සංකල්පය -එය ඒ ආකාරෙයන්ම කරන්න බැහැ.- 
දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න, ඒ ගැන හිතන්න කියලා. 
ෙමොකද අපි දන්නවා, අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් අති විශාල පමාදයක් තිෙබනවා කියලා. 

ෙම් ළඟදී එච්චරම ෙජ්යෂ්ඨ නැති නීතිඥවරියක් මට කියනවා, 
"මට නම් උසාවියට යන්න එපා ෙවලා; හැමදාම ගිහිල්ලා පැය 
ගණනක් ඉඳලා ෙගදර යනවා; මම ඒ ෙවනුවට රස්සාවක් ෙහොයා 
ගන්නයි හදන්ෙන්." කියලා. ඒක ෙබොෙහොම නරක සංඥාවක්. ඒ 
නිසා ඉහළ අධිකරණවල ඇති වන පමාදය අවම කර ගැනීමට අපි 
කම සහ විධි ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  මහාධිකරණවල 
සිවිල් අභියාචනා  - සිවිල් ඇපැල්- ඇෙසනවා.  අභියාචනා  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එන පමාණය අති විශාලයි. එම නිසා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  workload එක වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම 
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හිතන විධියට දැන් කාලය පැමිණ තිෙබනවා, මහාධිකරණවල 
තවදුරටත් ඇපැල්- අභියාචනා- නඩු ඇසිය යුතුද නැද්ද කියලා 
තීරණය කිරීමට. ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡාවකුත් තිෙබනවා. මම 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්, අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් 
සංඛ්යාව වැඩි කරලා, අභියාචනාධිකරණයට බලතල  දීලා සෑම 
පළාතකම අභියාචනාධිකරණයක් රැස්ෙවන්නට ඕනෑ කියන 
එකයි. වඩා ෙහොඳයි, කලින් වාෙග් මහාධිකරණය අපරාධ නඩු 
සම්බන්ධෙයන් මූලික අධිකරණයක් ෙලස පමණක් සීමා කළා 
නම්. ඒ තුළින් අපරාධ නඩු විසඳීමත් ඉක්මන් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයක් ගැන 
කථා කරන නිසා අභියාචනාධිකරණයට ෙම් බලය නැවත දීම ගැන 
අපි බරපතළ ෙලස සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
වාෙග්ම පළාත්බදව අභියාචනාධිකරණය රැස් වුණත් එකම          
ශී ලංකාෙව් එකම අභියාචනාධිකරණෙය් ෙවනත් විනිශ්චය ආසන 
ෙලසයි කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මූලික අයිතිවාසිකම් 
වැනි කාරණා පිළිබඳ බලතල ඉතාම පහසුෙවන් 
අභියාචනාධිකරණයට ෙදන්නට පුළුවන්. නමුත් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ්යාව වැඩි කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ්යාව අඩුම වශෙයන් 15 දක්වා වැඩි 
කිරීම ගැනවත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් විශාම යන වයස 65 සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් විශාම යන වයස 
අවුරුදු 63ක් වනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, දැන් කාලය 
පැමිණ තිෙබනවා, එතුමන්ලාෙග් විශාම යන වයස පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනයක් කරන්නට. ෙමොකද, අපි දන්නවා, සමහර 
ෙව්ලාවට ඉතාමත්ම ෙහොඳ විනිශ්චයකාරවරුන්, තවදුරටත් වැඩ 
කරන්නට පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරුන් විශාම ෙගන යන බව. 
එතුමන්ලාෙග් විශාම යන වයස තව අවුරුදු ෙදකකින් දීර්ඝ 
කරන්නට පුළුවන් නම් තවදුරටත් ඒ අයෙග් ෙසේවය ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා.  

අෙනක් කාරණය, සමහර ෙව්ලාවට අභියාචනාධිකරණෙය් සහ  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ට තමන් අහපු නඩු 
සියල්ෙල්ම තීන්දු ෙදන්නට බැරි ෙවනවා. ෙනොෙයකුත් ෙහේතූන් 
නිසා ඒ නඩු ඇදිලා ගිහින් තිෙබනවා. සමහර විනිශ්චයකාරවරුන් 
විශාම ගිහින් තිෙබනවා, එෙහම නැත්නම් අභියාචනාධිකරණෙයන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් නඩු සිය ගණනක 
තීන්දු දීලා නැහැ. අභියාචනාධිකරණෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිය 
විනිශ්චයකාරවරෙයකු නඩු සියයක පමණ තීන්දු ෙදන්ෙන් නැතිව 
ගිය අවස්ථාවකට උදාහරණයක් තිෙබනවා. සමහරු ඉතාම ෙහොඳ 
විනිශ්චයකාරවරුන්. ෙම් වාෙග් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්නට 
ඕනෑ. අපට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිපාදනයක් හදන්නට පුළුවන්, 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් විශාම ගියාට පසු තව මාස තුනක ෙසේවය 
ලබා ෙදන්නට හැකි වන පරිදි.  ඒ, නඩු අහන්නට ෙනොෙවයි 
නඩුවල තීන්දු ෙදන්නට. එවැනි විෙශේෂ පතිපාදන ලබාදීලා එවැනි 
කටයුත්තක් කිරීමට අපට සිදු ෙවනවා. මම හිතනවා, ඒ පිළිබඳව 
සැලකිල්ලට භාජන කිරීම කාෙලෝචිතයි කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම අභියාචනාධිකරණෙය් සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩු කල් යන්නට එක ෙහේතුවක් තමයි, පාර්ශ්වකරුවන් මිය යාම 
සහ ෙවනස්වීම නිසා නඩුෙව් ශීර්ෂය ෙවනස් කරන්නට වීම. මා 
ෙපනී සිටින එක නඩුවක් තිෙබනවා, -ඒ කාලෙය් අෙප් ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා තමයි ඒ නඩුෙව් මට විරුද්ධව ෙපනී 
සිටිෙය්. බස්නාහිර පළාෙත් අමාත්ය මණ්ඩලයට විරුද්ධව තවම ඒ 
නඩුව විභාග වනවා.- හැම නඩු දිනයකටම  යනෙකොට එක්ෙකෝ ඒ 
නඩුවට අදාළ ඇමතිවරයා ෙවනස් ෙවලා, එක්ෙකෝ ඔහුෙග් විෂය 
ෙවනස් ෙවලා, එෙහම නැත්නම් නිලධාරිෙයක් ෙවනස් ෙවලා. ඒ 
නිසා හැමදාම නඩුව කල් යනවා. නමුත් ෙම් සඳහා නීතියක් මඟින් 
පතිපාදන ඇති කරන්නට පුළුවන්.  

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය රීති හදනකම් ඉන්ෙන් නැතිව නීතියක් 
මඟින් පතිපාදන  ෙගෙනමු කියලායි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම  කැබිනට් මණ්ඩලය  ගැන නඩුවක් නම්,  නඩුවල 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න 50 ෙදනාම ශීර්ෂෙය් නම් කරන්නට 
අවශ්ය නැහැ. එවැනි නඩුවක ශීර්ෂයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ෙල්කම් නම් කළාම ඇති, එෙහම නැත්නම් නිල බලය නම් කළාම 
ඇති, පළාත්බද අමාත්ය මණ්ඩලය  සම්බන්ධ නඩුවක් නම් එහි 
ෙල්කම් නම් කළාම ඇති කියලා නීතිය මඟින් කියනවා නම් අපට 
ඒ පමාදයන් අවම කර ගන්නට පුළුවන්. එවැනි කම සහ විධි 
ෙසොයා ගන්නට ඕනෑ. අභියාචනාධිකරණෙය් ඒ පශ්නය එක්තරා 
විධියකට විසඳලා තිෙබනවා, රීති මඟින්. එහිදී කියලා තිෙබනවා, 
රාජ්ය නිලධාරියකු ඉවත් වුණාට පසුව ආෙද්ශයක් කරන්ෙන් 
නැතිව ඉදිරියට යන්නට පුළුවන් කියලා. නමුත් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට 
ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සලකා බැලිය යුතුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කැඳවන නඩු පිළිබඳවත් පශ්න 
තිෙබනවා. අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් කැඳවන්නත් 
විනිශ්චයකාරවරුන් ෙදෙදෙනකු ඉන්නට ඕනෑ. 
අභියාචනාධිකරණෙය් නම් එක් විනිශ්චයකාරවරෙයකුට නඩුවක් 
කැඳවන්නට පුළුවන්. නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සමහර නඩු අද 
අහන්නට බැහැ. 

ෙම් කල් යන නඩුවක් බව ෙහොඳටම දන්නවා. නමුත්, ඒ 
නඩුවට අලුත් දිනය ගන්නත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් 
නීතීඥවරුන් එතැන රස්තියාදු ෙවන්න ඕනෑ. විනිශ්චයකාරවරුත් 
මුළු roll එක දිගටම කරන්න ඕනෑ. අනික් රටවල නම් Master of 
the Rolls ෙකෙනක් ඉන්න බව අප දන්නවා. එතුමා විනිශ්චය 
සභාවට එන්ෙන් නැහැ. ෙවනම තැනක සිට ඒ කටයුතු කරනවා. 
හැබැයි, ඒ සඳහා අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනස්කම් 
කරන්න සිදු ෙවනවා. අප ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙවනස්කම් 
ගැන හිතන ෙම් කාලෙය් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන 
අවස්ථාවල -විෙශේෂෙයන්ම ඉහළ අධිකරණවලට- ඒ 
විනිශ්චයකාරවරු වැඩි පිරිසක් පත් කළ යුත්ෙත් පහළින්; උසස්වීම් 
මාර්ගෙයන්. ඒ ගැන කිසිම පශන්යක් නැහැ. අප කවුරුත් එයට 
එකඟයි. නමුත්, විනිශ්චයකාරවරු හැටියට අභියාචනාධිකරණයට, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට සහ මහාධිකරණයට යන්න ෙපෞද්ගලික 
නීතීඥවරුන්ටත් සාධාරණ ඉඩක් තිබිය යුතුයි. ෙමහිදී නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිඥවරුන්ට එක්තරා ඉඩක් ලැෙබනවා. 
නමුත්, ෙපෞද්ගලික නීතීඥවරුන්ට ලැෙබන ඉඩකඩ ඉතාම 
සීමාසහිතයි. විනිශ්චයකාරවරු ඉහළට යන්න ඕනෑ කාලය 
ගතවීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි කියන කාරණයයි ඊළඟට මා 
කියන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් දක්ෂකම් පිළිබඳ මැනීමක් කරන්න ඕනෑ. 
ඔවුන් ෙකොයි තරම් නඩු තීන්දු ලියා තිෙබනවාද, ෙකොයි තරම් නඩු 
තීන්දු සංඛ්යාවක් ලියන්ෙන් නැතිව ඊළඟ උසාවියට ගියාද, 
ඔවුන්ෙග් නඩු තීන්දු ෙකොපමණ පතිශතයක් ඉහළ අධිකරණ විසින් 
ෙවනස් කරනු ලැබුවාද කියන කාරණා අප සැලකිල්ලට ගත 
යුතුයි. කවර ෙහෝ විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් ෙහෝ 
විනිශ්චයකාරවරියකෙග් නඩු තීන්දු ඉහළ අධිකරණ විසින් දිගටම 
පතිෙශෝධනය කර තිෙබනවා නම්, ෙවනස් කර තිෙබනවා නම්, 
ඔහු ෙහෝ ඇයෙග් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව පශ්න තිෙබන බව 
අපට හිතාගන්න පුළුවන්. එම නිසා promotions ෙදන ෙකොට අප 
merit factor එක සැලකිල්ලට ගත යුතුමයි.  

මම තව එක කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරු විශාම ගත්තාට පසුව ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප, 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින විනිශ්චයකාරවරෙයකුෙග් පඩියට සමාන විය 
යුතුයි කියන ෙයෝජනාව මා කරනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
විනිශ්චයකාරවරු ෙවනත් වැඩවලට ෙයෙදන අවස්ථා අප දැක 
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 

729 730 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තව එක් නරක පවණතාවක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙවනත් රටවලට ගිහින් ඒ රටවල 
අභියාචනාධිකරණෙය් හා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු අහන්න අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණවල සහ අභියාචනාධිකරණවල විනිශච්යකාරවරුන්ට ඉඩ 
ලැෙබනවා. අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් දිවුරුම් දී 
තිෙබන විනිශ්චයකාරවරු -විෙශේෂෙයන්ම උපරිමාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරු- ෙවනත් රටවලට ගිහින්, ඒ රටවල ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් දිවුරුම් දීලා, ඒ රටවල විනිශ්චයකාරවරු 
හැටියට කටයුතු කිරීම -රටවල් ෙදකක විනිශ්චයකාරවරුන් ෙලස 
කටයුතු කිරීම- සුදුසු නැහැ. අප ඒ practice එක නැවැත්විය යුතුයි. 
අෙප් විනිශ්චයකාරවරු ගිහින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
සම්බන්ධ විනිශ්චය අධිකාරියක වැඩ කරනවාට මම විරුද්ධ නැහැ. 
ඒක ෙවනම කතන්දරයක්. එක කාලයක්  විනිශ්චයකාරවරු ෆීජී 
රටට ගිය බව අප දන්නවා. ෆීජී රට ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙයන් 
බැහැර කර තිෙබන කාලෙය්, අෙප් විනිශ්චයකාරවරු එෙහේ ෙසේවය 
කරන්න ගියා. ඒ කාලෙය් එෙහේ තිබුෙණ් මිලිටරි ආණ්ඩුවක්.  ඒ 
රටට visa  ගන්නත් බැහැ. ඕසේට්ලියාව හරහා ඔවුන්ට visaවත් 
දුන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙවනත් ෙනොෙයකුත් මාර්ගවලින් ඔවුන් 
ෆීජී රටට ගියා. ඒක ඉතාම අයහපත් තත්ත්වයක්. එම නිසා අෙප් 
උපරිමාධිකරණවල සිටින විනිශ්චයකාරවරුන්, විනිශ්චයකාරවරු 
ෙලස වැඩ කරනවා නම් වැඩ කළ යුත්ෙත් අෙප් රෙට් පමණයි. ඒ 
පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්නත් අවශ්යයි කියා මා හිතනවා.  

කලින් කථා කළ ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා ඉතාම 
වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කළා. ෙම් සියල්ලම ෙහොඳයි කියන 
අතෙර්, ෙම් රෙට් මූලික නීතිය පිළිබඳවද එතුමා අපට මතක් කර 
දුන්නා. ෙම් යම් යම් විෙශේෂ නීති පිළිබඳව ෙවනස්කම් කරලා දියුණු 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, මූලික නීතිය හදන්ෙන් නැතිව කිසි 
ෙදයක් කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
පතිසංස්කරණය කිරීෙම් වැදගත්කම පිළිබඳව එතුමා සඳහන් කළා; 
එය අවධාරණය කළා. ඒ ගැන මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ගජදීර 
මැතිතුමා ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක්.   අපි දන්නවා, ඒ පක්ෂයම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
පතිසංස්කරණ ෙදස ඉතාම ධනාත්මකව බලන පක්ෂයක් බව. මා 
එම කාරණෙය් වැදගත්කම ද අවධාරණය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා කතා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නැවතත් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
අමාත්යතුමාටත්, එතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මැතිතුමාටත් පශංසා කරමින් අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් සිදු 
වන පමාදයන් ඉදිරිෙය්දී තවත් අවම කිරීමට අපට ඉඩ ලැෙබ්වා 
කියා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයට පරිබාහිරව කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒවා 
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු ෙව්වි කියා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

 
[பி.ப. 5.25] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கு யியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ  (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் 
தந்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். 
கு யியல் நடவ க்ைக ைற என்ப , எதைன 
உணர்த் கின்ற ? என்பைத நாம் ேநாக்கேவண் ம். 

நாட் ேல வா கின்ற ஒவ்ெவா  பிரைஜ ம் 
நல் ணக்கத்ேதா , ஒற் ைமயாக வாழக்கூ ய ஓர் 
இயல்பான சூழைல ஏற்ப த் கின்ற வைகயிேல அரசு 
சட்டங்கைள ஆக்கேவண் ம், நீதிைய நிைலநி த்த ேவண் ம் 
என்ப தான் இத டாக எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற க்கிய 
விடயமாகும். அந்த வைகயிேல, இந்தக் கு யியல் 
நடவ க்ைககைளக் கிராம மட்டத்தி ந்  ேதசிய 
மட்டம்வைர சாியான ைறயிேல வழிநடத் வதற்ெகன இந்த 
அரசினால் பல்ேவ விதமான நடவ க்ைககள் எ க்கப் 
பட் க்கின்றன என்ப  உண்ைம. அந்த வைகயிேலதான் 
கிராம மட்டத்திேல மக்கைளக் கு க்களாக ஒன்றிைணத்  
அங்கு நைடெப கின்ற  வாழ்க்ைக ைற சாியாகக் 
கண்காணிக்கப்ப கின்ற . இந்தக் கிராம மட்டக் கு க்களில் 
கிராம அபிவி த்திச் சங்கத்தி ந்  ெபா ஸ் கு  என்  
அைமக்கப்ப கின்ற பல்ேவ  கு க்கைள நாம் குறிப்பிட 

ம்.  

இதைனவிட, பிரேதச மட்டத்திேல மத்தியஸ்த சைப 
அைமக்கப்பட்  ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ள்ள பிரேதச 
ெசயலகப் பிாி களிேல நைடெப கின்ற கு யியல் நிைலைம 
எவ்வா  காணப்ப கின்ற ? அ  நீதியான ைறயில் 
இ க்கின்றதா? எனக் கண்காணிக்கப்ப கிற . அந்த 
வைகயில், குற்றம் ெசய்தவர்க க்குத் தண்டைன வழங்கி, 
நீதிைய நிைலநி த் வதற்காக அந்தப் பிரேதசத்திேல நல்ல 
அபிமானம் உைடயவர்கைளத் ெதாி ெசய் , கு வாக 
அைமத்  மத்தியஸ்த சைப இயங்கி வ கின்ற . இைதவிட 
மக்க க்கு நீதி வழங்குவதற்காக, மக்கள  கு யியல் 
நிைலகைளக் கண்காணிப்பதற்காக மாவட்ட மட்டத்திேல 
நீதிமன்றங்கள் அைமக்கப்பட் ச் ேசைவகள் வழங்கப்ப  
கின்றன. மக்கைளப் பா காப்பதற்ெகன இவ்வா  கிராம 
மட்டம் ெதாடக்கம் ேதசிய மட்டம்வைர பல்ேவ  
நீதிமன்றங்கள் அைமக்கப்பட் , சட்டங்கைள இயற்றி, நீதி 
நியாயங்கைள எவ்வா  வழங்கேவண் ெமன்  பல 
அதிகாாிகைள நியமித் , அதற்ெகனப் ெப ந்ெதாைகப் 
பணத்ைதச் ெசலவழித் , இந்த அரசாங்கமான  ெசயற்பட்  
வந்தா ம் ேதசிய மட்டத்திேல சகல இடங்களி ம் இ  
சாியாகச் ெசயற்ப த்தப்ப கின்றதா? என்ப  ேகள்விக் 
குறியாகத்தான் அைமந்தி க்கின்ற .   

குறிப்பாக, த்தம் நைடெபற்ற வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களிேல அந்த த்தம் க்குக் ெகாண்  
வரப்ப ம்வைர 30 வ ட காலமாக கு யியல் நிைலைம அங்கு 
இயல்பாகேவ இ ந்தெதன் தான் கூறேவண் ம்.  அந்த த்த 
காலத்திேல மக்கள  இயல்  வாழ்க்ைகையப் பாதிக்கின்ற 
வைகயில் ‘ெஷல்’ ச்சுக்கள், குண்  ச்சுக்கள், குண்  
ைவத் த் தகர்த்தல் ேபான்ற நடவ க்ைககள் 
நைடெபற்றனேவ தவிர, கு ம்ப மட்டத்தி ந்  ச க 
மட்டம் வைர அங்கு இயல்பான ஒ  வாழ்க்ைக நிைலதான் 
இ ந்த . இதைன அந்த த்த மியிேல பிறந்  வளர்ந் , 
அங்கு வாழ்ந் ெகாண் ப்பவள், அைத ேநர யாக 
அ பவித் க்ெகாண் ப்பவள் என்ற உாிைமேயா  நான் 
இந்த உயாிய சைபயிேல கூ கின்ேறன். அந்த த்தம் 

க்குக் ெகாண் வரப்ப ம்வைர த்த மியிேல ஓர் 
இயல்பான சூழல் காணப்பட்ட  என்பதற்கு ஆதாரம், அங்கு 
வாழ்ந்த ெபண்க க்குக் கிைடத்த பா காப் ! அந்தப் 
பிரேதசங்களில் குழந்ைதயி ந்  கிழவி வைர பா காப்பாக 
இ ந்தார்கள். நட்டந  நிசியில்கூட, 18 வய க் குமாி 
ந த்ெத விேல தன்னந்தனிேய ெசல்கின்றேபா  அவ க்கு 
அங்கு பா காப் க் கிைடத்த .  ஆனால், இந்த த்தம் 

க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் பின்  ெதாட் ல் 
கிடத்தப்ப கின்ற குழந்ைதயி ந்  தன்னந்தனிேய 

731 732 

[ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා] 
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ட் க்கின்ற கிழவிவைர இன்  எவ க்கும் பா காப்  
இல்லாத நிைல காணப்ப கின்ற . இந்த நிைலயில், கு யியல் 
நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவச் சட்டத் தி த்தத்தின் லம் 
என்ன நடவ க்ைக எ க்கப்படப் ேபாகின்ற ? என்பதைன 
நான் இங்கு ஒ  ேகள்வியாக ன்ைவக்க விைளகின்ேறன்.   

அத் டன், இந்த இடத்தில் ெகௗரவ நீதியைமச்சர் 
அவர்களிடம் நான் ஒ  ேகாாிக்ைகைய ம் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  அந்தப் பிரேதசங்களில் உள்ள ெபண்கைள 
ேம ம் அவலத்திற்கு உட்ப த் கின்ற வைகயில், இந்த 

த்தத்திேல ேதாற் ப்ேபான, இழந் ேபான இந்தப் 
ெபண்கைள, இரண்  அல்ல  ன்  பிள்ைளகேளா  
தன்னந்தனிேய விட் விட்  ஆண்கள் ேசார வாழ்க்ைக 
வாழ்கின்றார்கள். இந்த ஆண்க க்ெகதிராக இந்தப் ெபண்கள் 
நீதி ேகட்  நீதிமன்றத்திற்குச் ெசல்கின்றேபா , அங்கு 
வழக்குகள் விசாாிக்கப்ப கின்றன; பி யாைணகள் 
பிறப்பிக்கப்ப கின்றன. ஆனால், அந்த ஆண்கள் அங்குள்ள 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள  ைணேயா  மைறவாகி 
வி கின்றார்கள். அவர்கள் பி க்கப்ப வதில்ைல. எனேவ, 
இந்தச் ேசார வாழ்க்ைக வாழ்கின்ற ஆண்க க்ெகதிராக 
ேநர யாகேவ தண்டைன வழங்கக்கூ ய வைகயில் சட்டம் 
ஆக்கப்பட ேவண் ம். 

இ மட் மல்ல, த்தத்திேல ேதாற் ப்ேபான அந்தப் 
மியிேல, "ேவ ேய பயிைர ேமய்வ  ேபால" பாடசாைலக்குச் 

ெசல்கின்ற பிள்ைளையப் பாடசாைல அதிபர் அல்ல  
ஆசிாியர் ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உட்ப த் கின்ற சம்பவங்கள் 
கண்கண்ட உண்ைமகளாக அங்கு நடந்ேதறி வ கின்றன.  
அந்த ேவைளயிேல அதிபேரா, ஆசிாியேரா அந்தப் 
பாடசாைலயின் கல்வி வலயத்தி டாக விசாரைணக்கு 
உட்ப த்தப்ப வ ம் உண்ைம. ஆனால், அதன்பின்  அந்த 
அதிபர் அல்ல  ஆசிாியர் வலயத்திற்ேகா அல்ல  மாகாண 
மட்டத்திற்ேகா அல்ல  அதைனவிடப் பின்தங்கிய ஒ  
கிராமத்திற்ேகா மாற்றலாக்கப்ப கின்றார். இடமாற்றம் என்ற 
ெபயாில் இவர்க க்கு promotions ெகா க்கப்ப கின்றதா? 
அல்ல  ெவளியிேல கைதக்க யாத, அந்தப் ப பாதகமான 
ேவைலையத் ெதாடர்ந்  ெசய்யக்கூ யதாக மிக ம் 
பின்தங்கிய கு ம்பங்க ள்ள பிரேதசங்க க்கு அவர்கள் 
அ ப்பப்ப கிறார்களா? நல்ெலா க்கத்ைதப் ேபாதிக்க 
ேவண் ய, நல்ல எதிர்காலச் சந்ததியினைர உ வாக்க 
ேவண் ய கு வானவர்கேள இவ்வாறாக ெபண் 
பிள்ைளகைளத் ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உட்ப த் கின்றார்கள். 
அத்தைகயவர்கள  பதவிைய வறிதாக்கி, அவர்கைள அந்த 
இடத்தி ந்  அப் றப்ப த்தி, ஏைனயவர்க ம் 
அவ்வாறான ெகா ைமயான யற்சிகளில் ஈ படாதவா  
அவர்க க்குக் க ந்தண்டைன ெகா க்கும் வைகயில் 
சட்டங்கைள உ வாக்குகின்றெபா தான் இந்த கு யியல் 
நடவ க்ைக ைறகளில் ஓர் இயல்பான நிைலைமைய 
ஏற்ப த்த ம்.  

இதைனவிட, த்த காலத்திேல சிவில் நிர்வாகம் இல்லாத 
நிைலயில்கூட வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் நியாயமாக இ ந்த . ஆனால், த்தத்தின் பின்  
அங்கு திறக்கப்பட்ட அள க்கதிகமான ம பனசாைலகள் 
அந்த மக்கைள, குறிப்பாக இைளஞர்கைள மிக ம் பிைழயான 
வழிக்கு இட் ச்ெசல்கின்றன.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Your time is over. Please wind up now.   

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Is my 20 minutes over? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have been given only ten minutes.  

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
No. The Hon. E. Saravanapavan gave me ten minutes 

from his time. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Then, you have five minutes left. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 
Thank you.  

ேம ம், இந்த த்தத்திேல கணவைன இழந்த ெபண்கள் 
அரச திைணக்களங்க க்கு ேசைவகைளப் ெபறச் 
ெசல்கின்றெபா , அங்கு பா யல் இலஞ்சம் 
ேகட்பெதன்ப  ஒ  நைட ைறயாகிவிட்ட . இ  
கண் பி க்கப்பட்டால், அதற்காக நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் யவர்கேள அவர்கைளக் காப்பாற் வ ம் ஓர் 
இயல்  நடவ க்ைகயாக மாறியி க்கிற . இவ்வாறாக 

த்தத்திேல ேதாற் ப்ேபான மக்கைள ேம ம் ேநாக க்கின்ற 
வைகயிேல ெசயற்பா கள் இடம்ெப கின்றன. ஆகேவ, 
அவ்வாறானவர்கைள ம் அவர்க க்கு ஒத் ப்ேபாகின்ற 
வர்கைள ம் சட்டத்தின் ன் நி த்தி அவர்க க்குக் 
க ைமயான தண்டைன வழங்கப்ப வதற்குாிய சட்டங்க ம் 
இயற்றப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், மக்கைளப் பா காப்பெதற்ெகன உ வாக்கப் 
ப கின்ற நீதிமன்றங்களின் உத்தர கைள மீ கின்ற 
ெசயற்பா கள் ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல நைடெபற்றி க் 
கின்றன. உதாரணமாக, ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல 
நிரந்தரமாக வாழ்ந்  ெகாண் ப்பவர்க க்கும் ெதன்ப 
குதியி ந்  வந்  சட்டத்திற்கு ரணாக மீன் 
பி ப்பவர்க க்கும் குறித்த அந்த மீன்பி த் ைறயி ள் 
ெசல்ல ேவண்டாெமன்  நீதிமன்றம் உத்தர  
வழங்கியி ந்த . அைத மதிக்கா  ெதன்பகுதி மீனவர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் அங்கு மீன்பி யில் ஈ பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அேதேபான்  ெகாக்கிளாய் 
பகுதியிேல தனிப்பட்ட  ஒ வர  உ திக்காணியில் த்தர் 
சிைல அைமக்கப்ப ம்ெபா , அந்த ேவைலகைள 
நி த்தேவண் ெமன்  நீதிமன்றம் உத்தரவிட் ம் அ  
மதிக்கப்படவில்ைல; மீறியவர்க க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட மில்ைல. அந்த வைகயிேல நீதி எங்ேக 
ெசல்கின்ற ? இந்த நாட் ல் சகல பிரைசக க்கும் நீதி 
சமமாக இ க்கின்றதா? என்ற ேகள்விைய நான் இங்கு 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, மக்கைளப் 
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பா காக்கின்ற வைகயில், அவர்கைள ேம ம் 
ன்பப்ப த்தாத வைகயில், சாியான ைறயில், நீதி 

வழங்கப்படல் ேவண் ம்.  

அ ேபால், வி தைலப் க க்கு உண  
ெகா த்தார்கள், உைற ள் ெகா த்தார்கள் என்ற 
குற்றத்திற்காக எம  பிள்ைளகள் அரசியல் ைகதிகளாகத் 
ெதாடர்ந் ம் சிைறயில் ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள். சிலர் 
தாம் ஏன் சிைறயில் ைவக்கப்பட் க்கின்ேறாம் என்ப கூடத் 
ெதாியாமல் சிைறயில் வா கின்றார்கள். ஆனால், ெப ம் 
குற்றம் ெசய்த ெபன்னம்ெபாிய தைலகள் எல்லாம் 
தப்பித் வி கின்றனர்.  தங்க ைடய அரசியல் இலாபம் க தி 
அவர்கைளப் பா காப்ப ம் அவர்கைள நீதி- நியாயத்திற்கு 
உட்ப த்தாமல் இ ப்ப ம் இந்த அரசு ெதாடர்ந்  
ெசய் வ கின்ற ஓர் அநியாயமாகேவ காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, மக்க க்கு ஓர் இயல்பான வாழ்க்ைகச் சூழைல 
ஏற்ப த்தக்கூ ய வைகயிேல நீங்கள் உங்கள் சட்டக் 
ேகாைவகைள ஆக்கும்வைர, அல்ல  அவற்றில் தி த்தங்கைள 
ஏற்ப த் ம்வைர இந்த நாட் ேல நீதியான , நிைலநி த்த 

யாத ஒ  விடயமாகேவ அைம ம் என்  கூறி, 
என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.38] 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා (සංවර්ධන කාර්ය භාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - அபிவி த்திப் பணிப்ெபா ப் கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana  - Minister of Development 
Assignments) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට ඉතාම  

වැදගත් පනතක් තමයි සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා  අද ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  සිවිල් නඩු විධාන සංගහය 
පනත ලංකාෙව් තිෙබන පනත්වලින් පැරණිම පනතක්.  සියලු  
සිවිල් නඩු පාලනය වන්ෙන් ෙම් පනෙත් තිෙබන විධිවිධාන 
පකාරවයි. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ෙම් පනත කියාත්මක කිරීෙම්දී අපට දකින්න ලැබුණු ෙදයක් 
තමයි, යම් කිසි නඩුවක් විභාග කිරීෙම්දී සිදු ෙවන්න පුළුවන් සෑම 
අසාධාරණයකටම අවශ්ය විධිවිධාන ෙම් පනතට ඇතුළත් කර 
තිෙබන බව. ඒ ෙහේතුව නිසාම, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත 
යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම සඳහාම සාදන ලද පනතක් වුවත්, යුක්තිය 
ඉෂ්ට කිරීෙම්දී  ෙබොෙහෝ පමාද  ඇති වීම වළක්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  ෙම් පනෙත් තිෙබන විධිවිධාන නැතිව ෙකටි 
කමෙව්ද  පාවිච්චි කරලා අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් නඩු කටයුතු 
විසඳන්න ගිෙයොත් ෙලොකු අසාධාරණවලට ලක් ෙවනවා. ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙව්වා,   හුඟක් විශාරදයන් සංෙශෝධනයට ලක් කිරීමට 
පැකිලීමක් දැක්වූ පනතක් තමයි ෙම් පනත. ඒ වාෙග්ම,  සාක්ෂි 
ආඥා පනත, අපරාධ නඩු විධාන සංගහය වාෙග් පනත්වල 
දුර්වලකම් තිබුණාට, ඒ දුර්වලකම් නීති සංෙශෝධන මඟින් නිවැරදි 
කිරීමට අෙප් නීති විශාරදෙයෝ ෙබොෙහොම පැකිලීමක් දක්වා 
තිෙබනවා.  ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, පිටරටවලත් ඒ උදවියෙග්  
පනත් ආවාට ගියාට සංෙශෝධනයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
මට දැන් ෙපෙනනවා, ෙම් පන තට කරන්න ට ෙයෙදන  සං ෙශෝධන 

ඉතාම වැදගත්, කාෙලෝචිත සංෙශෝධන බව.  ෙමොකද,  ෙම් 
සංෙශෝධන මඟින් පූර්ව නඩු විභාගයක් පිළිබඳව විධිවිධානයක් 
සකස් කර තිෙබන නිසා. නඩු විභාගයට ඉසස්රෙවලා, නඩු 
විභාග ෙය්දී මතුවන  යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා නම් ඒවාට 
කඩිනමින්  විසඳුම් ලබා ගැනීෙම්, ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් පූර්ව නඩු විභාගය මඟින් කරන්නට 
ෙයෙදන්ෙන්. මම හිතන විධියට ඒක ඉතා ෙයෝග්ය ෙවනවා. ඒ 
වාෙග් පූර්ව නඩු විභාගයක් තිෙබන නිසා නඩුව විභාගයට ගන්න 
කලින්, එහි තිෙබන සුළු සුළු වැඩ ෙකොටස්  ඔක්ෙකොම ඉවර 
කරනවා. ඊට පසුව තමයි නඩුව විභාගයටම ගැෙනන්ෙන්. 
හරියාකාරව ෙකරුෙණොත් ඉතාම  වැදගත්, ඵලදායී සංෙශෝධනයක් 
හැටියට මා ෙම් සංෙශෝධනය දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනවල තවත් 
වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා. පැමිණිලි පාර්ශ්වයට පුළුවන්, යම් කිසි 
දවසක ඒ පාර්ශ්වය මරණයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ නඩුව පවත්වා 
ෙගන යන්න නිෙයෝජිතයකු පත් කරන්න. ඒකත් ඉතාම  වැදගත් 
ෙදයක්. ෙමොකද, හුඟක් නඩුවල අපි දැක තිෙබනවා, නඩුව පැවරූ 
පාර්ශ්වකාරයා මිය ගියාට පස්ෙසේ ඔහු ෙවනුෙවන් නඩුව ෙගන 
යෑම සඳහා ආෙද්ශ කරන පුද්ගලයා ෙසොයා ගන්න එක ෙබොෙහොම 
අමාරු බව. ෙමොකද, නඩුව පැවරූ අයෙග්  උරුමක්කාරයන් 
ඉන්නවා. ඒ උරුමක්කාරයන් අතරත් යම් යම් තර්ක,  විතර්ක, 
පැටලීම් තිෙබනවා. අසවලා තමයි ෙම් නඩුව ඉදිරියට ෙගන යන්න 
ඕනෑ කියලා ඒෙගොල්ෙලෝ එක සම්මුතියක නැහැ.  නඩුව ඉදිරියට 
ෙගන යෑමට ඒෙකන් විශාල පමාදයක් ඇති ෙවනවා. දැන් ෙම්  
සංෙශෝධන පකාරව පැමිණිලිකාරයාට පුළුවන්, එයා  නැති  
අවස්ථාවක නඩුව ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා  යම් කිසි 
නිෙයෝජිතයකු නම් කර නඩු වාර්තාෙව් සඳහන් කර තියන්න.  

ෙම් නඩු, සිවිල් නඩු සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 7, 8, 10, 15 
අනිවාර්යෙයන් පහළ උසාවිෙය්ම තිෙබනවා. ඊට පසුව  ඒවා 
ඇපැල් උසාවියට ගියාම තවත් වර්ෂ ගණනක් යනවා. ඒ 
අතරතුෙර්දී එක පාර්ශ්වයක් ෙහෝ මිය යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 
හිතන හැටියට ෙම් සංෙශෝධනය ෙබෙහවින්ම ෙයෝග්ය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවුරුම් පකාශ මඟින් සාක්ෂි 
ෙදන්න පුළුවන් විධිෙය් විධිවිධානයක් ෙමහි සලස්වා තිෙබනවා. 
මා හිතන විධියට එයත් ඉතාම කාෙලෝචිතයි.  ඒ නිසා 
සාක්ෂිකරුවා සාක්ෂි කූඩුවට නැඟලා මූලික සාක්ෂිය දීම අවශ්ය 
වන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් සාක්ෂිය දිවුරුම් පකාශයක් මඟින් ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්; ඊට පසුව ඔහු හරස් පශ්නවලට ෙයොමු කරන්න 
පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් නීති ෙකොපමණ සංෙශෝධනය වුණත් ෙම්වා 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙහොඳ නඩුකාර මහත්වරුන්, ෙහොඳ නීතිඥ 
මහත්වරුන් ඉන්න ඕනෑ,  රජය ෙවනුෙවන් වැඩ කරන, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිඥ මහත්වරුන් ඉන්න ඕනෑ බව. ඒ වාෙග් 
ෙහොඳ, දක්ෂ නීතිඥවරුන්, නඩුකාරතුමන්ලා ෙම් ෙසේවයට 
බඳවාගන්න නම් අප ඔවුන්ට මීට වඩා පහසුකම් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙදන්න ඕනෑ. පහසුකම් දීම විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් පඩිය 
වැඩි කරලා ඒ අයට උපරිම ෙලස සැලකුෙවොත් තමයි අපට 
පුළුවන් වන්ෙන්, ඒ අයෙගන් උපරිම පෙයෝජනය ලබා ගන්න.  

මම ෙයෝජනා කරනවා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින 
අෙප් රජෙය් නීතිඥ මහත්වරුන්ටත්, නඩුකාර තනතුරු දරන අෙප් 
විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් මීට වඩා ෙහොඳ සැලකිල්ලක් අෙප් 
ආණ්ඩුව දක්වන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අයෙග් පඩි නඩි වැඩි කරලා, 
ෙවනත් ෙවනත් පහසුකම් ලබා දුන්ෙනොත් තමයි ඒ අයෙග්ත් හිත 
සැනසිලා රාජකාරිය කිරීමට සුදුසු මානසික තත්ත්වය හැෙදන්ෙන්. 
ඒ වාෙග්ම, ෙහොඳ දක්ෂ අයට ෙම් තනතුරුවල පත්වීම් ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත් ඒ අයට වැඩි පඩි ෙගවීෙම් කාර්යය සහ 
පහසුකම් වැඩි කිරීෙම් කාර්යය කෙළොත් පමණයි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
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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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය, විෙශේෂෙයන්ම 

ෙබොෙහොම වැදගත් පනත් සංෙශෝධනයක් අෙප් රටට ලබා ෙදන 
ෙමොෙහොතක්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සිවිල් නඩු විධාන සංගහය ගැන 
කතා කරන ෙකොට ඒ ගැන වැඩි අටුවා ටීකා අපට අවශ්ය නැහැ. 
අෙප් ඉඩම් නඩුවක් ගැන කල්පනා කර බලන ෙකොට අප ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකුට ෙහොඳ අද්දැකීම් තිෙබනවා. මා හිතන විධියට සමහර 
ෙවලාවට පරම්පරා ෙදකතුනක් යනවා ඒ නඩු කටයුතු අවසාන 
ෙවන්න. නඩු කටයුතුවල තිෙබන පමාදය පිළිබඳව හැම දාම 
සමාජෙය් ෙබොෙහෝ විෙව්චන තිෙබනවා. අධිකරණ අමාත්යාංශය 
හැටියට අෙප් මූලික වගකීම තමයි ගුණාත්මකභාවෙයන් වැඩි නීති 
පද්ධතියක් මහ ජනතාව උෙදසා ලබා දීම. ඒ අරමුණ තමයි අෙප් 
අමාත්යාංශය හැටියට අප පසු ගිය වසර ෙදකක වාෙග් කාලයක 
සිට ඉටු කරමින් ඉදිරියට එන්ෙන්. අධිකරණ අමාත්යාංශය හැටියට 
මහ ජනතාව උෙදසා අපි පනත් සංෙශෝධන රාශියක් ෙම් වන 
ෙකොට කර තිෙබනවා. ෙම් සියලු ෙද්වල්වල අවසාන අරමුණ 
විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අධිකරණ පද්ධතිෙය් 
කාර්යක්ෂමතාව ගුණාත්මක ෙලස සෑම පැත්තකින්ම ඉහළ 
නැංවීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය කාල සීමාව තුළ 
ෙනොෙයකුත් ෙවනස්කම් රාශියක් කරන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම සමථ මණ්ඩල පනත සංෙශෝධනය 
කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අද අෙප් රෙට් සමථ මණ්ඩල 
කියාදාමය දිහා බැලුවාම අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්. ෙලෝකෙය් 
අෙනක් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කර බලන ෙකොට අපට ෙහොඳ 
සමථ මණ්ඩල කමෙව්දයක් තිෙබනවා. සමථ මණ්ඩල කමෙව්දය 
නිසා විශාල නඩු පමාණයක් අධිකරණයට ෙගන ඒමට පථමෙයන් 
අවසාන කරගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීෙම් අධිකාරිය 
පිහිටුවන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමයත් අපි පසුගිය කාල 
සීමාව තුළ ලබා ගත් ජයගහණයක්.  

 අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, උතුරු-නැ ෙඟනහිර විෙශේෂ සමථ 
මණ්ඩල බිහි කරන්න. ඒ වාෙග්ම, කාලාවෙරෝධී පනෙත් 
සංෙශෝධනයක්  කරන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, නීති පර්ෙය්ෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීමත්, 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය සංෙශෝධනය කිරීමත්, නඩු භාණ්ඩ 
බැහැර කිරීම පිළිබඳවත් අධිකරණ අමාත්යාංශය හරහා නීති 
පතිසංස්කරණ ඉදිරියට ෙගන 82ඒම තුළින් පසුගිය වසර ෙදකක 
කාලය තුළ වැඩ කටයුතු රාශියක් අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තිෙබන 
බව. එයින් එක පියවරක් හැටියට තමයි ෙම්  සුවිෙශේෂී වූ 
වැදගත්කමක් තිෙබන  පනත් සංෙශෝධනය අෙප් අමාත්යාංශය 
හරහා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය දශක කිහිපය තුළ සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහයට අදාළ නඩුවල පමාදයත් එක්ක අෙප් රෙට් මහජනතාවට 
අධිකරණය ෙකෙරහි තිබූ විශ්වාසය යම්තාක් දුරකට ඈත් ෙවලා 
ගියා.  පසුගිය කාලසීමාව තුළ සිදු වූ එම පමාදයත් එක්ක 
අධිකරණයට සිවිල් නඩුවක් ඒෙම් සම්භාවිතාව  අ ඩු ෙවලා ගියා 
කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා යුක්තිය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන ජනතාව අධිකරණෙයන් යම්තාක් දුරකට ඈත්වීමකටත් ෙම් 
කරුණු කාරණා ඉවහල් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහය සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙත් පූර්ව නඩු කාර්ය 
පටිපාටියක් අපි හඳුන්වා දී තිෙබනවා. අද අපට ඒ ගැන සතුටු 
වන්න පුළුවන්. ෙම් පූර්ව නඩු කාර්ය පටිපාටිය තුළ පූර්ව නඩු 

විභාග කරන විනිසුරුවරයාට අධිකරණ බලය පිළිබඳ ගැටලු 
නිශ්චය කර ගැනීම පිණිස විෙශේෂ අවස්ථාවන් රාශියක් ලබා දී 
තිෙබනවා. මෑත කාලෙය් නඩු කටයුතු පිළිබඳව සංඛ්යාෙල්ඛන 
අරෙගන බැලුවාම ෙබොෙහොම බරපතළ තත්ත්වයක් පසු ගිය 
කාලසීමාව තුළ තිබුණා. ඒ නිසා  ජනතාව අෙප්ක්ෂා කරන 
ආකාරයට ෙම් නඩු කටයුතු සියල්ලම ෙබොෙහොම ඉක්මනින් 
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව අවසාන කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන 
පරිසරය සකසා දීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම මම සංඛ්යා ෙල්ඛන කීපයක් පිළිබඳව මතක් 
කරන්නට අවශ්යයි. අපි උදාහරණයකට ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට් 
දිස්තික් උසාවිවල ෙම් වන විට නඩු කටයුතු 171,896ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මෙහස්තාත් උසාවිය තුළ නඩු  559,392ක් 
තිෙබනවා. වාණිජ මහාධිකරණ තුළ නඩු  3,758ක් තිෙබනවා. 
සිවිල් අභියාචනාධිකරණ තුළ නඩු  5,973ක් තිෙබනවා. ෙම් 
සංඛ්යාෙල්ඛන දිහා බැලුවාම අපට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
බරපතළ තත්ත්වය පිළිබඳව යම් අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න 
පුළුවන්. මහජනතාවෙග් විෙව්චන පිළිබඳව යම් අවෙබෝධයක් 
අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් 
සිවිල් නඩු විධාන සංගහය සංෙශෝධනය සඳහා ආණ්ඩුවක් හැටියට 
වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් 
සංෙශෝධනයකුත් අපි ෙම් වන විට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්ක ෙම් 
කටයුතුවලට ආරම්භයක් අපි ලබා දුන්නා. අද වන විට 
ෙබොෙහෝමයක් කටයුතු අවසාන කරන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් මහජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් සියලු 
සංෙශෝධන  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව නඩු කාර්ය පටිපාටිය තුළ පූර්ව නඩු 
විභාග කරන විනිසුරුවරයාට අධිකරණ බලය පිළිබඳව ගැටලු 
නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන්ෙගන් පශ්න කිරීම, 
ආරවුලට විෂය වී ඇති කාරණා පිළිබඳ ෙත්රුම් කර දීම, කරුණු 
සහ ෙල්ඛන පිළිගැනීම් ලබා ගැනීම, විභාග ෙවන නඩු ෙදකක් 
ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් ඒකාබද්ධ කිරීම, ආෙව්ශ්යතාව හා 
අදාළත්වය පදනම් කර ෙගන විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවන් ඇතුළුව 
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සංඛ්යාව හඳුනා ගැනීම, අධිකරණ 
විෙශේෂඥෙයකු පත් කිරීමට ෙමන්ම විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව නඩු 
විභාග කරන විනිසුරුවරයාෙග් මතය අනුව සාධාරණ වන 
සමථයකට එළඹීමට පාර්ශ්වකරුවන්ට සහාය පළ කිරීම සඳහා 
බලය පවරනු ලබනවා. තවද, නඩු කටයුතු ෙව්ගවත් අන්දමින් 
විභාග කර අවසන් කිරීමට උපකාර වන ෙවනත් යම් කාරණා 
නිශ්චය කර ගැනීමට සහ වාර්තාගත කිරීමට ෙමන්ම නඩු කටයුතු 
ෙව්ගවත්ව සහ අවම වියදම් දැරීමකින් යුතුව විභාග කර අවසාන 
කිරීම පිණිස අවශ්ය බවට පූර්ව නඩු විභාග විනිසුරුවරයාට ෙපනී 
යා හැකි ෙවනත් සියලු පියවර ගැනීමට සහ එවැනි සියලු ආඥාවන් 
කිරීමටද පූර්ව නඩු විභාග කරන විනිසුරුවරයාට බලය 
පමුණුවනවා.  

අපි දන්නවා, නඩුවක හරයාත්මක කාරණාවලට පවිෂ්ට වීමට 
පථමෙයන් තිෙබන කරුණු කාරණා ඉෂ්ට-සිද්ධ කරන්නට ෙම් 
හැදිලා තිෙබන පරිසරයත් එක්ක, කමෙව්දයත් එක්ක වර්තමාන 
කාලය තුළ එම නඩු කටයුතුවලට විශාල ෙව්ලාවක් ගත ෙවන බව. 
ඒ නිසා ෙම් සිදු කරන කාර්ය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් යමක් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. යම් කාරණයකදී  ගැටලුසහගත වන නඩු කටයුතු ෙදකක් 
ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් හරයාත්මක වශෙයන් සමාන වන බව 
අධිකරණෙය් මතය වී නම්, අධිකරණය සුදුසු යැයි සලකන නියම 
සහ පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් එකඟතාව මත ඒකාබද්ධ කිරීම පිණිස 
අධිකරණය විසින් ආඥාවක් කිරීම සඳහා ද ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත මගින් විධිවිධාන සලසනවා. සිවිල් නඩු විධාන සංගහය 
සංෙශෝධනය කිරීම ෙම් රෙට් ෙපරළියක් හැටියට අපට සඳහන් 

737 738 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න පුළුවන් කියා මම හිතනවා. එපමණ වැදගත්කමක්, 
විෙශේෂත්වයක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධනෙය් තිෙබනවා. ෙම්ක ජනතාව 
ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප්ක්ෂා කරපු කාරණාවක්. 
අධිකරණවල ෙගොඩ ගැසී තිෙබන සිවිල් නඩු විධාන සංගහයට 
අදාළ නඩු කටයුතු ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා අපි අද ෙහොඳ 
පවිෂ්ටයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා ෙමය ෙමතැනින් නතර කළ යුතු නැහැ.  

ඉදිරි කාලය තුළදී අපට තවත් සංෙශෝධන එක්කාසු කරන්නට 
පුළුවන්. අපරාධ නඩු විධාන සංගහයටත් අපට තවත් කරුණු 
කාරණා එක්කාසු කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ශව්කරුවන්ට, නීතිඥවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම විනිශච්යකාරවරුන්ට 
නඩු කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වන මූලික කරුණු පිළිබඳව ෙහොඳ 
දැනීමක් ලබා ෙගන ඉවර ෙවලා නඩුවට පෙව්ශවීම තුළ නඩු 
කටයුතුවලදී සිදු ෙවන පමාදය ෙබොෙහෝ දුරට බැහැර කර ගන්නට 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් උදා ෙවලා තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල සීමාෙව් 
අගවිනිසුරුතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහය පිළිබඳව කමිටුවක් පත් කළ බව අපි මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපරාධ නඩු විධාන සංගහෙය් සංෙශෝධන සඳහා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු බුවෙනක අලුවිහාෙර් මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්  කමිටුවක් පත් කරන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි, අධිකරණ පද්ධතියට 
අදාළ සංෙශෝධනයන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් 
එනවාට වඩා කඩිනමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. ෙම් 
පනත්  සංෙශෝධන හරහා මහජනතාව අෙප්ක්ෂා කරන  යුක්තිය 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ පෙව්ශයන් වැඩි කිරීමට අපි සියලු ෙදනාට 
පුළුවන්කම ලැෙබ්විය කියලා අප විශ්වාස කරනවා.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදුකළ සමහර කථාවලදී විශාල 
වශෙයන්  මතු වුණු පශ්නයක් තමයි,  සමහර නඩු කටයුතුවලදී  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් පමාදයක් සිදු ෙවනවාය කියලා. 
මම හිතන හැටියට එය සමහර කාල පරාසවලට ඇත්තක් 
ෙවන්නට ඇති.  ඒ කාලයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන 
ෙකොට, පසුගිය අවුරුදු ෙදකක වාෙග් කාලය ඇතුළත නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණු නඩු කටයුතුවලින් ෙබොෙහොමයක්  
අවසාන කර ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.  අෙප් 
මූලික බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි, යුක්තිය පසිඳුවාලීෙම් කියාදාමය 
කාර්යක්ෂම කිරීම. ඒ වාෙග්ම නීති පතිසංස්කරණ ෙගන ඒම 
තුළින් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ජනතාවට ලබා දිය හැකි කාර්යක්ෂම 
ෙසේවාව ලබා ෙදන්නට පුළුවන් පරිසරය -වටපිටාව- ඇති කිරීම 
සඳහා අමාත්යාංශය හැටියට අප සියලු ෙදනාම එකතු වී ෙම් 
ෙවනෙකොට කියා කර ෙගන යනවා.  

මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙබොෙහොම වැදගත් පනත් සංෙශෝධනයක් 
තමයි අපි ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙමම පනත් සංෙශෝධනය අප 
සියලු ෙදනාෙග්ම ජීවිත එක්ක සමහර ෙව්ලාවට බැඳිලා තිෙබන්න 
පුළුවන්.  ඉඩම් ආරාවුල් නිසා සමහර ෙව්ලාවට පරම්පරා ෙදක-
තුනක් තරහා ෙවලා ඉන්නවා. 

ෙම් නඩු කටයුතු ඉදිරියට ඇදීම තුළ වසර 60, 70 ෙදෙගොල්ල 
කථා ෙනොකර ඉන්නවා. සමහර ෙව්ලාවට නඩුව පවරලා 
තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 50කට, 60කට එහා ෙවන්නට පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙම් තුළ ඇති වන සමහර කමෙව්ද නිසා පරම්පරා ෙදක තුනක් 
ගිහිල්ලාත් ෙම් පවුල් අතර තිෙබන ආරවුල් එෙලසම පවතිනවා.  
ෙම් සියලු ෙද්වල්වලට ෙහේතුව නඩු කටයුතුවල පමාදය බව අපි ෙම් 

වන විට අත්දැකලා තිෙබනවා; අත්විඳලා තිෙබනවා; බලපාලා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉඩම් ආරවුල් දිග්ගැස්සීම තුළ ෙම් 
රෙට් මිනි මැරුම් පවා සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් පනත් 
සංෙශෝධනය ෙබොෙහොම වැදගත් පනත් සංෙශෝධනයක්. සිවිල් නඩු 
විධාන සංගහයට එක් කරන ෙම් සංෙශෝධනත් එක්ක අෙප් රෙට් 
අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කරන්නට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියන එක මතක් කරමින් මම 
නවතිනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය  ඇමැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.58] 
 
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)  
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සිවිල් නඩු විධාන 

සංගහය සංෙශෝධනය කරන ෙම් අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමම 
සංෙශෝධනය සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාව තමයි, ෙම් රෙට් නඩු කීෙම්දී 
විශාල පමාදයදක් ඇති වී තිබීම. ෙම් පමාදය ගැන අලුතින් කිව යුතු 
නැහැ.  අද අෙප් ඇමැතිතුමා -ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා- 
ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට  කිව්වා "නඩු 18,000කට වැඩි 
පමාණයක් පමාද ෙවලා, ගැට ගැහිලා තිබුණා, පසුගිය අවුරුදු 
එකහාමාරක පමණ කාලය තුළ එම පමාණය 12,900කට විතර 
අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා." කියලා.  ඒ කියන්ෙන් ෙම් තිෙබන 
පමාද වුණු නඩු පමාණය අඩු කරන්න ෙයොමුවක් තිෙබනවා කියන 
එකයි. නමුත් ෙම් නඩු ෙමෙහම ගැට ගැහිලා තිෙබන ෙකොට ඇති 
ෙවන විශාලම පශ්නය තමයි, අධිකරණය පද්ධතිය ගැන 
මහජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය කැඩී බිඳී යාම.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නඩුවක් දිගින් දිගට අවුරුදු 5, 10, 15, 
20 වාෙග් දීර්ඝ කාලයක් ඇදීෙගන යන ෙකොට සාමාන්ය 
පුද්ගලයන්ට ඉන් බරපතළ ආර්ථික බලපෑමකුත් ඇති ෙවනවා.   
ඉතින්, අද ෙම් ඉදි රිපත් කරන සංෙශෝධනවලින් කරන්න වෑයම් 
කරන්ෙන් නඩු විභාග ෙකටි කිරීමට කමෙව්දයක්.  ෙම් ගැන  
ෙබොෙහෝ කරුණු සාකච්ඡා කරලා තිෙබන නිසා අද විවාදය තුළදී 
මම ෙම් ගැන දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  ෙම් තුළින්, 
නඩු විභාගයට පථමව, පූර්ව නඩු විභාගය ෙමෙහයවනු ලබන 
විනිසුරුවරයාට බලතල ලබා ෙදනවා, ආරවුලට තුඩු දී ඇති 
කරුණු   පිළිබඳ දැන ගැනීමටත්, සිද්ධිමය කරුණු සහ ෙල්ඛන 
ලබා ගැනීමටත්, විභාග නඩු ෙදකක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒවා ඒකාබද්ධ කිරීමටත්. ෙම්වාෙග් ෙකටි කිරීෙම් 
කමෙව්දයන් අනුගමනය කළ හැකිව තිෙබනවා. විනිසුරුවරයාෙග් 
මතය අනුව, විනිසුරුවරයා ඉදිරිපිට පාර්ශ්වකරුවන්ට සාධාරණ 
සමථයකට එළෙඹන්න  සහාය පළ කරන්නත් පුළුවන්. ෙම් සියලු 
ෙද්වල් කරන්ෙන් නඩු කටයුතු ෙකටි කිරීමට සහ මීට වැඩිය 
කාර්යක්ෂම කිරීමටයි. 

 ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, යම් කිසි සාක්ෂිකරුෙවකුට මූලික 
වාචික සාක්ෂි සඳහා දිවුරුම් පකාශ ඉදිරිපත් කරන්නත්, සාක්ෂි 
ආෙද්ශ කරනු පිණිසත් ෙම් ෙකටුම්පත හරහා විධිවිධාන ෙයොදා 
තිෙබනවා.  ඉතින්, මම හිතන්ෙන් ෙම්ක ෙහොඳ සංෙශෝධනයක් 
කියලායි. ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙම් සභාෙව් පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලැෙබයි කියලා මම දන්නවා.  
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[ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා] 
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අධිකරණ පද්ධතිය ගැන කථා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, 
ආෙයෝජකයන් ගැනත් හිතන්න ඕනෑ. International Arbitration 
Centre එකක් තිෙබනවා කියලා මම දන්නවා. එහි කියාවලිය 
ගැනත් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ කියන කරුණ මම අද ඇමැතිතුමාෙග් 
සහ නිෙයෝජ්ය ඇමැතිතුමාෙග්  අවධානයට ෙයොමු කරනවා.    
ෙමොකද, ෙම්ක ආෙයෝජකයන්ට වැදගත් ෙවයි. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, අද අෙප් රෙට් වාණිජ මහාධිකරණ පද්ධතියක් 
තිෙබනවා. ෙම් වාණිජ මහාධිකරණ පද්ධතිෙය් කියාකාරිත්වය 
ගැන අපට සෑහීමට පත් ෙවන්න පුළුවන්.  නමුත්, අපි තවත් ෙම් 
වාෙග් වාණිජ මහාධිකරණ ඇති කළ යුතුයි කියන අදහසත් මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පළ කරන්න ඕනෑ.  

අද අෙප් රජය ෙමොනවා හරි ෙදයක් කරන්න ගියාම 
සාමාන්යෙයන් ඒකට විපක්ෂය විරුද්ධ වනවා. අපි ගිලන් රථ 
ෙසේවයක් පටන් ගන්න ගියාම ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. යුෙරෝපා 
ෙකොමිසම මඟින් අපට පැනවූ මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර ගන්න අපි 
වෑයම් කරන ෙකොට ඒකටත් ෙම් අය විරුද්ධ වුණා. අපි GSP Plus 
සහනය ලබා ගන්න කියා කරන ෙකොට ඒකටත් විරුද්ධ වුණා. අපි 
හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් කාර්මික කලාපයක් ඇති කිරීෙම් වෑයමක 
ෙයදී සිටින ෙකොට ඒකටත් විරුද්ධයි. අපි වාණිජ ගිවිසුම් හරහා 
අෙප් අපනයනය වැඩි කරන්න වෑයම් කරන ෙකොට ඒ වාණිජ 
ගිවිසුම්වලටත් ෙම් අය විරුද්ධයි. හැම තිස්ෙසේම අපි කරන හැම 
ෙද්කටම වාෙග් ෙම් අය විරුද්ධයි. ෙම් ෙද්වල්වලට විරුද්ධ වුණාට 
අපි පසුබට වන්ෙන් නැහැ. අපි ගිලන් රථ ෙසේවය ෙගනාවා. අපි 
මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර ගත්තා. අපි GSP Plus සහනය ලබා 
ගත්තා. අපි හම්බන්ෙතොට කාර්මික ජනපදයක් හදනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය ගිවිසුම් හදා ෙගන 
යනවා. අෙප් අපනයනය වැඩි කරලා නගරබදවත්, ගම්බදවත් 
සිටින තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ඇති කරලා ඔවුන්ට ආදායම් 
මාර්ගයක් ඇති කරලා ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය එසවීෙම් වෑයමක් 
සම්බන්ධෙයන් අපි කියා කර  ෙගන යනවා. ඒ වාණිජ ගිවිසුම් 
සඳහා හැෙමෝෙග්ම අදහස් අරෙගන අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ට ලාභ 
ලැෙබන විධියට ඒ වාණිජ ගිවිසුම් අපි හදා ෙගන යනවා. 
බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙද්ශපාලන ෙහෝ ආර්ථික 
විවාදවලට ඇතුළු වන්න බැරිෙකොට, මැතිවරණෙයන් රජයක් 
ෙපරළන්න බැරිෙකොට ඔවුන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒක 
සාමාන්යෙයන් අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතෙකොට ඒ අය 
ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, ෛවරය වැපිරීම තුළ ෙයදී සිටිනවා. අද 
ෙම් වාද විවාදය තුළ අපට ඒ සම්බන්ධවත් අහන්න ලැබුණා. ඒ අය 
දන්නවා, ෙමෙහම ෛවරය වැපිරුෙවොත්, ඒ වාෙග්ම අසහනයක් 
රට තුළ ඇති කෙළොත් විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ඒම 
අඩුවනවා කියලා. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙමරටට පැමිණීම 
වළක්වන කමෙව්දයක් තමයි ඔවුන් ඔය හදා ෙගන යන්න වෑයම් 
කරන්ෙන්.  

විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ඒම නතර කරන්න ෙවන 
විධියක් නැති ෙකොට රට තුළ අසහනයක් ඇති කරලා ආෙයෝජනය 
වාෙග් ෙද්වල් නතර කිරීෙම් වෑයමක ෙම් අය ෙයදී සිටිනවා. එම 
නිසා රෙට් යහපත ගැන සිතා අපි හැෙමෝම කල්පනාෙවන් ඉන්න 
ඕනෑ; කල්පනාෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගැන මීට පථමත් ෙම් 
විවාදෙය්දී  සඳහන් කළා. 2007දීත් අපි ෛවරය පැතිරවීමට 
විරුද්ධව නීතියක් ෙගනාවා. අපි ඒ සඳහා  පනතක් ෙගනාවා. ඒක 
2007 අංක 56 දරන සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
ජාත්යන්තර සම්මුතිය; International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) Act, No. 56 0f 2007.  ඒ පනෙත් 3 
(1) වගන්තිෙය් සඳහන් කරනවා, "ජාතිවාදය පාවිච්චි කරලා, 
නැත්නම් ආගම්වාදය පාවිච්චි කරලා, නැත්නම් ෙවන ෙමොකක් හරි 
කරලා මිනිස්සුන්ව කලබල කරලා ෛවරය පතුරුවන්නට බැහැ"යි 
කියන එක. ෙමතැන නීතිෙය් පශ්නයක් නැහැ.  

ඊෙය් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් කළා. ඒ 
කථාෙව්දී අගමැතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් වාෙග් අසහනයක් 
කවුරු හරි ඇති කරන්න යනවා නම්, ෙපොලීසිය ඇතුළුව රජෙය් 
අංශ සියල්ලක්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා කියලා. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් නීතිෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියා කිරීම පිළිබඳවයි. ඒකට පැහැදිලිව 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "ඒක නතර කරන්න ඕනෑ, ෙම්කට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ."යි කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

 
 අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the 
Chair, and DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA]  took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා, කථාව කරෙගන යන්න. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි. 

අපි දන්නවා, ෙම් වාෙග් සාපරාධී වරදකට -ෙම් වරද ෛවරය 
පැතිරීම වන්න පුළුවන්- කවුරු හරි සිරගත වනවා නම්, 
සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 20ක කාලය තුළදී -ඒ කියන්ෙන් වරද කරපු 
දවෙසේ සිට අවුරුදු 20ක කාලයක් යන ෙතක්- ඒ අය උසාවියට 
ෙගනැල්ලා ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදන්න පුළුවන් කියලා. මා හිතන්ෙන් 
ෙම්ක අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රට ෙගොඩ 
ගන්න එක අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම. ඒ වග කීෙමන් අපට 
බැහැර යන්නට බැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකාෙව් සිවිල් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට කළු ජාතික නායකෙයක් වන 
මාර්ටින් ලූතර් කිං කියපු පකාශයක් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
වනවා. He said, "Injustice anywhere is a threat to justice 
everywhere. We are caught in an inescapable network of 
mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever 
affects one directly, affects all indirectly".  

At another point, he also said, "The time is always 
right to do what is right". 

ඔහු ෙම මඟින් සඳහන් කෙළේ, "ඕනෑම තැනක අසාධාරණයක් 
සිදු ෙවනවා නම් එය හැම තැනටම සාධාරණත්වයට සිදු වන 
අභිෙයෝගයක්. අපි සියලු ෙදනාම ෙබ්ෙරන්න බැරි ෙපොදු 
ඉරණමකට ගමන් කරනවා. ෛදවය අපි එකට ගැට ගසා 
තිෙබනවා. එක්ෙකෙනකුට අභිෙයෝගයක් ඇති ෙවනවා නම් ඒ 
අභිෙයෝගය අපි සියලු ෙදනාටම ඇති ෙවනවා. හරි ෙද් කරන්න 
ෙමොෙහොත ඇවිල්ලා. ෙම් ෙමොෙහොතයි." කියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් අපි සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, මැෙල් සහ බර්ගර් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උපතිනුයි.  එය අපි 
ෙතෝරා ගත්ත එකක් ෙනොෙවයි. මම ෙතෝරා ගත්ෙත් නැහැ මෙග් 
ෙදමව්පියන් සිංහල ෙවන්න කියලා. තව ෙකෙනක් ෙතෝරා ගත්ෙත් 
නැහැ ඒ අයෙග් ෙදමව්පියන් ෙදමළ ෙහෝ බර්ගර් ෙහෝ මැෙල් ෙහෝ 
මුස්ලිම් ෙවන්න කියලා. අපි ඒවා ෙතෝරා ගත්ෙත් නැහැ. අපි 
ඉපදුණා. අපට ඒක ෛදවෙයන් ලැබුණු ෙදයක්. නමුත්, ඒ 
සියල්ලටම වැඩිය අපට මනුෂ්යත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්; ෙම් 
දූපෙත් ඉපදුණු අපි සියලු ෙදනාම ෙපොදු ගමනක හවුල්කාරෙයෝ 
කියන එක අපි මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. එතෙකොට ජාතිෙය් 
නාමෙයන් ෙහෝ ආගෙම් නාමෙයන් ෙහෝ ෙවන ෙමොකක් ෙහෝ 
නාමයකින් ෙවන ෙකෙනකුට පශ්නයක් ඇති කරනවා නම්, ඒක 
අපි සියලු ෙදනාටම ඇති කරන පශ්නයක් වනවා. ඒ නිසා අෙප් රට 
ෙගොඩ ගන්නට නම් නීතිෙය් ආධිපත්ය වැදගත් ෙවනවා.  

අපි සියලු ෙදනාටම එකමුතු ෙවන්න, අපි සියලු ෙදනාටම එක 
පවුලක සෙහෝදරයන් වාෙග් ජීවත් ෙවලා වැඩ කරන්නට ෙපොදු 
කාරණය නම්, නීතිෙය් ආධිපත්යයි; අපි නීතිෙයන් පාලනය වන 
ජනරජයක්වීමයි. අපි සියලු ෙදනාම එකට තබා ෙගන යන්ෙන් 
නීතියයි. රජතුමාට එක නීතියක්, අෙනක් අයට තවත් නීතියක් 
තිෙබන්නට බැහැ. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා අපි පරාජය 
කෙළේ ඒ දරදඬු පාලනයයි. කවුරු වුණත් කමක් නැහැ, ෙකොච්චර 
බලය තිබුණත් කමක් නැහැ, හැෙමෝටම නීතිය එක හා සමානව 
කියාත්මක විය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් රජය බැඳී සිටිනවා. ඒ 
නිසා තමයි නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා අගමැතිතුමා 
පැහැදිලිව සඳහන් කෙළේ. අද අපි සිවිල් නඩු විධාන සංගහය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
අධිකරණමය නඩු කටයුතු ශීඝ කරන්නට අවශ්ය කරන්නා වූ 
කමෙව්ද; සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරන 
අතෙර්දී, අපි සියලු ෙදනාම නීතිෙය් ආධිපත්ය රකින්න ඕනෑ කියලා 
මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 

 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe ] 
 
 
 
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

1 සහ 2 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Clauses  1 and 2   ordered to stand part of the Bill. 

 
3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 27 වන 

වගන්තිය පති  ෙයෝජනය කිරීම) 
வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 27ஆம் 

பிாிைவ மாற்றீ  ெசய்தல்.) 
CLAUSE 3.- (Replacement of section 27 of the principal enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"4 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'නීතිඥවරු පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.' " 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
 

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 29 වන 

වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම) 
வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 29ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
CLAUSE 4.- (Amendment of Section 29 of the principal enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉංගීසි පිටපෙත් 4 වන 

වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි සංෙශෝධනය විය යුතුයි. 

 Sir, I move,  
 

                 "In Page 4, leave out all words in line 22 and insert:  
 
 '(b) of subsection (1) of section 27 and sent to the' " 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to 

 
4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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5 සිට 8 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

5ஆம் வாசகத்தி ந்  8ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses   5  to  8 ordered to stand part of the Bill. 
 

9 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 94 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම) 

வாசகம் 9.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 94ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 9.- (Amendment of Section 94 of the principal enactment.) 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"7 වන පිටුෙව්, 21 සිට 24 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් 

කරන්න." 
 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

9 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතින්  ඉවත් කළ යුතුයයි නිෙයෝග 
කරන ලදී. 

9 ஆம் வாசகம்  சட்ட லத்தி ந்  நீக்கப்பட ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 9. ordered to be left out of  the Bill. 
 

10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට XVIIඅ නව 
පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත් කිරීම) 

வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் திய 
அத்தியாயம் XVIIஅ என் ம் திய அத்தியாயத்ைத 

உட் குத் தல்.) 
 CLAUSE 10.- (Insertion of new Chapter  XVIIA in the 

principal enactment.) 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

(1)   "10 වන පිටුෙව්, 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

  'විනිශ්චයකාරවරයා විසින් කියාත්මක කළ හැකි අතර-' " 
  (2)  "10 වන පිටුෙව්, 33 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  

  'සඳහා; සහ' " 
(3)  "11 වන පිටුෙව්, 6 සිට 7 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර 

පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

  'විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය යුතු ය.' " 
(4 ) "13 වන පිටුෙව්, 13 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

  '(ආ)  සියලු පූර්ව නඩු' " 
 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත 
විය. 

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 

10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

10ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause  10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

11 සහ 12  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

11ஆம், 12ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses  11  and  12  ordered to stand part of the Bill. 

 
13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට අලුතින් 

151අ වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම) 
வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 151அ 

என் ம் திய பிாிைவ உட் குத்தல்.)  
CLAUSE 13.- (Insertion  of new section  151A in the principal 

enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 (1)   "15වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

  'අණක් ලබා දිය හැකි ය:' " 

  (2)    "15වන පිටුෙව්,  34 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

  'නියම කරනු ලැබිය හැකි අතර, නඩු ගාස්තු ෙගවීමට' " 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභා පති, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මහතා. 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"14 වන පිටුෙව්, 32 සහ 33 ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් වචන 
ආෙද්ශ කළ යුතුය:  

 'දිනයට ෙපර දින විසි අටකට කලින් වූ දිනයක් විය යුතු ය.' " 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම සංෙශෝධනයට ඔබතුමා එකඟද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, යම් සංෙශෝධනයක් ඇතිව මා එයට එකඟ 

වනවා. දින 28ක් ෙවනුවට මසක් කියා සංෙශෝධනය කරනවා. ඒ 
අනුව මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"14 වන පිටුෙව්, 32 සහ 33 ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට පහත සඳහන් වචන 
ආෙද්ශ කළ යුතුය: 

 
 'දිනයට මසකට කලින් වූ දිනයක් විය යුතු ය.' "  

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause  13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 393 සිට 398 

දක්වා වූ වගන්ති පතිෙයෝජනය කිරීම) 
வாசகம் 14.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 393 தல் 

398 வைரயிலான பிாி கைள மாற்றீ  ெசய்தல்.) 
CLAUSE 14.- (Replacement of sections  393 to 398 of the principal 

enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
(1)  "16 වන පිටුෙව්,  9 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  
 'ගියෙහොත්, නඩුව ඉදිරියට පවත්වාෙගන යාෙම් කාර්යය සඳහා, 

තමාෙග් නීත්යනුකූල' " 

 (2) "16 වන පිටුෙව්,  26 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

   'පැහැර හරින පාර්ශ්වය මත උචිත ගාස්තුවක් ' ".  

(3)  "18 වන පිටුෙව්,  16 සිට 17 වන ෙප්ළි ( ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:-  

              'කාලයක් ගතවීමට ෙපර එවැනි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.' "; 
(4) "19 වන පිටුෙව්, 1 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් 

කරන්න. " ;  

(5) "19 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට  පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:-  

 394.(1) ෙල්ඛනයක් ෙගොනු කිරීම පැහැර 
හැර ඇති ' ";  

 
 

 (6)  "19 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

    '(2) අධිකරණය විසින් එම පත්වීම අවශ්ය බවට' ";  

  (7) "19 වන පිටුෙව්, 31 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:-                                                            

      '(3)  එෙසේ පත් කරනු ලබන තැනැත්තා ඔහු' ";  

 

 (8) "20 වන පිටුෙව්, 29 සිට 33 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව ) ඉවත් 
කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න :- 

          'පත් කරනු ලැබිය හැකි අතර එෙසේ කිරීමට පමාණවත් ෙහේතු 
ඇත්නම්, මිය ගිය නම් කළ පාර්ශ්වක රුෙග් නීත්යනුකූල 
නිෙයෝජිතයා ෙලස ඉල්ලීෙම් නම් කර ඇති තැනැත්තා පත් කරනු 
ලැබිය හැකිය.' "; 

 

(9) "21 වන පිටුෙව්,  3 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

             'කළ හැකිය.' "; 

 

(10)  "21 වන පිටුෙව්, 4 සිට 8 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් 
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

  '(2)  නම් කළ පාර්ශ්වකරුවකු මියයාම නිසා කිසිදු නඩු 
කටයුත්තක් කල් තැබීම ෙහෝ අඩාලව කල් තැබීම ෙහෝ නඩුෙව් 
 යම් පියවරක් කල් තැබීම ෙනොකළ යුතුය.' "; 

(11) "21 වන පිටුෙව්, 10 සිට 12 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ 
ෙවනුවට පහත දැක්වන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:- 

           'බූදලය' යන්ෙනන් මියගිය තැනැත්තාෙග් බූදලෙයහි දළ 
වටිනාකම අදහස් ෙව්. '  ";                                                            

(12) " 23 වන පිටුෙව්, 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස  ඇතුළත් කරන්න:- 

                'කළ යුතු ය.' ".  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපති, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරන්නට කැමැතියි. 
 

"16 වන පිටුෙව්, 13 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව පහත සඳහන් ෙකොටස 
ඇතුළත් කළ යුතුය:- 

 'එෙසේ පත් කරනු ලබන නීත්යනුකූල නිෙයෝජිතයා/නිෙයෝජිතයන් 
ෙපෞද්ගලිකව වගකීමට ෙනොබැ  ෙඳනු ඇත.' " 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමා එම සංෙශෝධනය පිළිගන්නවා ද?  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම  එම සංෙශෝධනයට  එකඟ  නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. 

ෙමොකද, නඩුවක පාර්ශ්වකරුෙවකු  විධියට ආෙද්ශවන 
තැනැත්ෙතකුට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. නඩු කටයුතු අයුතු 
විධියකට යම් ෙමෙහයවීමක් කෙළොත් ඔහු වගකීම දරන්නට ඕනෑ. 
එම නිසා එම සංෙශෝධනයට එකඟ වන්නට බැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් සංෙශෝධන සහිතව පමණක් සභාව  

එකඟ ද?  
 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

 
14වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
14ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 වන වගන්තිය,  පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
15ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause  15, ordered to stand part of the Bill. 
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16 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 440ආ සහ 
440ඇ යන අලුත් වගන්ති ඇතුළත් කිරීම) 

வாசகம் 16.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 440ஆ 
மற் ம் 440இ என் ம் திய பிாி கைள 

உட் குத் தல்.) 
CLAUSE 16. - (Insertion of new sections 440B and 440C in the principal 

enactment.) 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

(1)  "24 වන පිටුෙව්,   2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'සංස්ථාවක, පළාත්'  ; 

(2) "24 වන පිටුෙව්,  18 සහ 19 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'සංස්ථාෙව්, පළාත් සභාෙව් ෙහෝ පළාත්' ; 

(3)  "24 වන පිටුෙව්,  28 සහ 29 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'රාජ්ය සංස්ථාවකින්, පළාත්' "; 

(4) "24 වන පිටුෙව්,  32 සහ 33 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත 
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'එම රජෙය් කාර්යාලෙය්, රාජ්ය සංස්ථාෙව්,' "; 

(5) "24 වන පිටුෙව්, 38 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'සංස්ථාව,' . 

(6) "25 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'පළාත් සභාව ෙහෝ පළාත් පාලන' ; 

(7)  "25 වන පිටුෙව්, 17 සිට 19 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් 
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'කාර්යාලයක් විසින්, රාජ්ය සංස්ථාවක් විසින්, පළාත් සභාවක් 
විසින්, පළාත් පාලන' ; 

(8) "26 වන පිටුෙව්, 2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න: 

 'අභිෙයෝගයට ලක් කළ පාර්ශ්වය තක්ෙසේරු ගාස්තු' ". 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
16 වන වගන්තිය සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, 

ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපති, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මහතා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

 
 "24 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 

වචන ආෙද්ශ කළ යුතුය: 

 'සභාවක, පළාත් පාලන ආයතනයක ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් ඕනෑම 
ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක සාමාන්ය' ". 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එම සංෙශෝධනය පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ව්යවස්ථාපිත ආයතන කියන ඒවා සිවිල් 

නඩු විධාන සංගහය පුරාවට පැවෙතන අර්ථ නිරූපණවලට 
ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැති නිසා, එයට එකඟ ෙවන්න බැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් සංෙශෝධනවලට පමණක් යටත්ව සභාව 

එකඟද? 

 
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශන්ය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendments put, and agreed to. 

   
16 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
16ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
17 සිට 20 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
17ஆம் வாசகத்தி ந்  20ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 17 to 20  ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

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

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to.  
Bill, as amended,  accordingly read the Third time, and passed. 
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 කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Then, the Adjournment Motion to be moved by the 

Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 

 
උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විරැකියාෙවන් 

ෙපෙළන උපාධිධාරි ගැටලු 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண ேவைலயற்ற 

பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைன 
 ISSUE OF UNEMPLOYED GRADUATES IN NORTHERN AND 

EASTERN PROVINCES  
 
[6.25p.m] 
 
ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, I move the following 

Adjournment Motion: 

“Whereas unemployment amongst youth both males and females, 

after qualifying as graduates has been an acute problem in the Northern 
and Eastern Provinces in Sri Lanka.  

And whereas this problem has been accentuated in the Northern and 
Eastern Provinces over a period of time as a consequence of (i) 
diminishing employment opportunities (ii) lack of regular recruitment to 
public service (iii) lack of employment opportunities in the private 
sector.  

And whereas this situation had come about, as a result of the 
violence and instability that has prevailed in the Northern and Eastern 
Provinces consequent to the armed conflict that had prevailed for almost 
three decades.  

And whereas it is now eight years since the armed conflict came to 
an end but this issue of unemployment amongst educated youth has 
remained unaddressed.  

And whereas thousands of youth both in the Northern and Eastern 
Provinces have in the past several weeks continued to stage 
demonstrations to emphasize their plight and to urge that their 
grievances be suitably addressed.  

And whereas the Chief Ministers of the Northern and Eastern 
Provinces, other Ministers and officials of the said provinces have had 
discussions with His Excellency the President, the Hon. Prime Minister, 
other Ministers and officials of the Central Government to address this 
issue in a meaningful way.  

And whereas there are vacancies and unfilled positions in both the 
Central Public Service and in the Provincial Public Services of the 
Northern and Eastern Provinces, which if filled could address this issue 
of unemployment amongst unemployed graduates in the Northern and 
Eastern Provinces at least to some extent.  

And whereas youth from all ethnic groups are amongst the 
unemployed graduates, the worst affected were Tamil youth who were 
the most victimized as a result of the war and as a step to promote 
reconciliation and return to normal life, employment of these 
unemployed graduates should be addressed as a matter of urgency in the 
Northern and Eastern Provinces.  

I therefore urge that the Government meaningfully addresses and 
resolves this issue at the earliest, also in consultation with the Chief 
Ministers of the Northern and Eastern Provinces." 

Having moved my Adjournment Motion, Sir, may I 
have your indulgence to make a few comments in regard 
to that. According to figures available, in the Northern 
Province, there are 4,429 unemployed graduates while in 
the Eastern Province, the number is around 4,500. I might 
say that the number of unemployed graduates in the 
Northern and the Eastern Provinces is much higher than 
the number of unemployed graduates in other provinces 
in the country. Comparatively, the Northern and the 
Eastern Provinces are in a much worse off position than 
the graduates in the other provinces. I will give the 
Government some details in regard to unemployment, 
particularly in the Eastern Province. My Colleagues, who 
will speak after me, will be furnishing some details in 
regard to unemployment in the Northern Province.  

According to the information available, Sir, there are 
4,784 vacancies for teachers in the Eastern Province. I 
discussed this matter with the Chief Minister this 
morning and I was told by him that approval has been 
granted by the Management Services Division and the 
Finance Division to recruit 1,700 graduates immediately 
as teachers and they are expecting financial approval for 
yet about another 900 graduates shortly. The approval for 
the employment of the balance 1,535 of the cadre is 
expected to be received shortly and that should be 
expedited. If these vacancies, the vacancies that exist in 
regard to teaching in the Eastern Province, are filled, Sir, 
the number of unemployed graduates in that province 
would be substantially reduced. Apart from that, there are 
vacancies in the different Ministries in the Eastern 
Province. In the Chief Minister’s Office, there are 351 
vacancies; in the Ministry of Health, there are 341 
vacancies; in the Ministry of Agriculture, there are 558 
vacancies and in the Ministry of Education, there are 
1,535 vacancies, totalling in all to 2,785 vacancies. The 
Chief Minister has discussed this matter with the 
President and he has been given the assurance that this 
matter will be dealt with early.  
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I also wish to mention, Sir, that while graduates are 
recruited, the vacancies for graduates in the fine arts 
sector related to the culture of the Tamil people - music, 
both vocal and instrumental, and dance and drama, which 
are important aspects of education - also need to be 
addressed.             

One problem that we have, Sir, in the recruitment of 
graduates is the age limit. Presently the age limit is 35 and 
under. I think this should be altered given the conditions 
that have prevailed in the North and the East over the past 
30 years. This age limit should be increased to at least 40, 
if not a little beyond that, because the number of persons 
who are qualified to be appointed and who are 
unemployed are not in a position to apply for an 
appointment in view of the fact that their age is a barrier 
to recruitment.  

I think, Sir, it would not be wrong to state that there is 
a responsibility on the part of the Government, on the part 
of the State to provide employment to educated youth. Of 
course, this will also depend to a large extent on the level 
of development that has taken place in the country and it 
maybe on account of the conflict that we have had for 30 
years we have not developed to the extent to which we 
should have developed. We are, therefore, somewhat 
seriously handicapped in the matter of being able to 
provide employment to our educated youth and 
consequently, educated youths are being deprived of 
leading a decent life and making their own contribution 
towards the development of the country. I think, Sir, the 
Government should address this issue as a very serious 
issue, particularly when the Government is committed to 
a process of reconciliation and return to normal life in the 
war-affected, conflict-ridden areas, the Northern and the 
Eastern Provinces. The Government, I think, is under 
obligation to address this matter meaningfully and 
purposefully, to deal with this question in an effective and 
meaningful way.  

I want to mention the fact that on two prior occasions - 
one is during the time of President Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga and again during the time of 
President Mahinda Rajapaksa - a large number of 
graduates were recruited from throughout the country. 
They were paid a nominal salary to start with, but they 
were given a training and according to the training given 
to them, they were absorbed into the Public Service later, 
after that training had been completed. The Government 
should seriously consider adopting a step of that nature 
where people are recruited, given some training and 
thereafter they are provided with employment consistent 
with the training that they have undergone.  

We would appeal to the Government to regard this 
issue as a very serious issue because the people in the 
Northern and the Eastern Provinces  who  have been  the 
victims of the war for several decades have many 
complaints to make in regard to missing persons in their 

families, in regard to their lands being occupied by the 
armed forces and not being released, in regard to persons 
being held in custody, in regard to rehabilitation, 
resettlement, housing, employment - various matters, and 
the demonstrations being carried out by educated youth, 
graduates in the Northern and the Eastern provinces are 
yet another sad phenomenon. I do not think that should 
continue and we would appeal to the Government to take 
some action to bring about some alleviation in the 
situation at the earliest.  

Thank you, Sir.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan will be seconding 

the Motion and after that the Hon. Sagala Ratnayaka will 
speak.  

 
[பி.ப. 6.38] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ 

எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சம்பந்தன் ஐயா அவர்களால் 
ெகாண் வரப்பட்ட இந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய 
ஆேமாதிக்கின்ேறன்.  

 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனயான  வடக்கு, 

கிழக்கு மாகாணங்களில் தைலவிாித்தா கின்ற இந்த 
நிைலயில் அந்தப் பிரச்சிைனக்கு விைரவாக ம் 
விேவகமாக ம் தீர்  காணேவண் ய ஒ  நிைல 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்ைத ேம ம் 
இ த்த க்காமல் மிகத் ாிதமாகச் ெசயற்பட்  அவர்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதற்குாிய  நடவ க்ைகைய எ க்க 
ேவண் ெமன்ற ேதாரைணயில் எம  எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
அவர்கள் பல தர கள், தகவல்கேளா  தன  உைரயிைன 
ஆற்றியி ந்தார்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ஏறத்தாழ 90 நாட்களாக 
ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள்  தங்க க்குத் ெதாழில் கிைடக்க 
ேவண் ெமன்  சாத் கமான வழியில் சத்தியாக்கிரகப் 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின்றார்கள். இைளஞர், 

வதிகளின் பிரச்சிைனைய ெவ மேன நாங்கள் தட் க்கழிக்க 
யா .  இைளஞர், வதிகள் ேவைலயற்ற நிைலயில் 

விரக்திக்குள்ளாகி விபாீதமான பாைதயில் ெசல்வார்களாக 
இ ந்தால் இந்த நாட் ல் மீண் ம் ஓர் அனர்த்தம் 
ஏற்படக்கூ ய வாய்ப்  இ க்கிற . அந்த அ ப்பைடயில் 
பட்டதாாிக க்குாிய ேவைலவாய்ப் க்கைளத் ாிதமாக 
வழங்க ேவண் ெமன்பைத எம  தைலவர் இந்த உயாிய 
சைபயின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வந்தி க்கிறார்.  

குறிப்பாக, உங்க க்கு ஒ  விடயத்ைத ஞாபகப்ப த்த 
வி ம் கின்ேறன். னீசியாவில் ேவைலயற்ற ஓர் 
இைளஞனின் விபாீதமான தான் அந்த நாட் ன் 
தைலவிதிைய மாற்றியைமப்பதற்கும் நாட் த் தைலவர் அந்த 
நாட்ைடவிட்  ெவளிேய வதற்கும் வழிேகா ய . பட்டதாாி 
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இைளஞன் ஒ வன் ேவைலவாய்ப் க்காக பல இடங்களில் 
அைலந்  திாிந்தான். அரச நி வனங்கைளத் தட் னான்; 
ேவைலவாய்ப் க் கிைடக்கவில்ைல. பின்னா் தனியார் 
நி வனங்கைளத் தட் னான்; அங்கும் ேவைலவாய்ப்  
கிைடக்கவில்ைல. இந்த நிைலயில், கைடசியாக அவன் 
ெத வில் ெபா ட்கைள பரப்பிைவத்  தனிப்பட்ட ைறயில் 
ஒ  வியாபாரத்ைதச் ெசய்ய ற்பட்டான். அதைன ம் அந்த 
அரசு சட்டத்தின் லமாகத் தைடெசய்தெபா  விரக்தி ற்ற 
இைளஞன் தற்ெகாைல ெசய் ெகாண்டான். அந்தத் 
தற்ெகாைலயான  அங்ேக அந்த இைளஞ க்கு 
இைழக்கப்பட்ட அநீதிைய எ த் க் காட் ய . அதன்  
விைள தான், அந்த நாட் ல் ஒ  ரட்சிைய ஏற்ப த்திய . 
அந்தப் ரட்சிேய அர லக வசந்தமாக பின்னர் நீ த் ச் 
ெசன்றைத ம் நாங்கள் ஞாபகத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

எம  கணக்கின்ப , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
8,950 ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் இப்ேபா  ேபாரா  
வ கின்றார்கள். இவர்கள் ஏற்ெகனேவ, ேபாராட்டத்தின் 
ேபா ம் பலவிதமான இழப் க்கைளச் சந்தித்தவர்கள்; 

யரங்கைளச் சந்தித்தவர்கள். இப்ப ப்பட்டவர்க க்கு 
விைரவாகத் ெதாழில்வாய்ப்ைப வழங்கேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில், ஏற்ெகனேவ ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிையச் 
ேசாந்்த ெகளரவ உ ப்பினர் ேபராசிாியர் ஆசு மாரசிங்க 
அவர்க ம் அேசாக பீாிஸ் அவர்க ம் ேநர யாக அம்பாைற, 
மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல ஆகிய மாவட்டங்க க்கு 
விஜயம்ெசய் , "இரண்  மாதங்க க்குள் உங்க ைடய 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  ைவப்ேபாம்" என்ற 
உத்தரவாதத்திைன அந்த இைளஞர்க க்கு வழங்கியி ந்தார் 
கள். அந்த இரண்  மாதகால எல்ைலையக் கடப்பதற்கு 
இன் ம் 8-9 நாட்கள் இ க்கின்றன. ஏற்ெகனேவ நாங்கள் 
பட்டதாாிகள் பற்றிய விபரங்கைள அவர  ைகயில் 
ஒப்பைடத்தி க்கின்ேறாம். அ பற்றிய ஒ  பகுப்பாய் ப் 
ப வத்திைன ம் வழங்கியி க்கின்ேறாம். எனேவ, தய  
ெசய்  ேம ம் காலத்ைத இ த்த க்காமல், இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான  நல் ணக்கச் சூழைல ஏற்ப த் வதற்கும் 
இைளஞர், வதிகைள மீண் ம் விபாீதமான பாைதயில் 
ெசல்லாமல் த ப்பதற்கும்  அவர்கள் விரக்தி றாமல் 
இ ப்பதற்கும் ஏற்றவிதத்தில் அவர்க க்குாிய ெதாழில் 
வாய்ப்ைப வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் ெவற்றிடங்கள் 
நிைறயேவ இ க்கின்றன என்ற தகவல் ெசால்லப்பட் க் 
கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்தில் 4,900 வைரயான 
ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன என்ற தகவைல கிழக்கு மாகாண 

தலைமச்சர் குறிப்பிட் ந்தார். வடக்கு மாகாணத்தி ம் 
இவ்வாறான ெவற்றிடங்கள் இ ந்தா ம்கூட, இந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்குாிய நிதி லங்கைள மத்திய 
அரசு வழங்கேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்றப யால், 
தய ெசய்  மத்திய அரசும் மாகாண அரசுக ம் இைணந்  
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள ெவற்றிடங்கைள நிரப் வேதா  
மட் மல்லாமல், இந்த இைளஞர்க க்குாிய ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள வழங்குவதற்கு மிக ம் ாிதமாகச் 
ெசயற்படேவண் ம். அவர்கள  ேபாராட்டம் ஆரம்பித்  
ஏறத்தாழ 03 மாதங்கள் கடந் விட்டன. எனேவ, இதைன 
அற்பெசாற்பமான விடயமாகக் க தாமல், உடன யாகச் 
ெசயற்பட்  அவர்க க்குாிய ெதாழில்வாய்ப் கைள 
வழங்குவதற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்குமா  ேகட் , 
அமர்கின்ேறன். நன்றி! 

[6.44p.m.] 

 
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) 
Hon. Deputy Speaker, thank you for giving me this 

opportunity. The Hon. Prime Minister wanted me to 
respond to the Adjournment Motion moved by the Hon. 
Leader of the Opposition. The Hon. Prime Minister 
regrets very much that he is unable to be in the House at 
this moment due to a prior engagement. The Hon. Prime 
Minister visited Jaffna over the weekend and the issue of 
unemployed youth and unemployed graduates was 
discussed in detail there. Jaffna District MPs were 
involved in that discussion; the Chief Minister was also 
there and so were some Ministers of the Provincial 
Council.  

The war situation that prevailed in the North and the 
East unfortunately stopped employment creation in those 
parts of the country. So, there has been a severe 
imbalance of creation of employment in the North and 
the East, which the South did not suffer as much - not 
even the remote areas. We want to resolve this issue and 
the Hon. Prime Minister wanted me to communicate to 
the House that as a first measure approximately 1,000 
vacancies in the North will be filled. This will be as 
Development Officers and in the teacher cadre. The 
graduates are mostly Arts graduates. Some training will 
have to be given for them to be able to perform their 
duties and this will be undertaken as well. They will be 
trained in the appropriate subjects. Similar measures will 
also be taken in the East. So, I just wanted to briefly 
make these comments in the House on behalf of the 
Prime Minister.  Thank you.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, may I be permitted to make an observation?  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Absolutely.  

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
True enough the war that lasted for 30 years had been 

the cause of a serious imbalance in the matter of 
employment. But now it is eight years since the war came 
to an end. The present Government has been in office for 
the past two years and some of these graduates have been 
unemployed for five to eight years.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
And there are vacancies. 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
I think it is a very serious situation because they, being 

young people, are unemployed and they have to continue 
to suffer.  If the issue is not addressed in some meaningful 
way there can be a great deal of frustration and there can 
be other consequences. I would appeal to the Hon. 
Minister to convey this to the Prime Minister and to the 
Government that while we appreciate that 1,000 people 
are to be employed immediately in the Northern Province 
- and you have talked about the East - at least, a similar 
number must be immediately employed in the East as 
well. In fact, my information is that 1,700 persons are to 
be recruited as teachers in the Eastern Province and that 
has been approved by the Department of Management 
Services. Also, there has been financial provision made 
for that. So, all these things must happen. 

There are vacancies in the Public Service also and 
those vacancies must be identified. Those positions, if 
vacant, must be filled. We would urge the Government to 
take this mater very seriously because we are concerned 
with the temperament that is prevailing amongst our 
youth. They feel that no one is bothered about them. That 
is not good; that is not good for the country. Sir, we 
would firmly urge the Government to take very early 
action in regard to this matter.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You said that 1,000 persons will be recruited in a short 

period of time. Is it in the North alone?  
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Yes, only in the North and similar measures are to be 

taken in the East. I do not know the exact numbers in the 
East. But, the Opposition Leader’s comments are well 
taken. This was also discussed when the Prime Minister 
was there. We have to look beyond the employment of the 
graduates as well. There are many other youth who are 
unemployed. A serious amount of investment will have to 
go for private investment. Business ventures will have to 
start in the North and the East. Tourism is one such area 
that can take off quickly. The Government has its eyes out 
there and we really want to do that.  Thank you. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran. Before that, the Hon. Deputy Chairman of 
Committees will take the Chair.  

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
[பி.ப. 6.48] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல பட்டதாாிகள் 
ேவைலயற்றி ப்பதன் காரணமாக, அவர்களின் நிைல குறித்த 
ஓர் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய எங்கள  ெகௗரவ 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் இங்கு ெகாண்  
வந்தி க்கிறார். அதிேல இந்த அரசாங்கத்தின் கவனம் மிக ம் 
அவசியமானெதன்பதைனக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாக, ெதாழி ல்லாப் பிரச்சிைனயான  பாாிய 
பிரச்சிைனயாக எங்கள் ச கத்தில் உ ெவ த்தி க்கின்ற . 
இந்த நல்லாட்சியிேல இன்  பட்டதாாிகள் திகளில் 
இ ந் ெகாண்  தங்க க்குத் ெதாழில் ேவண் ெமன்  
ேபாராடேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் தள்ளப் 
பட் க்கின்றார்கள். நல்லாட்சி என்ப  அங்கு விசித்திரமாக 
நடனமா க்ெகாண் க்கிற  என் தான் நான் கூ கிேறன். 
பட்டதாாிகள் தங்க க்கு ேவைல ேகட்  இன்  94 
நாட்களாக தியிேல இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் 

திேயாரமாகச் சைமக்கின்றார் கள், ப த்தி க்கின்றார்கள். 
ெபற்ேறார்கள் தங்கள  பிள்ைளகைளப் ெப ங் கன கேளா  
தான் பல்கைலக்கழகங்க க்கு அ ப்பி ைவக்கிறார்கள். 
ஆனால், பட்டதாாிகளான ஆண்க ம் ெபண்க ம் இன்  
ேவைலவாய்ப் க்காகப் ேபாரா  தியிேல சைமத் ச் 
சாப்பிட் , உறங்குகின்ற ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். இந்த நிைலயில், இதிேல அரசின் 
கவனம் மிக ம் க்கியமானதாக இ க்கின்ற . 

2004-2005ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் இந்த நாட் ன் 
ஜனாதிபதியாக இ ந்த ெகௗரவ சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 
குமார ங்க அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 42,000 பட்டதாாிக க்கு 
ேவைலவாய்ப்  வழங்கினார். அதற்கு ன்ன ம் 1999ஆம் 
ஆண்  14,000 பட்டதாாிக க்கு அவர் ேவைலவாய்ப்  
வழங்கியி ந்தார். த்தத்தின் பின்னரான 2012ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் தனியான மாகாண சைபயாக உ வாக்கப் 
பட்ட கிழக்கு மாகாண சைபயின் லம் 2,000 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட்ட . மஹிந்த 
ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்காலத்தி ம் கிட்டத்தட்ட 49,000 
பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட்ட . தலாவ  
தடைவயிேல 45,000 ேப க்கும் பின்னர் பயி நர் என்ற 
அ ப்பைடயிேல 4,000 ேப க்கும்  ேவைலவாய்ப்  
வழங்கப்பட்ட . தற்ேபா  இந்த அரசாங்கம் பட்டதாாிகள் 
நியமனத்தில் காலதாமதத்ைத ஏற்ப த்தி வ கின்ற .  

இப்ேபா  இ க்கும் பிரச்சிைன 2012ஆம் ஆண்  
பட்டம்ெபற்றவர்கள்கூட இன் ம் ேவைலயற்ற நிைலைம 
யிேல இ ந் ெகாண் ப்பதாகும். ெவளிவாாியாகப் பட்டம் 
ெபற்றவர்களின்  வய   கூ தலாக இ க்கின்ற . இன் ம் 
ஒ  சில ஆண் களிேல அவர்கள் அரச நியமனம் ெப கின்ற 
வயைதத் தாண் வி வார்கள். இந்தக் கவைலகேளா  
அவர்கள் தியிேல ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கிறார்கள். 
பட்டத்ைதப் ெபற் விட் , ேவைலயின்றி ைகக்குழந்ைத 
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கேளா  தாய்மார் தியில் இ க்கின்றார்கள். நீங்க ம் 
மனச்சாட்சி ள்ள மனிதர்கள் என் தான் நான் க கின்ேறன். 
நீங்கள் அங்கு ெசன்  பார்த்தால் அந்தத் ன்ப நிைலைம 
உங்க க்குத் ெதளிவாகத் ெதாியவ ம். நாங்கள்கூட அவர்கள் 
ேகட்கும் ேகள்விக க்குப் பதிலளிக்க யாத நிைலைமயில் 
இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, அந்தப் பட்டதாாிக க்கு மிக 
விைரவாக நியமனம் வழங்க நடவ க்ைகெய க்கேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேவைலவாய்ப் கைள வழங்குவதற்கு திைறேசாியில் 
பணமில்ைலெயன்  அரசாங்கம் ெசால்கிற . கடந்த 
காலத்திேல எத்தைன அைமச்சர்கள் எவ்வள  ெபா ச் 
ெசாத் க்கைளச் சுரண் க்ெகாண்  ேபாயி க்கிறார்கள்! 
எவ்வள  ஊழல்கள் நைடெபற்றி க்கின்றன! அவற்ைற 
ெயல்லாம் கண் பி த் , அரச உைடைமயாக்குங்கள்! 
அப்ேபா  திைறேசாியில் ேபாதியள க்கு நிதி ேச ம். 
அைதவி த் , நீங்கள் "ஊழல்! ஊழல்!" என்  
ெசால் கின்றீர்கேள தவிர, ஊழல் ாிகின்றவர்கைள  
ெவளியில் விட் க்கிறீர்கள். 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள் உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
இன் ம் ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்! 

எத்தைன ெவளிநாட்  வங்கிகளில் பணத்ைத ைவப் ச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள்! அவற்ைறெயல்லாம் அரச ெசாத் க்களாக 
மாற் ங்கள்! திைறேசாியில் பணத்ைத நிரப் ங்கள்! 
ேவைலயற்றி க்கின்ற பட்டதாாிக க்கு ேவைலவாய்ப்ைப 
வழங்குங்கள்! இ  க்கியமான விடயம். அேதேவைள, 
இந்தியாவி ந்  இங்கு உத்திேயாகத்தர்கைளக் ெகாண்  
வரேவண் ய அவசியமில்ைல. இங்கி க்கும் 
பட்டதாாிக க்ேக நியமனத்ைதக் ெகா த்  அந்த 
ெவற்றிடங்கைள நிரப்பேவண் ெமன்  ேகட் , நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු 
වනවා. ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ෙකෝඩීස්වරන් මන්තීතුමා මීට 
මාස ෙදකකට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළාට පස්ෙසේ අපි මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් පශ්නය හඳුනා ගන්න 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් හමු වුණා. ඒ 
අයව හමු ෙවලා ඒ උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලුව ෙත්රුම් ගත්තා.  එම 
පශ්නෙය් බරපතළකම අපි අවෙබෝධ කර ගත්තා.  මන්තීවරුන් 
හැටියට උතුරු - නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න අපට අවස්ථාවක්  සම්පාදනය කරලා දුන්ෙන් රංජිත් 
මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමායි.  එතුමාෙග් කථාෙව් දී ෙම් සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී ගන්නා පියවර ගැන සඳහන් කරයි. අපි ආණ්ඩුව හැටියට 
උපාධිධාරින්ට වග කීෙමන් පකාශ කළා, ෙම් පශ්නයට විසඳුම් 
ලබා ෙදනවා කියලා.  

තවත් සතියක්, ෙදකක් ඇතුළත  අපි ෙයෝජනා කරන විසඳුම් 
ටිකත් අරෙගන නැවත අපි එහි යා යුතු ෙවනවා. ආණ්ඩුව හැටියට 
ඒක අෙප් ෙලොකු වගකීමක්. ඒ ගැන අපි පැති කිහිපයකින් 
කල්පනා කළා. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය 
අමාත්ය නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා  ඒ ගැන සඳහන් කරයි. 
මුලින්ම රැකියා දහසක පමාණයක්  ලබා ෙදන්න  සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධි ඇමතිතුමා 
එක්කත් අපි සාකච්ඡා කළා. සමෘද්ධි ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දැඩි 
පැහැදීමකින් ඉන්නවා.  සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් තිෙබන රැකියා 
පුරප්පාඩු  පිරවීම සඳහා ඉතාමත් ඉක්මනින් අවස්ථාව ලබා දිය 
යුතුයි කියන තැන එතුමා ඉන්නවා. ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කළ 
යුතු ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම  ෙම් සඳහා කාලයක් ගතවීම ගැන 
අපි කනගාටුව පකාශ කරනවා. ආණ්ඩුව විධියට අපි දැඩි 
කැපවීමකින්, දැඩි දැක්මකින් ෙම් පශ්නය විසඳිය යුතුයි කියන 
තැන ඉන්නවා. මන්තීවරුන් හැටියටත් අපි ඒ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා.  

උතුරු - නැ ෙඟනහිර රැකියා විරහිත උපාධිධාරි අෙප්ම 
සෙහෝදර - සෙහෝදරියන් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ධෙයනුත් බැට 
කාලා, ෙමවැනි ෙදයකින් බැටකමින් ඉන්න එක ගැන අපි දැඩි ෙසේ 
කනගාටුවට පත් වුණා. ඒ විධියට තමයි අපි ෙම් පශ්නය දිහා 
බලන්ෙන්. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ආණ්ඩුකාරතුමා වන ඔස්ටින් 
පනාන්දු මහතා,  නැ ෙඟනහිර පළාෙත් රැකියා quota ටික ඉතාමත් 
ඉක්මනට ලබාෙදන බව පැවසුවා. නමුත් ඒ ගැන අපි නැවත 
ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි තවත් පශ්නයක් 
පිළිබඳව අව ෙබෝධ කර ගත්තා.   සමහර උපාධිධාරින් ෙයෝජනා 
කළා,  අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා ගැනීම සඳහා  එම උපාධිධාරින්ට 
නැවත අවුරුද්දක පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න කියලා. විපක්ෂ 
නායකතුමා කිව්වා, සමහර ආයතනවල තිෙබන රැකියා 
පමාණයන් ගැන. අපිත් ඒ ගැන අත්හදා බැලුවා. ඒ තිෙබන රැකියා 
පුරප්පාඩු පමාණයට අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා නැති අය රාශියක් 
සිටියා. සමහර උපාධිධාරින්ෙග් සුදුසුකම් දිහා බැලුවාම  ඒ 
ෙගොල්ලන්ව සමහර තැන්වලට ෙයොමු කරන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒත් එක්කම උපාධිධාරින්ම අදහසක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කළා, ඒ ෙගොල්ලන්ට අවුරුද්දක කාලයක් පඩි නැතිව හරි 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න කියලා. අපි ඒ ගැන සලකා බලමින් 
සිටිනවා. අපි ඒ ගැන programme එකක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් 
සතිෙය් ගරු අගමැතිතුමාට ඒ programme එක භාර ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒෙකන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ඒ 
අවශ්ය soft skills ටික ලබා ෙදන්නයි.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
May I interrupt you for a moment, Hon. Member? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Yes.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We are thankful for the initiative that you have taken 

having visited them and so on since you have been asked 
by the Hon. Prime Minister to look into this matter. The 
number of vacancies that have been identified, that can be 
filled by persons who are qualified to do those jobs, is 
said to be 1,000 in the North and a similar number in the 
East as a first step. Is it not possible for the Government 
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to say by when will that be done? I am asking this for the 
reason, as you know, that both in the North and the East, 
these graduates have been staging demonstrations on the 
roads.  If we can possibly give them a date by which that 
first step could be taken, that will be some solace to them.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
I think the Hon. State Minister will talk about that.  
 
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) 
The Hon. Minister of Public Administration and 

Management will speak at the end of the Debate and he 
will spell out all the solutions and how many vacancies 
have been filled. He will answer that question. But, before 
that, I will speak in general about the unemployment 
situation in the country.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විෙශේෂෙයන්ම රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්, ගුරුවරුන් විධියට 

බඳවා ගන්න vacancies රාශියක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ අවශ්ය 
සුදුසුකම් සපුරා නැති නිසා තමයි ඒ අයට අපි විෙශේෂ කමෙව්දයක් 
හදන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Okay, Sir. මම නැවතත් පකාශ කරන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අපි 

ආණ්ඩුව හැටියට ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට හිතලා, වග කීම් 
සහිතව ෙම් පශ්නය විසඳන්න සෑම උත්සාහයක්ම දරනවා. ඒ ගැන 
කථා ෙදකක් නැහැ. ෙම්ක අනිවාර්යෙයන්ම විසඳිය යුතු පශ්නයක්. 

 
[අ.භා. 6.59] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුර හා නැෙඟනහිර 

පෙද්ශවල විරැකියාව සහ උපාධිධාරින්ට රැකියා ෙනොමැති වීෙම් 
ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැටලුව පසු ගිය 
කාලෙය් උතුරු මැද පළාෙත් තිබුණා. උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම 
සඳහා වැටුප් ෙකොමිසම මඟින් ලබා ගත යුතු නිර්ෙද්ශ සහ ලබා 
ගත යුතු අවසරය පමාද වීම තමයි උතුරු මැද පළාෙත් ඇති වී 
තිබුණු තත්ත්වය. උතුරු මැද පළාෙත් ඇති වී තිබුණු ගැටලුව 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා ඉක්මනින් විසඳුම් ලබා ගන්න හැකියාව 
ලැෙබයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. දැනට සුදුසුකම් ඇති, 
පුරප්පාඩු තිෙබන රජෙය් ආයතනවලට අදාළ ෙකොමිෂන් සභාවල 
නිර්ෙද්ශවලින් පසුව බඳවා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබයි කියලා මා 
හිතනවා.  

රජෙය් ආයතන විතරක් ෙනොෙවයි, ඉදිරිෙය්දී තිකුණාමලය 
වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සහ ආර්ථික කලාපය මඟින් විශාල 
රැකියා සංඛ්යාවක්  සපයන්න යහ පාලන රජය වශෙයන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම එම පෙද්ශෙය් සංවර්ධන 
කටයුතු වාෙග්ම GSP Plus සහන හරහා විශාල ආෙයෝජන 
පමාණයක් ෙගෙනන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඇත්තටම 
මා විශ්වාස කරන විධියට ෙකොළඹ වරාෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය කළ යුතුව තිබුෙණ් හම්බන්ෙතොට වරාය ෙනොව, 
තිකුණාමලය වරායයි. තිකුණාමලය වරාය සංවර්ධනය කරලා 
තිබුණා නම් අද අපට ෙමෙහම ණය පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තිකුණාමලය ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය පරිහරණය 
කරලා, fuel oil bunkering ව්යාපාරයක් ඉදිරිෙය්දී ආරම්භ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ හරහාත් විශාල රැකියා 
සංඛ්යාවක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

ගුරු හිඟය ගැන කථා කරනෙකොට අපි දන්නවා, ගණිතය, 
විද්යාව, ඉංගීසි සහ ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් සඳහා තමයි ගුරුවරුන් 
වැඩිපුරම හිඟව පවතින්ෙන් කියා. විෙශේෂෙයන්ම උපාධිධාරි 
ගුරුවරුන් බහුතරයක් ඉන්ෙන් Arts විෂයය වාෙග් ෙම් 
විෂයයන්වලට අදාළ ෙනොවන උදවියයි. හැබැයි, ඒ උදවියට 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට විද්යාව, ගණිතය, ඉංගීසි වැනි විෂයයන් 
සම්බන්ධෙයන් සුදුසුකම් තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒ උපාධිධාරින්ව 
විෙශේෂ පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කරලා, ෙම් කලා උපාධිධාරින්වත් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් හිඟ වූ ගුරු තනතුරුවලට බඳවා ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.  ෙම් 
තත්ත්වය උතුර හා නැෙඟනහිර පමණක් ෙනොෙවයි, මධ්යම 
කඳුකරෙය්ත් තිෙබනවා. මධ්යම කඳුකර පෙද්ශෙය් පාසල්වලට 
ඉන්දියාෙවන් ගුරුවරු ෙගෙනන්න පසුගිය කාලෙය් 
ෙයෝජනාෙවලා තිබුණා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ඒ පාසල්වලට එන 
ගුරුවරු ඒ ස්ථානවල ෙසේවය කිරීමට අකැමැති වීම.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
උපාධිධාරින් උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත් තුළත් පවතින ෙම් 

කටයුතුවලට ෙයෙදව්ෙවොත් ඒ පශ්නය - ගැටලුව - විසඳන්න 
හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 7.03] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂ නායක ගරු 

ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා විසින් උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාත් 
තුළ රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් සම්බන්ධෙයන් පවතින ගැටලුව  
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර තිෙබන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට සහභාගී 
වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සත්ුතිවන්ත වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිතුමා රජය ෙවනුෙවන් ෙම් පිළිබඳව 
ඉතාම දීර්ඝ ෙලස පිළිතුරු සපයයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශය ගරු 
අගාමාත්යතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. තරුණ කටයුතු පිළිබඳවත්, 
ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳවත් අපි අවධානයක් ෙයොමු කරන නිසා, 
මා යම් කරුණු පමාණයක් ෙකෙරහි පමණක් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න අද බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය ෙම් රෙට් දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු පශ්නයක් බව අපි දන්නවා. තරුණ 
අසහනය නිසා ෙම් රෙට් ඇති වුණු විශාල විනාශයන්ට අපට රටක් 
හැටියට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. එය රජයක් හැටියට අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වන ෙකොයි තරම් අවදානම් තත්ත්වයක්ද කියලා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා. නමුත් ෙමම රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින්ෙග් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් අද කථා කරපු පංගුවක් 
විසඳුම් ඉතාම ෙකටි කාලීන විසඳුම් කියන එක තමයි මෙග් නම් 
හැඟීම ෙවන්ෙන්.  

ෙමහි විසඳුමක් හැටියට පසු ගිය කාලෙය් සමහර රජයන්වලින් 
රජෙය් රැකියාවලට උපාධිධාරින් දමා පුරප්පාඩු පුරවා තිෙබන බව 
ගරු මන්තීතුමන්ලා පකාශ කළා. නමුත්, ඔබතුමන්ලා දන්නවා, 
අෙප් විශ්වවිද්යාල තුළින් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට උපාධිධාරින් 
විශාල පිරිසක් එළියට එන බව. දැනට ලංකාෙව් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
සිටින පිරිස ලක්ෂ 15ක් පමණ ෙවනවා. සියලුම පුරවැසියන්ෙගන් 
16ෙදෙනකුට එක්ෙකෙනක් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා. මම 
හිතන විධියට, ෙමයට තාවකාලික විසඳුමක් හැටියට අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්දට රාජ්ය ෙසේවයට උපාධිධාරින් යැවීම ෙකොච්චර දුරට 
සාර්ථක ෙවයිද කියලා පශ්න කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා දිගු 
කාලීන ආෙයෝජන ලංකාවට ෙගනැල්ලා, ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා රාජ්ය අංශෙය් තිෙබන ඒ පුරප්පාඩු පුරවලා, 
රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ට ෙහොඳ අනාගතයක් ෙම් රෙට් ඇති 
කරන්නට අප කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.  

ලංකාව පුරා සිටි රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ට 2016 වර්ෂෙය්දී  
රැකියා අවස්ථා 13,000ක් අපි ෙම් රජය විසින් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු, නැෙඟනහිර පවතින පුරප්පාඩු ෙකොච්චර 
පුරවනවාද කියලා ගරු මද්දුමබණ්ඩාර ඇමතිතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී සඳහන් කරයි. නමුත්, 2017 වර්ෂය සහ අෙනකුත් 
වර්ෂවලත් අෙප්  අමාත්යාංශවල තිෙබන පුරප්පාඩු, ඒ වාෙග්ම ගුරු 
පත්වීම් වැනි ෙද්වල් පුරවන්නට රජයක් වශෙයන් පතිපත්තිමය 
තීරණයක් අරෙගන, ඒවා සම්බන්ධෙයන් කඩිනමින් ඉදිරි කටයුතු 
කරන්නය කියලා මුදල් අමාත්යාංශයට සහ භාණ්ඩාගාරයට 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.  

අෙප් ලංකාව තුළ ෙකෙරන ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන ගැන කථා 
කළා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා යුද සමෙය්දී උතුරු නැෙඟනහිර විසූ 
විශාල ජනතාවක් ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා පදිංචි ෙවලා ඒ 
ෙගොල්ලන් ආර්ථික වශෙයන් අද ඉතාම ශක්තිමත් ෙවලා සිටින 
බව. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු සියලුම 
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, -අෙප් රජය තුළින් ෙනොව 
ෙපෞද්ගලික වශෙයන් ඔබතුමන්ලා එකතු ෙවලා- උතුරු  
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආෙයෝජනයන් සිදු කරලා ඒ කර්මාන්ත 
නැවත බිහි කරන්නට යම් කිසි දායකත්වයක් ෙදන්නය කියා 
එෙලස ආර්ථිකය ශක්තිමත් කැනඩාව, එංගලන්තය වැනි බටහිර 
රටවල ෙවෙසන ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටින ෙලස. මම හිතන්ෙන් 
ඒක රජයත් එක්ක, රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක කළ 
හැකි ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, රැකියා දශ ලක්ෂෙය් 
වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරලා තිෙබන බව. ෙම් ෙවනෙකොට විවිධ 
රටවල් එක්ක අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කර ගැනීම සඳහා ඒ 
ගිවිසුම් සම්බන්ධෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කර ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම, යුෙරෝපා සංගමය තුළින් GSP Plus සහනය 
ලබා ගන්නට අපට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් 
කර්මාන්තශාලා විශාල  පමාණයක් වැසී ෙගොස්, විශාල පිරිසකට 
රැකියා අහිමි වුණා. නමුත්, ඉදිරිෙය්දී ඒවා ලබා ගන්නට අපට 
පුළුවන් කියන ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ආර්ථිකය කාර්යක්ෂම කිරීම තුළිනුත්, ෙගෝලීය ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධවීම තුළිනුත් රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ට දීර්ඝ කාලීන 
විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් කියන අදහස අප තුළ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් විශ්වවිද්යාල 
පද්ධතිය ගත්තාම, මම හිතන විධියට විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය 
පතිසංස්කරණය කරන්නට ඕනෑ. අෙප් ලංකාෙව් 
විශ්වවිද්යාලයකින් ෙකෙනක් එළියට ආපුවාම, ඒ උපාධිධාරියාව 
ෙසේවයට ගන්න මැළි ෙවන තත්ත්වයක් අද ෙම් රෙට් සමහර 
ෙපෞද්ගලික අංශයන් තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. 
විශ්වවිද්යාල මට්ටෙමන් අද සමාජයට ගැළෙපන, අද ආර්ථිකයට 
ගැළෙපන අන්දමින් ඒවා ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, 
ෙකෙනක් හදාරන විෂය පිළිබඳවත් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද අපි 
ෙම් කරපු විවාදෙය්දී ෙහළි වුණා, රැකියා විරහිතභාවය වැඩිෙයන්ම 
තිෙබන්ෙන් කලා විෂයයන් හැදෑරූ රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 
අතර කියලා. ඒවා ගැන අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා, අධ්යාපන පතිසංස්කරණ, ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතු අතර, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජනය අෙප් රටට ලබා ගැනීම ද කළ යුතු ෙවනවා.  

රජෙය් විශ්වවිද්යාල පමණක් ෙනොව ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
පවා පුළුල් කරලා, ෙලෝකය ගැන, රෙට් ආර්ථිකය ගැන ෙම් රෙට් 
තරුණ තරුණියන්ට ෙහොඳ පුහුණුවක්, ෙහොඳ පුළුල් දැනුමක් ලබා 
දීලා ඉස්සරහට ගිෙයොත්, ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ෙහොයා 
ගන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

අෙප් ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා කියූ පරිදි ෙකටි 
කාලීන විසඳුමක් හැටියට අපි රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් 
බඳවාෙගන දැනට තිෙබන පුරප්පාඩු පුරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. නමුත් ගරු මන්තීතුමන්ලාට අපි විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරනවා, දීර්ඝ කාලීන විසඳුම රජෙය් රැකියා ලබා දීම ෙනොවන 
බව. අෙනක් රටවල් අනුගමනය කළ කම ෙමොනවාද, ඒ 
ෙගොල්ලන් ෙම් පශ්නය විසඳුෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
අපට හිතන්න සිදු ෙවනවා.  

මා ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. උතුරු-නැෙඟනහිර විතරක් 
ෙනොෙවයි, රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය උගව 
පවතින්ෙන්. අෙප් ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමා 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොණරාගල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, පංගුවක් 
ෙවලාවට ඒ දිසත්ික්කෙය් ෙම් පශ්නය මීටත් වඩා උගව තිෙබනවා. 
සංඛ්යා ෙල්ඛන බලනෙකොට අපි දැකලා තිෙබනවා, එතුමාෙග් 
දිස්තික්කෙය් -ෙමොණරාගල- පංගුවක් ගාම නිලධාරි වසම්වල දුගී 
දුප්පත්භාවය උතුරු-නැෙඟනහිරට වඩා වැඩි බව. මම හිතන 
විධියට ෙම් පශ්නය උතුරු-නැෙඟනහිරට පමණක් ෙනොෙවයි, 
සමස්ත ශී ලංකාවටම තිෙබන පශ්නයක්. ඒ නිසා අපි සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය ෙමොකක්ද, 
අපි ඒකට බද්ධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි ඒ සම්පත් ෙම් රටට 
ෙගන එන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සියලුම සමාජවල, සියලුම 
පුද්ගලයන්ෙග් උත්සාහය, හැකියාව, දැනුම පදනම් කර ෙගන 
සාධාරණ ෙලස ඒ සම්පත් තුළින් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත්ව 
ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණා අපි ෙහොඳට වටහා 
ගන්න ඕනෑ.  

තාරුණ්යය මුල් කර ෙගන, තාරුණ්යයට අවස්ථාව ෙදන, 
තාරුණ්යය තුළින් ශක්තිමත් ෙලස ඉස්සරහට යන අලුත් රටක් බිහි 
කිරීෙම් කාර්ය භාරය අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම සියලුම 
ජාතීන්, සියලුම ආගම් සමඟිෙයන් ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවනවා නම් 
විතරයි අපට ෙම් ආර්ථික පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
ෙලෝකයා අෙප් රටට එන්ෙන් අෙප් රෙට් සාමය තිෙබනවා නම් 
පමණයි. ඒ නිසා සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ 
ගන්ෙන් නැතුව ෙවන රටක් ඇවිල්ලා ෙම් රට හදනවාය කියන 
සංකල්පෙය් නම් අපට ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් රට හදන්න 
ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලුෙදනාම එකතු ෙවලාය කියන 
කාරණය මතක් කරමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
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[අ.භා. 7.12] 
 
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 කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර 

රැකියා විරහිතභාවය ගැන විපක්ෂ නායක රාජවෙරෝදියම් 
සම්පන්දන් මැතිතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. අපි දන්නවා, අවුරුදු තිහක දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයකින් 
ෙහම්බත් වුණු උතුරු-නැෙඟනහිර උගත් තරුණයින්ෙග් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කිරීම අෙප් 
රජෙය් යුතුකමක් බව. අපි දැක්කා, රැකියා විරහිතභාවයට විසඳුමක් 
ඉල්ලමින් උතුරු-නැෙඟනහිර උපාධිධාරින් මාස ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ උද්ෙඝෝෂණ කළා. රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා විධියට මම ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු කණ්ඩායමක් යවලා ඒ අය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, 
ෙතොරතුරු ලබා ගත්තා. යුද්ධෙයන් පසුව අෙප් රජයටත්, ෙපර 
පැවැති රජයටත් පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා, උතුරු-නැෙඟනහිර 
උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවකට රැකියා ලබා ෙදන්න. ඒ        
සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ළඟ තිෙබනවා. නමුත් මම පිළිගන්නවා, රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් 9,000කට කිට්ටු සංඛ්යාවක් දැනට උතුරු-
නැෙඟනහිර ඉන්නා බව. ඒ වාෙග්ම විශාල පිරිසක් අද දකුෙණ්ත් 
ඉන්නවා. නමුත් යුද්ධෙයන් ෙහම්බත් වුණු උතුරු-නැෙඟනහිර 
ජනතාවට පමුඛත්වයක් දීම අෙප් යුතුකමක් ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මම ඉදිරිපත් කරන්නම්, 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ උතුරු-නැෙඟනහිර උපාධිධාරින් ෙකොපමණ 
පිරිසක් අපි බඳවාෙගන තිෙබනවාද කියලා. 2012-2013 කාලෙය්දී 
අපි උපාධිධාරින්, උසස් ජාතික ගණකාධිකාරි වාණිජ 
ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 40,410ක් බඳවාෙගන තිෙබනවා. 

එයින් 2012 - 2013 අවුරුද්ෙද් උතුෙරන් 2,675 ෙදෙනක් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා; නැෙඟනහිෙරන් 3,917 ෙදෙනක් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව උපාධිධාරින්, ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 6,592ක් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් උතුෙරන් ඩිප්ෙලෝමාධාරින් 
268ෙදෙනකුත්, නැෙඟනහිෙරන් 87ෙදෙනකුත් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. 2017 උතුරු පළාෙතන් 126ෙදෙනක් සහ 
නැෙඟනහිෙරන් 399ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. මට 
මතකයි, අපි 2015 වර්ෂෙය් උපාධිධාරින් 3,750කට පත්වීම් ෙදද්දී 
උතුරු නැෙඟනහිෙරනුත්  විශාල සංඛ්යාවකට පත්වීම් දීලා තිෙබන 
බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ගැනත් කථා 
කළා. රජෙය් කළමනාකරණ ෙසේවෙය්  IIIවන පන්තියට  2012 
වසෙර් අපි බඳවා ෙගන තිෙබනවා, උතුරු නැෙඟනහිෙරන් 
241ෙදෙනක්.  2015 වර්ෂෙය් 527ෙදෙනක් බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා.  එෙහම බඳවා ගනිද්දී අපි කිසිම අඩු පාඩුවක් කෙළේ 
නැහැ.  රජෙය් කළමනාකරණ ෙසේවෙය් IIIවැනි පන්තියට, ඒ 
කියන්ෙන් ලිපිකරු තනතුරුවලට ඒ පළාත්වල ජන අනුපාතය 
අනුව අපි බඳවා ෙගන තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මීට මාස ෙදකකට ඉසේසල්ලා අපි ශී 
ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් තනතුරුවලටත්  ඒ කියන්ෙන්,  SLAS 
officersලා බඳවා ගත්තා.  ඒ සඳහා 104ෙදෙනක් බඳවා ගනිද්දී,  
උතුෙරන් සහ නැෙඟනහිෙරන් දවිඩ අය 33ෙදනකු බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, අපි ඒ බඳවා ගත් අයෙගන් සියයට 31ක්  
බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන් උතුෙරන් සහ නැෙඟනහිෙරන්.  රාජ්ය 
ෙසේවෙය් ඉහළම තැන්වලටයි ඒ අය බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගණකාධිකාරී ෙසේවයට, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවයටත් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. අපි දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා 
කාලයක් දුක් වින්ද බව. මා මෙග් නිලධාරින් සමඟත් කිව්වා, 
"උතුෙරන් හා නැෙඟනහිෙරන් වැඩිපුර ආවාට කමක් නැහැ, ඒ 
පළාත්වල පුරප්පාඩු පුරවන්න ඕනෑ, ඒ අය එහාට යවන්න ඕනෑ" 
යි කියලා.  අපි ෙම්කට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
ෙකොෙහොමද, ෙම් අයෙග් රැකියා පශ්නය විසඳන්ෙන්?  

අපි දන්නවා, අද අවුරුද්දකට විශ්වවිද්යාලවල  සිසුන් 
තිස්දහසක් විතර අභ්යන්තර උපාධිය ලබනවා කියලා.  ඊට 
අමතරව, බාහිරව දසදහසක් පමණ උපාධිය ලබනවා. රාජ්ය 
ෙසේවෙය් අවුරුද්දකට විශාම යන්ෙන් විසිහතර දහසක් විතර 
සංඛ්යාවක්. එෙහම නම් ෙම් උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා පශ්නයට 
ස්ථිරසාර විසඳුමක් ෙදන්න රාජ්ය අංශය වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. මා හිතවත් ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් උතුරු නැෙඟනහිරට වැඩි 
ආෙයෝජන යවලා අපි රාජ්ය ෙසේවයට පුරවා ගන්නවා වාෙග්ම 
අපට සිද්ධ ෙවනවා, ෙපෞද්ගලික අංශයත් ශක්තිමත් කරලා ඒ 
අංශයත් පුරවා ගන්න. එතෙකොට තමයි අපට  උතුරු නැෙඟනහිර 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ඉන්න අෙනක් උගත්, උපාධිධාරි තරුණ 
තරුණයින්ෙග්ත් රැකියා පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්.  ඉදිරිෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙදන්න අපි දැන් සැලසුම් හදලා  සමහර ඒවා කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

දැනටමත් ආයතන පිළිබඳ කැබිනට් අනුකමිටුෙවන්  උතුරු 
නැෙඟනහිරට සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, සමෘද්ධි 
කළමනාකරුවන් 1,500ක් බඳවා ගන්න අපි අනුමත කර 
තිෙබනවා. ලංකාෙවන්ම 5,000ක් සඳහා අයදුම් කළා, සමෘද්ධි 
ඇමතිතුමා. අපි -රජය-  එතැනදී තීන්දු කළා, උතුරු නැෙඟනහිර 
1,500 බඳවා ගැනීම සඳහා පළමුව පමුඛත්වය දිය යුතුයි කියලා.  
ඒක දැනටමත් රජය තීන්දු කරලා ඉවරයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි  රජෙය් කළමනාකරණ ෙසේවාවට  
5000ක් බඳවා ගන්නවා. ඒ සඳහා දැන් අනුමැතිය ලබා ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාසෙය් 28 වැනිදා විභාගය  පැවැත්ෙවනවා. මා 
හිතනවා, එහිදී  උතුරු නැෙඟනහිෙරන් අඩු තරමින් 700ක්, 800ක් 
ෙදෙනක්වත්   බඳවා ගන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි කියලා. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය වතාෙව්  රජෙය් කළමනාකරණ ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීෙම් විභාගෙයන් සියයට 50කට වඩා සමත් ෙවලා සිටිෙය් 
උපාධිධාරින්, උගත් අය බව.   

උතුරු නැෙඟනහිරින් විශාල සංඛ්යාවක්  එම විභාගයට  
ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජන අනුපාතය 
අනුව, තිෙබන පුරප්පාඩු අනුව ඒ පළාත්වලට රැකියා ලබාෙදන්න 
අපි කටයුතු කරනවා. තව මාස තුනක් ඇතුළත මුළු ලංකාවම 
නිෙයෝජනය වන පරිදි එම පුරප්පාඩු 5,000 සඳහා බඳවා ගැනීම් 
කරන ෙකොට එයින් 700ක්, 800ක්ෙදනා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
බඳවාගන්න අපට පුළුවන් ෙවයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැනට කාර්මික නිලධාරින් 3,000ක් 
සඳහා පුරප්පාඩු තිෙබනවා. අපට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ 
සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන්න සුදුසුකම් තිෙබන අය ෙනොමැති වීමයි. 
ඉදිරිෙය්දී අධ්යාපනෙය් යම් ෙවනසක් ඇති කිරීම පිළිබඳව අපට 
කල්පනා කරන්න ෙවයි. ෙබෙහෝ ෙවලාවට කලා උපාධිධාරින් 
තමයි වැඩිෙයන් එළියට එන්ෙන්. ඉල්ලුම තිෙබන තැන්වලට  
අවශ්ය උගත් අය බිහි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසාම අපි අද කාර්මික හා තාක්ෂණික අධ්යාපනය 
වැඩිදියුණු කරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. 

765 766 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විපක්ෂ නායක සම්පන්දන් මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ගුරු 
පුරප්පාඩු විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් ගුරුවරු 
40,000ක්ෙදනා වැඩිපුර ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් ඊට අවශ්ය 
සුදුසුකම් තිෙබන අය ෙනොෙවයි, ෙවනත් සුදුසුකම් තිෙබන අය 
තමයි බඳවාෙගන තිෙබන්ෙන්. නමුත්, තාක්ෂණ විෂයයන්, 
ශාරීරික අධ්යාපනය, විද්යාව, ගණිතය, ඉංගීසි වෙග් විෂයයන් 
සඳහා ගුරු පුරප්පාඩු 28,000ක් තිෙබනවා. එම ගුරුවරුන් බඳවා 
ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නා. අපි ඒක ඉතා 
ඉක්මනින් ගැසට් කරන්න කටයුතු කරනවා. මධ්යම රජය යටෙත් 
තමයි ඔවුන් බඳවා ගැනීම කරන්ෙන්. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා 
කිව්වා, නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් විද්යා උපාධිධාරින් සඳහා 
පුරප්පාඩු 1,700ක් තිෙබනවා කියලා. සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න අෙප් රජයට පුළුවන් ෙවයි. 

ආබාධිත පුද්ගලයන් පිළිබඳවත් විෙශේෂ කාරණයක්  එතුමා 
කිව්වා. දැනටමත් අෙප් රජය පතිපත්තියක්, නීතියක් හැටියට, 
රජෙය් ෙසේවයට බඳවාගන්නා අයෙගන් සියයට 3ක් ආබාධිත 
පුද්ගලයන්ෙගන් බඳවාගන්න කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ආබාධිත 
අයෙග් පශ්නයට උත්තරය එෙලසින් ෙදන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා  නිතර නිතර අපව මුණගැසී ෙලොකු 
කාරණයක් ඉදිරිපත් කළා, අපි බඳවා ගත්ෙත් අවුරුදු 35ට වඩා 
වයසින් අඩු උපාධිධාරින් පමණයි කියලා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙවන් තමන්ෙග් අධ්යාපන කටයුතු පමාදවීම 
නිසා අවුරුදු 35ට වැඩි වයසැති උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට උපාධිය ලබාගැනීම පමාද වුණා. අපි 
රජයක් හැටියට ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව 
ආණ්ඩුවත් එක්ක - කැබිනට් මණ්ඩලයත් එක්ක - සාකච්ඡා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය 
වන ෙතොරතුරු තමුන්නාන්ෙසේලා මට ලබා ෙදන්න. උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පැවැති යුද්ධය නිසා උපාධිය ලබාගැනීම පමාද වූ අය 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. පසු ගිය 
කාලෙය් කළ බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව  තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
සමහර අය දැනුවත් ෙවලා නැතුව ඇති. අපි උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලිනුත් විශාල පිරිසක් බඳවාෙගන තිෙබනවා. මම කලින් 
කිව්වා වෙග්, කළමනාකරණ ෙසේවය සඳහා ඉදිරිෙය්දී මුළු රෙටන්ම 
5,000ක් බඳවාගන්න අපි කටයුතු කරනවා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙයන් පමණක් සමෘද්ධි නිලධාරින් 1,500ක් බඳවාගන්නවා; 
ඊට අමතරව ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම උපාධිධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් අපි දැන් සාකච්ඡා කරෙගන යනවා.  

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, උතුරු නැ ෙඟනහිරට වාෙග්ම මුළු 
රටටම අද ඒක පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. මම කලින් කිව්වා 
වෙග්, රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම යන්ෙන් 24,000යි. නමුත්, රැකියා 
ෙපෝලිෙම් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. රටක් විධියට රජෙය් ෙසේවයට 
බඳවාෙගන පමණක් ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැරි නිසා 
ෙපෞද්ගලික අංශය සමඟත් එකතු ෙවන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වෙග් සිංහල 
ෙව්වා, දවිඩ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා පිට රට සිටින අෙප් ජනතාව 
සමඟ එකතුෙවලා ෙම් රෙට් ආෙයෝජන වැඩි කරලා ෙම් රට 
ශක්තිමත් තැනකට ෙග්න්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එදාට 
තමයි අපට ෙම් සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ෙසොයාගන්න ෙවන්ෙන්. 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි,  තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙම් වැදගත් 
ෙයෝජනාව ගැන අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා සමඟත් අපි 
නැවත වරක් කථා කරලා අපට පුළුවන් උපරිම ආකාරෙයන් ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ගරු විපක්ෂ 
නායක සම්පන්දන් මැතිතුමාට මතක ඇති, තමුන්නාන්ෙසේට 
නිවාස පශ්නයක් ආපු ෙවලා ෙව් මෙග් නිල නිවාසය 
තමුන්නාන්ෙසේට ලබාෙදන්න මම ඉදිරිපත් වුණු බව. ඔබතුමාට 
මතක ඇති ෙන්ද? අපි ඒ වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන්, 
අෙප් සමඟිය, සෙහෝදරත්වය සහ අෙප් මිතත්වය ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා අපට කරන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම උපරිමෙයන් කරන 
බවට ෙපොෙරොන්දු ෙවමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.24ට,  2016 මාර්තු මස 08 

වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි මස 25 වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
 

அதன்ப  பி.ப. 7.24 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ேம 25, வியாழக்கிழைம 

.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 25th May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා] 
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පූ.භා.  10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.                                     
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

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

 
 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
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பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and and Chief Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 

සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 
වර්ෂය සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන 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, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු  

පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා සත්ව 
නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව 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. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 

 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition  from Mr. W. 

Sirisena Perera of No. 347/14, Kotte Road, Nugegoda. 
 
 

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) 
Hon. Deputy Speaker, I present - 
 

(1) a  petition from Mr. M. M. Palitha Dhanapala of 
Police Station, Dayagama; 

(2) a  petition from Mr. W. A. S. Wickramsinghe of 
No. P.26, Police Quarters, Ampara.  

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர -  கமத்ெதாழில்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිඹිස්ස, නාගලවැව යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. ගුණපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
මම පිළිගන්වමි. 
 

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, සීදූව, නැෙඟනහිර දඹදුරය, 

අංක 44 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ජී. බර්නාඩ් ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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, කන්තෙල්, පරාකම මාවත, 

පළමුවැනි පටුමග, අංක 15/17බී දරන ස්ථානෙය් පදිංචි ඊ.ඒ.බී. 
ධර්මෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නුෙග්ෙගොඩ, මිරිහාන, 

එදිරිසිංහ පාර, පළමුවැනි පටුමග, 50/28 දරන ස්ථානෙය් පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එල්.ෙක්. නානායක්කාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් 
මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 
 

 

(1) හුංගම, බටඅත, උළුෙගදර යන ලිපිනෙය් පදිංචි එම්.ඒ.ෙක්. 
විෙජ්පාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මාෙකොල දකුණ, සාලිය මාවත, 258/2බී දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.රුවන්පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ 05, 

කැප්ෙපටිෙපොල මාවත, අංක 11 ඒ දරන ස්ථානෙය් පදිංචි 
ෙක්.එස්.බී. ෙරොහාන් ඩයස ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි. 
 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, I present a petition from Mr. 

Anthony Devaraj of No. 1867, Poombuhar Street, 
Palaiyoothu, Trincomalee. 
 

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 
 
 

ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට ලක්වූ ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන්: සහන 

அரசியல் பழிவாங்க க்குள்ளான  ேதசிய டைமப்  
அபிவி த்தி அதிகாரசைப ஊழியர்கள்: நிவாரணம் 

POLITICALLY VICTIMIZED EMPLOYEES OF NATIONAL 
HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY:  RELIEF 
      

    902/’16 
1.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
      (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
     (The Hon. Sunil Handunnetti) 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන්ට සහන 
සැලසීම සඳහා නව රජය යටෙත් කමිටුවක් 
පත්කර ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුව පත්කර ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස ්කර ඇත්ෙත් කැබිනට් අනුමතියක් යටෙත්ද; 
එෙසේ නම්, එම අනුමතිය ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා සහන ලබාදීමට 
සලකා බලන කාලසීමාව කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පළිගැනීමට ලක්වූවන්ට සහන ලබාදීම සඳහා 
කියාත්මක කරන ලද වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (ii) එෙසේ පළිගැනීමට ලක්වී, සහන ලබා උසසව්ීම් ලද 
පුද්ගලයන්ෙග් නම්, පළිගැනීමට ලක්වූ  ෙහේතුව 
සහ ඔවුන්ට ලබා දුන් සහනය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන්ට උසසව්ීම් සමඟ හිඟ වැටුප් ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයක සිටද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு ஆளாகி ள்ள 
ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகார 
சைபயின் ஊழியர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க 

திய அரசாங்கத்தின் கீழ் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட்  அல்ல  ேவைலத்திட்ட 
ெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  கு  நியமிக்கப்பட்  
அல்ல  ேவைலத்திட்டெமான்  தயாாிக்கபட்  
இ ப்ப  அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்தின் 
கீழா; ஆெமனில், ேமற்ப  அங்கீகாரம் 
ெபறப்பட்ட திகதி யா ; 

 (iii) அரசியல் பழிவாங்கல்க க்கு நிவாரணம் 
வழங்குவதற்காக கவனத்திற் ெகாள்ளப்ப ம் 
கால எல்ைல யா ; 

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

771 772 
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(ஆ) (i) பழிவாங்க க்கு ஆளாகி ள்ளவர்க க்கு 
நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ெசயற்ப த்தப் 
பட்ட ேவைலத்திட்டம் யா ; 

 (ii) அவ்வா  பழிவாங்க க்கு ஆளாகி, நிவார 
ணங்கள் ெபற் , பதவி யர்  ெபற் ள்ளவர் 
களின் ெபயர், பழிவாங்க க்கான காரணம் 
மற் ம் இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள  
நிவாரணம் தனித்தனியாக யா ; 

 (iii) இவர்க க்கு  பதவி யர்ேவா  நி ைவச் 
சம்பளம் வழங்கப்ப கின்றதா; 

 (iv ) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந் ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a committee has been appointed or 
a programme has been arranged to grant 
relief to employees of the National Housing 
Development Authority who were 
subjected to political victimization; 

 (ii) if so, whether the appointment of such a 
committee or the arrangement of such a 
programme was done under a Cabinet 
approval, and if so, the date on which 
approval was received; and 

 (iii)  the time period taken into consideration 
when granting relief for  political 
victimization; 

 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)  the programme implemented to grant relief 
to those who were subjected to 
victimization; 

 (ii) separately the names of the persons who, 
having been subjected to victimization, 
received relief and have been given 
promotions, along with the reason for 
vengeance and the relief they received; 

 (iii) whether they will be paid their salary in 
arrears along with their promotions; and 

 (iv) if so, of the date from which it will be made 
effective? 

 

(c) If not, why? 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i)  ඔව්. අමාත්යාංශ මට්ටමින් කමිටුවක් පත් කර  ඇත.  

  එම කමිටුව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට 
විෙශේෂිත වූ කමිටුවක් ෙනොවන අතර,  ෙමම 
අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින සියලු ආයතනවල 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ ෙසේවකයන්ට 
සහන සැලසීමට පත් කරන ලද කමිටුවකි. 

 (ii)   නැත.  

                        රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය 
පාලනය පිළිබඳ අමාත්යාංශ ෙල්කම්ෙග් අංක 
ADS/PA/152 හා 2015.06.11 දිනැති ලිපිය මඟින් 
ෙමම කමිටුව පත් කිරීම සඳහා  එකඟතාව ලැබී 
ඇති අතර, එම කමිටුව සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට උපෙදස ් ලැබී 
ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද, ෙමම කමිටුව විසින් 
ලබාදී ඇති නිර්ෙද්ශ සඳහා 2016.03.02 දිනැති 
අමප අංක 16/1129/734/002 I දරන අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.  

 (iii)   1994 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය දක්වා. 

(ආ)    (i)   අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද 
නිර්ෙද්ශ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය  ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
අනතුරුව සෘජුවම කියාත්මක කිරීමට හැකියාව  
පවතින නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙකෙර්. 

  එෙමන්ම අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී, 
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීමට අපහසු නිර්ෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් උපෙදස ් ලබාගැනීම 
සඳහා රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
 පිහිටුවා ඇති විමර්ශන කමිටුව ෙවත අදාළ 
නිර්ෙද්ශ ෙයොමු කර ඇත. 

         (ii)   නිර්ෙද්ශ අතුරින් කියාත්මක කළ හැකි නිර්ෙද්ශ 
71ක් හඳුනාෙගන ඇති අතර, ඊට අදාළ ෙතොරතුරු 
ඇමුණුම  මඟින් දක්වා ඇත.  

        (iii)   ඔව්.  

  හිඟ වැටුප් ලබාෙදන ෙලසට කර ඇති නිර්ෙද්ශ 
සඳහා පමණක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මූල්ය 
පතිපාදන  ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව හිඟ වැටුප් 
ලබාදීමට කටයුතු ෙකෙර්.  

        (iv)   අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති 
නිර්ෙද්ශයන්හි උසසව්ීම්/හිඟ වැටුප් ලබාදිය යුතු 
කාල සීමාව  ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඒ අනුව 
අදාළ උසසව්ීම් හා හිඟ වැටුප් ලබාදීමට කටයුතු 
ෙකෙර්.  

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 ඇමුණුම සභාගත* කරමි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ලබා 

දීම සම්බන්ධෙයන් මා මුලින්ම ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනවා.  ඔබතුමන්ලා සිරිෙකොත පක්ෂ මූලස්ථානයට කැඳවා, 
සිරිෙකොෙත්දි interview කරලා තමයි ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියට අදාළව සහ නිවාස අමාත්යාංශෙය්ම ෙද්ශපාලන පළි 
ගැනීම්වලට අදාළව සහන ලබා දීෙම් කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන් කියා 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් ෙවනවා. එවිට සිදු වන්ෙන්, ෙවනත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක, ෙවනත් ෙද්ශපාලන අදහසක් දරන 
ෙකෙනකුට ඊට අදාළව ඉල්ලුම් කිරීෙම් ෙහෝ එම ස්ථානයට යෑෙම් 
ෙහෝ පාෙයෝගික ගැටලුවක් මතු වීමයි කියා ඔබතුමාටම 
ෙත්ෙරනවා. කරන interview එකක් අමාත්යාංශ මට්ටමින් කර 
ෙහෝ අදාළ කැඳවීම් කරනවා නම් එය පාෙයෝගිකයි. එවැනි 
කටයුත්තක් සිරිෙකොත හරහා සිද්ධ වනවාද? සිරිෙකොෙත් 
අනුමැතිය ලබා ගන්න ඕනෑ කියා අදහසක් ඒ ඉල්ලුම් පතවලම 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක සිරිෙකොෙත් වුෙණොත් ඔබතුමාටත් පශ්නයක් ෙවනවා ෙන්. 

ඔබතුමාට ඩාර්ලි පාරට යන්න වනවා ෙන්ද? එෙහම ෙදයක් සිද්ධ 
වනවාද, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා? පළමුවන අතුරු පශ්නය 
එයයි.  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිරිෙකොෙත් අනුමැතියක් 

ෙම්කට අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. 1994 ඉඳලා 2014 දක්වා 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූ, අසාධාරණයට ලක් වූ සියලු 
ෙදනා- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ අය interview කෙළේ ෙකොෙහේදිද කියලායි අහන්ෙන්.  
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අමාත්යාංශෙය් දි.  සියලු වැඩ කටයුතු අමාත්යාංශ මට්ටමින් 

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

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට සහතිකයක්, 

තහවුරුවක් තිෙබනවාද, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව සහන ලබා ෙදන බවට. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්ට සහන ෙදනවා කියන පදනමට ආවාට 
පසුව පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව එයට සහන දුන්ෙනොත් තමයි 
පළිගැනීමට ලක් ෙනොවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් නැවතත් 
පළිගැනීමට ලක් ෙවනවා. එකී කාලය තුළ ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්ට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
ඔබතුමන්ලා සහන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට සහතිකයක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද?  එවැනි සහතිකයක් ෙදන්න ඔබතුමාට 
පුළුවන්ද?  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි කරනවා. ඔබතුමාටත් එෙහම ෙමොනවා 

හරි ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් අපට ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පක්ෂගාහී ෙනොවනවාද කියලායි අහන්ෙන්. 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
අපක්ෂපාතීව අපි ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා ඒක අපට 

ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට යම් කිසි ගැටලුවක් තිෙබනවා නම් ඍජුව ගරු 

ඇමතිතුමාට කියන්න කියලායි කියන්ෙන්. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 
අහන්න. 
      

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  ඔබතුමාෙග් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයට අදාළවයි 
අහන්ෙන්. 2017 අෙපේල් මාසෙය් 26වැනිදා අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් 
ඩබ්ලිව්. ෙක්.ෙක්. අතුෙකෝරල මහතා  ඔබතුමා යටෙත් තිෙබන 
ආයතන 18කට අදාළව  චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. එහි 
සඳහන් ෙවනවා, " විෙද්ශ රටවල අධ්යාපන පුහුණු පාඨමාලා, 
වැඩමුළු, සම්මන්තණ, නිරීක්ෂණ චාරිකා යනාදී වැඩසටහන් සඳහා 
නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීම" කියලා.   ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ෙම් යටෙත් පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, "යම් කිසි විෙද්ශ 
රටක ආරාධනාවක් අනුව ෙහෝ ඔබ ආයතනෙය් නිලධාරින් එවැනි 
විෙද්ශ චාරිකා සඳහා"- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔය කියවන්ෙන් එතුමාට  ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට අදාළ 

එකක් ෙනොෙවයි ෙන්.  
     

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්, එතුමා ඒකට පිළිතුරු දීම පතික්ෙෂේප කරනවා නම් 

පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න අහන්න ඕනෑ, එතුමා ලබා දුන්න උත්තරයක් මත 

ෙන්. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අලුත් කාරණයක් ෙන්.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ, සාමාන්යෙයන් ඇමතිවරු උත්තර ෙදනවා. ෙමතුමා 

පතික්ෙෂේප කරනවා නම් මම ෙම්ක අයින් කර ගන්නම්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එම අතුරු  පශන්යට පිළිතුරු ෙදන්න එතුමා ලැහැසත්ියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එෙහම කරන්න බැහැ. එතෙකොට පැයක් ඇතුළත පශ්න 15ක් 

අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අද පශ්න අහන  ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙගොඩක් ඇවිල්ලා නැහැ. 

එදා ගරු කථානායකතුමා ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා 
පිළිතුරු ෙදන්න කැමැති නම්  පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායක්.   ෙම්ක ඉස්ෙකෝලයක් 
ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමහි පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා  "එම විෙද්ශ චාරිකා සඳහා සහභාගි වීමට අෙප්ක්ෂිත 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙයෝජනා ගරු අමාත්යතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කර 
එතුමාෙග් උපෙදස් හා එකඟතාව ලබා ගත යුතු බව ෙමයින් දන්වා 
සිටිමි" කියලා.   ඉන් පසුව නැවත තිෙබනවා, එවැනි වැඩසටහන් 
සඳහා ඇමතිතුමාෙග් එකඟතාව ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව 
දිවයිෙනන් බැහැරවීමට යන ෙකොට ඇමතිතුමාෙගන් නැවත 
අවසරය ගන්න කියලා. මම ෙම්ක ඉතාම ෙකටිෙයන්  කියන්ෙන්.  

සාමාන්යෙයන් සෑම අමාත්යාංශයකම විෙද්ශ පුහුණුවට යෑම 
සඳහා සුදුසු නිලධාරින් ෙතෝරන්ෙන් අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයායි. ඒ 
ෙතෝරන ලද නිලධාරින්ෙග් ලැයිස්තුව පසුව ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය 
ඇමතිවරයාට තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ෙක්  මුල්ම ෙයෝජනාව පවා 
ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාෙගන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, එම නිසා පැහැදිලිවම ෙම්ක ෙද්ශපාලනීකරණයක් 
ෙවනවා. ෙම්ෙකන් සාධාරණ නිලධාරින්ට අවස්ථාවක් නැති 
ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අදහස දැනගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන 

ෙද්ශපාලනීකරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය කියනවා වාෙග් 
ගැටලුවක් අෙප් අමාත්යාංශයට ෙම් වන ෙතක් පැන නැඟිලා නැහැ. 
ඔබතුමා අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2017 අෙපේල් 

26වැනි දින චකෙල්ඛයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. අදට මාසයක් 
ෙවනවා. ෙම්ක වුෙණොත්, අනිවාර්යෙයන්ම නිලධාරින්ට සිද්ධ 
ෙවනවා, -[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ෙම් ගැන ලිඛිතව ෙදන්න. මම 

ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගැන ෙසොයා බලා ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්. 
 
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) 
දැනට විනාඩි අටහමාරක් ගත ෙවලා තිෙබනවා, ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි. ෙමෙහම කථා කෙළොත් පශ්න 
15ක් පැයකින් අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
උත්තර ෙදන්න ෙන් කාලය ගත්ෙත්.  
 

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නයක් අහන ෙකොට කියන්න එපා කාලය නැහැ කියලා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2-928/'16-(4), 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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මම හතරවැනි 

වතාවට අහන්ෙන්. ඒත් පිළිතුරක් නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතැන ගැටලුවක් තිෙබනවා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැන විතරක් ෙනොෙවයි, මීට කලින් සිදුවීෙමත් ගැටලුවක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ඔබතුමන්ලා හිතන විධිය ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
විෙද්ශ ඇමතිතුමා දැන් මාරු ෙවලා ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අලුත් විෙද්ශ ඇමතිතුමා අදයි වැඩ බාර ගන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මටයි කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මෙග් අයිතිවාසිකමයි නැති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ආසන්නෙය් 

සිටින නිසා මම ෙමෙහම කියන ෙද් ඔබතුමාට ඇෙසනවා. නමුත් 
මම ඈතින් සිටියා නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා කරුණාකරලා 
මට ''මයික්'' එක ෙදන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා. හතර ෙවනි 
අවස්ථාවටයි ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු දීම පතික්ෙෂේප ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමාෙග් මයිකෙෆෝනය ෙදන්න. 

එතුමා කියන්ෙන් හතර වතාවක් ෙමම පශ්නය - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඒක කියන්නම්. මම ෙම් 

පශ්නය හතර වැනි අවස්ථාවටයි, අහන්ෙන්. ෙම්ක අමුතු පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සියලුම සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලන පත්වීම් විෙද්ශ ෙසේවයට 
දීලා, උත්තර ෙදන එක මඟින් මඟට පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් ඇයි? 
ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ල තිෙබනවා, ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි. අෙනක, ෙම් පශ්නෙයන් අසා තිෙබන්ෙන් 
2015.01.08 සිට 2016.08.01 දක්වා වූ  ෙතොරතුරුයි.   

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම හිතන විධියට, විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා වැඩ භාර 

ගන්ෙනත් අද. එතුමා සති ෙදකකින් උත්තර ෙදයි. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් ඔබතුමා දන්නවා, සති ෙදක කියන්ෙන්, සති ෙදක 

ෙනොෙවයි කියා. පාර්ලිෙම්න්තු - 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
[බාධා කිරීම්] එතුමා පත්වීම භාර ෙගනත් දවස් ෙදකයි.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ගණන් - [බාධා 

කිරීමක්] 
 

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 4-945/'16 - (4), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2016.08.24 දින අසන ලද 

පශ්නය මම නැවත අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයත් විෙද්ශ 

කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන්. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දී සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පශ්නයත් බිමල් මන්තීතුමාෙග් පශ්නය වාෙග්ම හතර වැනි 

වතාවට අහන්ෙන්.  අලුත් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා අද වැඩ භාර 
ගන්නවා කියලායි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 
කියන්ෙන්. එෙහම නම් ඒකටත් 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) 
ඊළඟට,තිෙබන්ෙන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් 

පශ්නය. එතුමාට අපි නිෙරෝගි සුව පතනවා. එතුමා අසනීප 
තත්ත්වෙයන් පසු ෙවනවා කියලා දැනුම් දීලා තිෙබනවා.   
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කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය :  රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම් 

கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  : அரச 
நி வனங்க க்குாிய காணிகள்  

  KIRAN DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION: LANDS 
BELONGING TO STATE INSTITUTIONS  

 

1316/’16 
10. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
 (மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
 (The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1) : 

 

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

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

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  
ெதற்கு கிரான் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  யாெதன் 
பைத ம்; 

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

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

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

லம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ள காணி 
களின் அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms: 

(a) Will he inform this House -  
 

 (i) the extent of land which belongs to the 
Public Institutions located in Koralaipattu, 
South Kiran Divisional Secretary's Division 
in the Batticaloa District; 

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

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

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

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.   
(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ෙකෝරෙල්පත්තු දකුණු 

කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි 
රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය අක්කර 
228.174 (ෙදසිය විසිඅටයි දශම එකයි  
 හතයි හතරකි) 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 8,259 (අටදහස ්ෙදසිය පනසන්වයයි) 

 (iv)  දැනට බලපත ෙහෝ දීමනාපත මඟින් ලබා දුන් 
ඉඩම් පමාණය අක්කර 21,845 (විසිඑක් දහස ්
අටසිය හතළිසප්හකි)  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්.    
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මැතිතුමා. You may raise your 

first Supplementary Question. 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු ඇමැතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා (අ) (i) පශ්නයට පිළිතුරු දීලා 

කිව්වා, රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය අක්කර 228යි කියලා. 
ඒ එක්කම ඔබතුමා (අ) (iv) පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමින් කිව්වා, ෙම් 
දක්වා අක්කර 21,845ක් පදානය කර තිෙබනවා කියලා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
(අ) (1)   පශන්යට පිළිතුර තමයි අක්කර 228.  දැනට 

බලපත, දීමනාපත මඟින් ලබා දුන් ඉඩම් පමාණය 
අක්කර 21,845යි.  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ෙකෝරෙල්පත්තු දකුණ කිරාන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකෝට්ඨාසය 

තුළ පිහිටි රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය අක්කර ෙදසිය 
ගණන නම්, බලපත මත ෙහෝ දීමනාපත මත අක්කර 21,845ක් 
ෙදන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද? එතැන ෙපොඩි පරස්පරතාවක් 
තිෙබනවා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතැන අක්කර 228 කියන්ෙන් රජෙය් ඉඩම් ෙන්.  ඒ 

කියන්ෙන් රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල වැනි රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් 
තිෙබන්ෙන් අක්කර 228යි. බලපත හා දීමනාපත මඟින් ලබා දීලා 
තිෙබනවා, අක්කර 21,845ක්. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 
පශ්න අංක 3-931/'16-(4), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති 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. 

                                                           
  සරණාගත කඳවුරුවල ජීවත්වන ෙදමළ ජනතාව 

සතුව තිබූ රතන් : විසත්ර 
அகதி காம்களி ள்ள தமிழ் மக்க க்குாித்தான 

தங்கம்: விபரம் 
GOLD BELONGING TO TAMIL PEOPLE LIVING IN REFUGEE 

CAMPS: DETAILS  

     
                         1004/’16 

 

5. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Vasudeva Nanayakkara) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(4) : 

(අ) (i) යුද්ධෙයන් පසුව සරණාගත කඳවුරුවල ජීවත්වන 
ෙදමළ ජනතාවට අයත් රතන් විශාල පමාණයක් 
කවුරුන් ෙහෝ භාරෙය් තබා තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙමම රතන් තැන්පතු ගණනය කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන්ෙග් රතන් ෙමෙතක් ඔවුන් ෙවත 
යළි ලබා දී ෙනොමැති බවට පැමිණිලි කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ඉහත (i) සම්බන්ධෙයන් පවතින ෙතොරතුරු 
කවෙර්ද;  

 (v) එම හිමිකම් පෑම නිරාකරණය කිරීම සඳහා 
රජය මඟින් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 
மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) த்தத்தின் பின்னர் அகதி காம்களில் தஞ்சம் 
குந்த தமிழ் மக்க க்குச் ெசாந்தமான 

ெப மள  தங்கம் எங்ேக ம் நம்பிக்ைகப் 
ெபா ப்பில் ைவப்பீ  ெசய்யப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவ்ைவப்பீ கைளக் கணக்கிட மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ வைரயில் அவர்களின் தங்கம் அவர்க க்கு 
தி ப்பிக் ெகா க்கப்படவில்ைலெயன ைறப் 
பா கள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (i )  ெதாடர்பில் கிைடக்கக்கூ ய 
தாக ள்ள விபரங்கள் பற்றி ம்; 

 (v) இக்ேகாாிக்ைககைளத் தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கத் 
தால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
கைள ம் ; 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல்,  ஏன்? 

 

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

 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a large quantity of gold belonging 

to Tamil people who are living in refugee 
camps after the war, was deposited 
anywhere in a trust; 

 (ii) whether these deposits were enumerated; 
 (iii) whether there are complaints that their gold 

has not been returned to them so far;  
 (iv) the available details regarding (i) above; 

and 
 (v) the steps taken by the Government to settle 

these claims?  
(b) If not, why? 

 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

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

 

(අ) (i)  යුද්ධෙයන් පසුව අවතැන්වූවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් 
වවුනියාව දිස්තික්කෙය් ලබා දීමට කටයුතු සංවිධානය 
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[ගරු   ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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කරන ලදී. ෙමම ජනතාවෙග් ෙද්පළ හා ආභරණ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් 
ඔවුන් සතුව ෙනොමැති බව වවුනියාව දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය පවසා ඇත. 

 (ii)  විස්තර ෙනොමැත. 

 (iii)  විස්තර ෙනොමැත. 

 (iv)  විස්තර ෙනොමැත. 

 (v)  ෙමම අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6-1051/'16-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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7. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට)   

   (மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 

    (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2014 වසෙර් අග භාගෙය්දී රට තුළ සහල් හිඟයක් 
ඇති වන බවට ලංකා සෙතොස ෙවත වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව ආනයනය කරන ලද සහල් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහල් ආනයනය කරන ලද කාල වකවානු 
කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (v) ඒ සඳහා පසම්පාදන කියාමාර්ග අනුගමනය කර 
තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් 
කවෙර්ද; 

 (vii) ෙමම සහල් ෙතොගෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (viii) එම සහල් ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙය් හා 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා කවෙර්ද; 

 (ix) සහල් ගබඩා කිරීම සඳහා වැය කර ඇති මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (x) ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ගබඩා පහසුකම් 
ලබාගැනීෙම්දී පසම්පාදන කියාවලිය අනුගමනය 
කර තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 4ஆம் ஆண் ன் இ திப் பகுதியில் 
நாட் ள் அாிசி பற்றாக்குைற ஏற்பட்டதாக 
லங்கா செதாசவிற்கு அறிக்ைகெயான்  சமர்ப் 
பிக்கப்பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் பிரகாரம் இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) அாிசி இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட காலகட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அதன் ெபா ட்  அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) அதன்ெபா ட்  ெப ைககள் நைட ைற 
பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், விைலகைளச் சமர்ப்பித் ள்ள 
கம்பனிகள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (vii) ேமற்ப  அாிசித் ெதாைகயின் ெப மதி 
யாெதன்பைத ம், 

 (viii) ேமற்ப  அாிசித் ெதாைக களஞ்சியப்ப த்தி 
ைவக்கப்பட்ட அரசாங்க மற் ம் தனியார் 

ைறயின் களஞ்சியங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ix) அாிசிையக் களஞ்சியப்ப த் வதற்காகச் ெசல 
விடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (x) தனியார் ைறயின் களஞ்சிய வசதிகைள 
ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  ெப ைக நைட ைற 
பின்பற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் என்? 

 
 asked  the Minister of Industry and Commerce :  
 

(a) Will  he inform this House - 
 (i) whether a  report had been submitted to 

Lanka Sathosa to the effect that a scarcity 
of rice would occur in the country during 
the latter part of the year 2014; 

 (ii) if so, the quantity of rice imported 
accordingly; the periods in which rice was 
imported; 

 (iii) whether Cabinet approval has been 
obtained for it; 
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 (iv) whether procurement process was followed 
in this  regard; 

 (v) if so, the names of the companies which 
submitted bids; 

 (vi) the value of the aforesaid amount of rice; 
 (vii) the Government and private warehouses in 

which the aforesaid stock of rice was 
stored; 

 (xi) the amount of money spent for storing rice; 
and 

 (x) whether procurement procedure was 
followed in obtaining warehouse facilities 
from  the private sector? 

(b) If not, why? 
 

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 
සභාගත* කරනවා.  

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

 

(අ)  (i)  ඔව්. 

  මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශය සහ ශී ලංකා මහ 
බැංකුව හා අෙනකුත් ආයතන විසින් හාල් හිඟතාවක් 
ඇතිවන බවට වාර්තා කර ඇත. 

  2014.06.05 දින දිස්තික් ෙල්කම් - කෑගල්ල විසින් සමුපකාර 
හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කර 
ඇති ලිපිය. (ඇමුණුම 1)* 

  2014.06.23 දින ආරක්ෂිත ෙතොගයක් පවත්වාෙගන යාෙම් 
අවශ්යතාව දැක්ෙවන සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් සෙතොස සභාපති 
ෙවත ෙයොමු කරන ලද ලිපිය. (ඇමුණුම 2)* 

  2014.08.11 දින අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දීෙම් 
ලිපිය. (ඇමුණුම 3)* 

  2014.10.23 දින මුදල් අමාත්යාංශෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
විසින් දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ෙවත යවන ලද ලිපිය. 
(ඇමුණුම 4)* 

  2014.11.12 දින බංගලාෙද්ශ රජෙයන් සහල් ෙමටික්   
ෙටොන් 25,000ක් ෙගන්වීමට අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය.                 
(ඇමුණුම 5)* 

  භාණ්ඩාගාරය විසින් ලංකා සෙතොස ෙවත සහල් ආනයනය 
සඳහා ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව ෙවත මූල්ය 
පහසුකම් ලබා දීෙම් ලිපි. (ඇමුණුම 6)* 

 (ii)  ෙමටික්   ෙටොන් 257,557 

 (iii)  2014 අෙපේල් සිට 2015 අෙපේල් දක්වා 

 (iv)   ෙමටික්  ෙටොන් 75,000ක් ආනයනය කිරීම සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. තවත් ෙමටික්  ෙටොන් 

152,255ක් මුදල් අමාත්යාංශෙය් අනුමැතිෙයන් ආනයනය 
කර ඇත. ෙමටික්  ෙටොන් 30,302ක් ලංකා සෙතොෙසේ මුදල් 
මඟින් ආනයනය කර ඇත. 

ලංකා සෙතොස අරමුදල් යටෙත් සහල් ආනයනය   -   ෙමටික්  ෙටොන්     30,302 

කැබිනට් අනුමැතිය යටෙත් සහල් ආනයනය      -  ෙමටික්  ෙටොන්    75,000 
මුදල් අමාත්යාංශ අනුමැතිය යටෙත් සහල්  
ආනයනය        -  ෙමටික්  ෙටොන්   152,255 
   ෙමටික්  ෙටොන්  257,557 

 (v)  නැත. 

 (vi)   මුදල් අමාත්යාංශය හා සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් අනුදැනුම මත ලංකා සෙතොස 
සභාපතිවරයා ෙවත ණයවර ලිපි විවෘත කිරීම සඳහා ලබා 
ෙදනු ලැබූ පහත දැක්ෙවන පූර්ව ඉන්ෙවොයිස් (Pro forma 
Invoice) මඟින් ණයවර ලිපි විවෘත කරන ලදී. 

 United Foods Limited -India  

 Contract sign by Govt. of Sri Lanka and Govt. 
of Bangladesh 

 ACP Industries Limited -India 

 Trident Champer Limited - India 

 Omvishkar Exports - India 
 

  පසුෙගවීම් කමය යටෙත් (DP Terms) ලංකා සෙතොස මඟින් 
පහත සඳහන් සැපයුම්කරුවන්ෙගන් සහල් ආනයනය කර 
ඇත. 

 Omvishkar Exports - India 

 Shamali Spice Limited - India 

 Mohan Sundaram Exports - India  

 Luxmi Exports - India 

 Star Export - India  

 Rika Group of Company - India  

 Uma Exports - India  

 (vii)         පමාණය (ෙම.ෙටො.)    වටිනාකම (රු.) 
         (මි.ර.ගැ.) 

 පසුෙගවීම් කමය  29,262 1,851,055,933 
 යටෙත්  සෘජුවම විෙද්ශීය  
 ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්  
 සහල් මිලදී ගැනීම.   

 ලංකා සෙතොස විසින්  1,040 62,634,808 
 ණයවර ලිපියක් මඟින්  
 සෘජුවමවිෙද්ශීය ෙවෙළඳ  
 ෙපොෙළන් සහල් මිලදී ගැනීම.   

 අමාත්ය මණ්ඩල  75,000 4,347,942,373 
 අනුමැතිය මත විෙද්ශීය  
 ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්  
 සහල් මිලදී ගැනීම.   
 

 මහා භාණ්ඩාගාරෙය්  152,255  9,734,901,658  
 එකඟතාව මත විෙද්ශීය  
 ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්  
 සහල් මිලදී ගැනීම.  
  257,557     15,996,534,772 

 (viii)   රජෙය් ගබඩා ෙපෞද්ගලික ගබඩා   
 

  මැකලම් සෙතොස ගබඩා  ඒකල ගබඩාව 
  සංකීර්ණය  
  මාලිගාවත්ත සෙතොස  ෙපතියාෙගොඩ ගබඩාව 
  ගබඩා සංකීර්ණය   
  ෙව්යන්ෙගොඩ ගබඩාව සපුගස්කන්ද ගබඩාව  
  මීෙතොටමුල්ල ගබඩාව පට්ටිවිල ගබඩාව 
  මරඳගහමුල ගබඩාව  ෙබොල්ලෑගල ගබඩාව 
  බූස්ස ගබඩාව  මාබිම ගබඩාව 
  කුරුණෑගල ගබඩාව  ACE කන්ෙට්නර් අංගනය 
  වැලිසර ගබඩාව  ඒෂියන්  කන්ෙට්නර් 

 අංගනය 
  රත්මලාන ගබඩාව  

 (ix)   රු. 223,176,500/- 

 (x)  නැත. 
 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

787 788 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම : වැය 
කළ මුදල 

மட்டக்களப்  மாவட்ட திகள் நிர்மாணம் : 
ெசலவிட்ட பணம் 

CONSTRUCTION OF ROADS IN BATTICALOA DISTRICT: 
MONEY SPENT    

      
    1235/'16                                                            

8. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ආර්. එම්. පද්ම 
උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසු පශන්ය 

- (2) : 

(අ)   (i)   මඩකලපුව දිසත්ික්කය තුළ 1983 වර්ෂය වනවිට 
පැවැති  මුළු මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවායින් තාර දමා තිබූ මාර්ග සංඛ්යාව සහ කිෙලෝ 
මීටර් පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වර්ෂ 1983 සිට යුද්ධය නිම වනතුරු එම 
දිසත්ික්කය තුළ මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පැවති 
රජයන් විසින් වියදම් කරන ලද මුදල, එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු ෙමම දිසත්ික්කය තුළ 
මාර්ග ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ 
ෙවන් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?      

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள் 1983ஆம் 
ஆண்டளவில் இ ந்த ெமாத்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )  அவற்றில் தார் இடப்பட் ந்த திகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் கிேலா மீட்டர் அள  
எவ்வள ; 

 (iii )  1983 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் த்தம் வ 
ைட ம் வைர இம்மாவட்டத்தில் திகைள 
நிர்மாணிப்பதற்காக அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கங் 
களினால் ெசல  ெசய்யப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் அ ப்பைடயில் ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (iv )  த்தம் வைடந்த பின்னர் இம்மாவட்டத்தில் 
திகைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒவ்ேவார் 

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட நிதித் ெதாைக 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v )  இ  ெதாடர்பான ைமயான அறிக்ைகைய 
இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 asked the Minister of Higher Education and 
Highways : 

(a) Will he inform this House - 

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

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

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

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

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

(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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ)  (i)   මහාමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැවති කාලයට අදාළ 
වර්ෂයක් වන 1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986න් පසු (එනම්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපනය 
කිරීෙමන් පසු) 

  A ෙශේණිෙය් මාර්ග  -     කි.මී. 165.09 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග  -     කි.මී.   55.40 

  AB ෙශේණිෙය් මාර්ග  -      කි.මී.   05.12 

  C ෙශේණිෙය් මාර්ග  -    කි.මී. 05.24 (පවරා ගන්නා 
          ලද) 

 (ii)  1983 දත්තයන් ෙනොමැත. 

  1986 දත්තයන්ට අනුව කි.මී. 221.60ක් තාර දමා ඇත. 

 (iii)   1983 සිට 2005 දක්වා කාලයට අදාළ දත්තයන් ෙනොමැත. 
   

වියදම 

2006  රු. මිලියන 44 
2007  රු. මිලියන 74 
2008  `රු. මිලියන 87 
 

 (iv)   වියදම 
 

2009  රු. මිලියන   34 

2010  රු. මිලියන   53 

2011  රු. මිලියන 106 

789 790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2012  රු. මිලියන   74 

2013  රු. මිලියන  138 

2014  රු. මිලියන  103 

2015  රු. මිලියන    68 

2016  රු. මිලියන   102 
 

(2009 සිට 2016 දක්වා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් විවිධ සංවර්ධන 
ව්යාපෘති හා වැඩසටහන් හරහා මඩකලපුව දිස්තික්කය තුළ රුපියල් 
මිලියන 17,807.62ක වියදමක් අන්තර් දිස්තික් මාර්ග ඉදිකිරීම ෙවනුෙවන් 
දරා ඇත.  ඇමුණුම* ඉදිරිපත් කරමි.  
 

 (v)  ඔව්. (අදාළ ෙතොරතුරු සහිත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් 
ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්.)* 

 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 

 

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක ෙපෞද්ගලික 
ආයතන: මාතර දිසත්ික්කය 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியத் க்குப் பங்களிக்கும் 
தனியார் நி வனங்கள் :மாத்தைற மாவட்டம் 

 PRIVATE INSTITUTIONS SUBSCRIBE TO EMPLOYEES’ 
PROVIDENT FUND: MATARA DISTRICT  

 

1306/’16 
 

9. ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

    (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Dullas Alahaperuma) 
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායකවීම සඳහා 
ලියා පදිංචි වී ඇති මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙපෞද්ගලික 
ආයතන සංඛ්යාව කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතන කවෙර්ද; 

 (iii) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා 
ඇති මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙසේවක සංඛ්යාව, එක් 
එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 
පැවතිය යුතු අවම තත්ත්වයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாழில், ெதாழில் சங்க உற கள் மற் ம் சப்ரக வ 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத் க்கு பங்களிப் த் 
ெதாைக ெச த் வதற்காக மாத்தைற மாவட்டத் 

தி ள்ள பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள தனியார் 
நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நி வனங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் அங்கத் வம் 
ெபற் ள்ள மாத்தைற மாவட்டத்தின் ஊழியர் 
களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iv) ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் பதி ெசய்  
ெகாள்வதற்காக காணப்படேவண் ய குைறந்த 
பட்ச நிைலைமகள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 

 
 asked  the Minister  of Labour, Trade Union 

Relations and Sabaragamu Development : 
 
(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of private institutions in the 
Matara District that have been registered to 
subscribe for the Employees' Provident 
Fund; 

 (ii) the names of the institutions in above (i); 

 (iii) the number of employees in the Matara 
District who have obtained the membership 
of the Employees' Provident Fund in 
respect of each Divisional Secretary's 
Division separately; and 

 (iv) the minimum requirement needed to be 
registered in the Employees' Provident 
Fund? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු, 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில், 

ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்ரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Unions Relations and Sabaragamu Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 
 
 

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

 
 

(අ)  (i)  ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලියා පදිංචි වී ඇති ෙසේවා 
ෙයෝජක සංඛ්යාව 8,536කි. 

 (ii)  ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් ලියා පදිංචි වී ඇති ෙසේවා 
ෙයෝජකයන් සංඛ්යාව වන 8,536කෙග් ආයතනවල 
ෙතොරතුරු ඇමුණුම 01න්* ඉදිරිපත් කරමි. 

791 792 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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 (iii)  ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සාමාජික ගිණුම් ෙතොරතුරු 
කලාප අක්ෂර වශෙයන් වර්ගීකරණය කර ඇති බැවින්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව වර්ගීකරණය කර 
ලබා දීමට හැකියාවක් ෙනොමැත. 

  මාතර දිස්තික්කය එනම්, කලාප අක්ෂර H යටෙත් ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදෙල් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති සාමාජික 
සංඛ්යාව 457,915කි. 

 (iv)  1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනෙත් 
8වන වගන්තිය තුළ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියා 
පදිංචි වීමට පැවතිය යුතු අවම තත්ත්වයන් දක්වා ඇත. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය: මහා 

භාණ්ඩාගාරය ලබා දුන් මුදල් 
ேதசிய நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப்  அபிவி த்தி 

அதிகாரசைப: திைறேசாி வழங்கிய பணம் 
NATIONAL AQUACULTURE DEVELOPMENT AUTHORITY : 

MONEY GRANTED BY TREASURY 

1380/’16 
 

11.ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன சார்பாக) 

 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Bandula Gunawardane) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 150 ෙයෝජනාවට අනුව, 
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට 
(NAQDA) ෙවන් කළ රුපියල් මිලියන 100න්, 
මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් එම වර්ෂය තුළදී ලබා 
දුන් මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් එම 
මූල්ය පතිපාදන වැය කිරීම සඳහා නිශච්ිත ව්යාපෘති 
සකසා තිබුෙණ්ද; 

 (iii) 2016 වර්ෂයට ෙවන් කළ ඉහත රුපියල් මිලියන 
100 වැය කළ ආකාරය පිළිබඳ වැඩසටහන් 
විසත්රයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல  திட்டத்தின் 
150ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்ப  ேதசிய 
நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப்  அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபக்கு (NAQDA) ஒ க்கப்பட்ட பா 
100 மில் யனில், ெபா த் திைறேசாியினால் 
வ டத்தி ள் வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேதசிய நீர்வாழ் உயிாின வளர்ப்  அபிவி த்தி 
அதிகாரசைபயினால் ேமற்ப  நிதி 
ஏற்பாட் ைனச் ெசல  ெசய்வதற்காக திட்ட 
வட்டமான க த்திட்டங்கள் தயாாிக்கப் 
பட் ந்ததா என்பைத ம்; 

 (iii) 2016ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட்ட ேமற்ப  
பா 100 மில் யன் ெசல  ெசய்யப்பட்ட 
ைற பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்ட விபரெமான்ைறச் 

சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development:   

 (a) Will he inform this House - 

 (i)  the Rs. 100 million allocated to the 
National Aquaculture Development 
Authority (NAQDA) as per proposal 
No.150 of the 2016 Budget, the amount 
granted by the Treasury during the year; 

 (ii) whether the National Aquaculture 
Development Authority had drawn up 
specific projects to spend the said financial 
provision; 

 (iii) whether he will submit a programme 
description indicating as to how the 
aforesaid Rs. 100 million allocated for the 
year 2016 was spent ?  

(b) If not, why?  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ)   (i)    2016 අය වැෙයහි අංක 150 ෙයෝජනාවට අනුව මත්ස්ය 
අභිජනන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ශී ලංකා ජාතික 
ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත ෙවන් කළ රුපියල් 
මිලියන 100න් ඒ සඳහා වියදම් වූ රුපියල් 93,716,966/-ක 
මුදල මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා දී ඇත. 

        (ii)    ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය එම මූල්ය පතිපාදන 
වැය කිරීම සඳහා නිශ්චිත ව්යාපෘති වාර්තා සකස් කර තිබුණු 
අතර, ඒ අනුව නැවත අධිකාරිය ෙවත පවරා ගන්නා ලද 
ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් පාලනය වූ මුරුතෙවල ජලජීවී 
වගා සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙයහි මූලික පුනරුත්ථාපන 
කටයුතු සඳහා එම මුදල් ෙයොදවා ෙගන ඇත. 

  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය සතුව තිබූ 
මිරිදිය අංශය මඟින් පාලන කරන ලද මුරුතෙවල මිරිදිය 
මත්ස්ය අභිජනන මධ්යස්ථානය වර්ෂ 1990දී මිරිදිය මත්ස්ය 
අභිජනන කටයුතු ෙවනුෙවන් රාජ්ය අනුගහය ලබාදීම 
නතර කිරීම නිසා අනතුරුව ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවත දීර්ඝ 
කාලීනව බදු ෙදන ලදි. 

  මුරුතෙවල මිරිදිය අභිජනන මධ්යස්ථානය පිහිටි සම්පූර්ණ 
ඉඩම ෙහක්ෙටයාර 10.229 ෙව්. එහි පිහිටි සම්පූර්ණ මඩ 
ෙපොකුණු 33,000m2 පමණ ෙව්. එම ෙපොකුණු පද්ධතිය 
ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් විසිතුරු මත්ස්ය අභිජනන කටයුතු 
සඳහා භාවිත කරන ලදි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

  දකුණු පළාෙත් පිහිටි ජලාශ සඳහා අවශ්ය මිරිදිය මත්ස්ය 
පැටවුන් නිෂ්පාදනය කිරීමට එම මධ්යස්ථානෙය් ෙකොටසක් 
එනම් ෙහක්ෙටයාර 7.65ක් 2015.10.17 දින සිට නැවත ශී 
ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පවරා 
ගන්නා ලදි. එම ෙකොටසට අයත් ෙපොකුණු නව සැලැස්මකට 
ඉදි කිරීෙම් කටයුතු සඳහා අවශ්ය පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු 
කිරීමට ෙමම මුදල් වැය කර ඇත. 

  ෙමම කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසු වාර්ෂික මත්ස්ය 
ඇඟිල්ලන් මිලියන 08ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර 
ඇත. 

 (iii)   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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12. ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා (ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 

 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) බිත්තර වී නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලියා පදිංචි වී 
සිටින ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන  අෙළවි කිරීෙම්දී 
ගැටලු මතුවී ඇති බවත්; 

 (ii) එම නිෂ්පාදන සඳහා නිසි මිලක් ෙනොලැෙබන 
බවත්; 

 (iii) එෙහයින්, ඔවුන් අෛධර්යවත්ව සිටින බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) බිත්තර වී ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන මිලට ගැනීමට 
කමවත් වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) விைத ெநல் உற்பத்தி ெசய்வதற்காகப் பதி  
ெசய் ள்ள கமக்காரர்களின் உற்பத்திகைள 
சந்ைதப்ப த் வதில் சிக்கல்கள் எ ந் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உற்பத்திக க்கு உாிய விைல 
கிைடப்பதில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) எனேவ அவர்கள் மனம் தளர்ந் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) விைத ெநல் ெசய்ைகயாளர்களின் உற்பத்திைய 
ெகாள்வன  ெசய்வதற்கான ைறயான 
ேவைலத்திட்டெமான்  தயார் ெசய்யப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்வா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will  he accept  that  - 

 (i) issues have surfaced  in  selling the  
products of  the  registered seed paddy 
farmers ; 

 (ii) a proper  price is not given for aforesaid 
products ; 

 (iii) they have become  discouraged  due to 
aforesaid  reason?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a methodical programme will be 
implemented in order  to purchase the 
products of seed paddy farmers;  

 (ii) if so, of which manner?  

(c) If not, why? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

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

 

(අ) (i), (ii) හා (iii) නැත. 

       එනමුත්, 2016/17 මහ සහ 2017 යල කන්න සඳහා ලැබුණු 
වර්ෂාපතනය අඩුවීම ෙහේතු ෙවන් රෙටහි වී වගා වපසරිය අඩු විය. ෙමම 
ෙහේතුව මත නිපදවන ලද බීජ වී සඳහා ඉල්ලුම සහ මිෙලහි අඩුවීමක් 
ඇති විය. ෙමම තත්ත්වය මත බීජ නිෂ්පාදනෙයහි ෙයදී සිටින ෙගොවීන් 
තාවකාලික පසුබෑමකට ලක්වුව ද අෛධර්යවත් වී ෙනොමැත. 
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[ගරු  මහින්ද අමරවීර  මහතා] 

 
කියාකාරකම 

සිදු කරනු ලැබූ 
වියදම (රු.මි.) 

මුළු ව්යාපෘතිය සඳහා ව හාත්මක 
සැලසුම්, ඇස්තෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීම, 
පළමු අදියර සඳහා ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය 
සහ කළමනාකරණය සිදු කිරීම. (Detail 
Design and Preparation of BOQs of 
Total Project and Construction Su-
pervision for Stage 1 of the Project) 

13.8 

ෙපොකුණු/ මත්ස්ය අභිජනනාගාර ජල 
සැපයුම් පද්ධතිය සහ අෙනකුත් 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම. 

67.0 

යාන්තික උපකරණ, කාර්යාලීය/ 
විද්යාගාර උපකරණ මිලදී ගැනීම. 

12.9 

එකතුව 93.7 
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(ආ) (i)   විධිමත් බීජ වී නිෂ්පාදනෙයහි ෙයදී සිටින ෙකොන්තාත් 
ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදනය කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මිලදී ගනු ලැෙබ්. 

  පුද්ගලික බීජ වී නිෂ්පාදනෙයහි ෙයදී සිටින තනි ෙගොවීන්, 
ෙගොවි සමිති හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම් ආදී 
කණ්ඩායම් විසින් නිපදවනු ලබන බීජ වී ඔවුන් විසින්ම 
අෙළවි කර ගනු ලැෙබ්. ඒ අනුව රෙටහි සියලු බිත්තර වී 
ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන රජය විසින් මිලදී ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවක් ෙනොමැත. 

 (ii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 

තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස ්
නිලධාරින්: වව්නියාව දිසත්ික්කය   

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் :வ னியா மாவட்டம் 

POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 
VAVUNIYA DISTRICT  

1259/’16 
 

13. ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு  ஆர். எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 

 (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon.R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera ) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වව්නියාව දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் வ னியா மாவட்டத்தில் 
அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

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

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1983ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

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

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Development:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) how many Police Stations had been 
established within the Vavuniya  District as 
at 1983; 

 (ii) how many Police officers had been serving 
at those Police Stations;  

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

 (iv) how many Police officers were killed due 
to terrorist attacks; 

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

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

(b)  If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය සහ සාමය සහ 

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

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

(අ) (i)  ෙපොලිස් ස්ථාන -01 

 (ii)   අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින් ෙසේවය 
කළ නිලධාරින් ෙකොපමණ ද යන්න ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත 
ෙනොහැක. 

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

 (iv)    ෙපොලිස් නිලධාරින් 197 ෙදෙනකු මිය ෙගොස් ඇත. 

 (v)     අලාභ ෙහෝ විනාශ කිරීම් සම්බන්ධව තක්ෙසේරු වාර්තා 
පිළිබඳ ෙල්ඛන ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් ෙතොරතුරු ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැක. 

 (vi)   නැත. 
 

(ආ)  අදාළ වකවානුවට අයත් ෙල්ඛන ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 14-1381/'16(1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් යළි පදිංචි වූ ජනතාවට 

ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම 
 தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில்  மீள்கு ேயறிய 

மக்க க்குக் காணி உாிமம் வழங்கல் 
PROVISION OF TITLE DEEDS TO RESETTLED PEOPLE IN 

TRINCOMALEE DISTRICT  

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

மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சர் கயந்த 
க ணாதிலக அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு 
நன்றி.  

தி ேகாணமைல, பட் ன ம் சூழ ம் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவின்கீழ்  ளியங்குளம் கிராம ேசைவயாளர் பிாி க்குட் 
பட்டதாக ெசல்வநாயக ரம், ேதவாநகர், ஆனந்த ாி, 
நித்திய ாி ஆகிய நான்கு கிராமங்கள் அைமந் ள்ளன. 
ேமற்ப  கிராமங்களில் சுமார் 2,200 கு ம்பங்கள் வசித்  
வ கின்றன. இப்பகுதியான  சுமார் 800 ஏக்கர் நிலப் 
பகுதிையக் ெகாண்டதாக ள்ள . சாம்பல்தீ , சல் , 
நிலாெவளி, குச்செவளி, கும் ப்பிட் , திாியாய், ர் 
ேபான்ற பகுதிகளி ந்  த்த அனர்த்தம் காரணமாக 
இடம்ெபயர்ந்தி ந்த மக்கள் 1994ஆம் ஆண்  ேமற்ப  
கிராமங்களில் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்டனர்.  

அம்மக்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் அன்றாட கூ த் 
ெதாழிைலேய தங்கள  ஜீவேனாபாயமாகக் ெகாண்ட 
நிைலயில், தாங்கள் கு யி க்கின்ற ேமற்ப  காணிக க்கான 
உாிமம் ேகாாி, ெதாடர்ந் ம் உாிய தரப்பினர் பலாிடம் 
ேகாாிக்ைக வி த் ம் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி ம் 
இ வைரயில் அதைனப் ெபற யாத நிைலயிேலேய 
வாழ்ந்  வ வதாக ம் தங்களின் ெதாடர் ேபாராட்டங்கள் 
காரணமாக 2009ஆம் ஆண்  கட்  வாி, மின்சாரக் 
கட்டணப் பட் யல், நீர்க் கட்டணப் பட் யல் என்பன 
தங்கள  ெசாந்தப் ெபயர்களில் வழங்கப்பட்  வ வதாக ம் 
காணி உாிமம் இன்ைமயால் தாங்கள் பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்  வ வதாக ம் 
ெதாிவிக்கின்றனர்.  

ேம ம், தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் தி ேகாணமைல 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட ங்கநகர் கிராம 
ேசைவயாளர் பிாிவில் 70 கு ம்பங்க ம் ர் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட நல் ர் கிராம ேசைவயாளர் 
பிாிவில் 327 கு ம்பங்க ம் குச்செவளி பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவில் 2,000 கு ம்பங்க ம்  காணி உாிமம் இன்ைம 
காரணமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 

ேமற்ப   மக்களின் பிரச்சிைன ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த்தி, பாதிக்கப்பட் ள்ள இம்மக்க க்கான காணி 
உாிமங்கைள வழங்கக்கூ ய வைகயில் நடவ க்ைக 
எ த் தவ மா? 

இம்மக்க க்கு காணி உாிமங்கைள வழங்குவதில் 
ஏேத ம் தைடகள் இ ப்பின் அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய் , 
அவர்கள் ெதாடர்ந்  23 ஆண் களாக வாழ்ந் வ கின்ற 
ேமற்ப  காணிகளின் உாிமங்கைள இம்மக்கள் ெப வதற் 
கான வழி ைறகள் குறித்  விளக்க மா? 

ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் இதற்கான பதிைல 
வழங்குவார் என்  எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

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

ෙමොකක්ද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් පිළිබඳ කාරක 

සභාෙව්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නාට 
පසුව ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙහොඳමයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 

මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලැබූ පශ්නයට 
පිළිතුර ෙමෙසේය. 

පුලියම්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙසල්වනායගපුරම්, 
ෙද්වනගර්, ආනන්දපුරි, නිත්යපුරි යන ගම්මානවල පදිංචි 
පුද්ගලයන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා.  

ෙසල්වනායගපුරම් - 2017 ෙපබරවාරි 26 ඉඩම් කච්ෙච්රි තබා 
ඇති අතර, ඒ සඳහා පුද්ගලයින් 46ෙදෙනකු සහභාගි වී තිෙබනවා. 
ඉඩම් කච්ෙච්රි අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ෙවත දැනට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ආනන්දපුරි - ෙමම ගම්මානෙයහි ඉඩම් අක්කර 55ක් අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 4වන 
වගන්තිය යටෙත් නිෙයෝගය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත යවා 
තිෙබනවා. පවතින ඉඩම් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් වන බැවින් එම ඉඩම් 
අත්පත් කර ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ අනුව රජයට අත්පත් කර 
ගැනීමට ඉදිරි කටයුතු දැන් කරමින් පවතිනවා.  

නිත්යපුරි - ෙමම ගම්මානෙයහි ඉඩම් අක්කර 35ක් අත්පත් කර 
ගැනී ම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් 2 වන වගන්තිය යටෙත් 
නිෙයෝගය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත දැනට යවා තිෙබනවා.  

ෙද්වනගර් - ඉදිරිෙය්දී ඉඩම් කච්ෙච්රි තබා ඔප්පු ලබා දීෙම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. 

ලිංගනගර් - ඉදිරිෙය්දී ඉඩම් කච්ෙච්රි තබා ඔප්පු ලබා දීෙම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. 

නල්ලූර් - ඉදිරිෙය්දී ඉඩම් කච්ෙච්රි තබා ඔප්පු ලබා දීෙම් 
කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා.  

තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් 2015 - 2016 වර්ෂවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයන්හි ෙබදා දී ඇති බලපත හා දීර්ඝ කාලීන බදු 
සංඛ්යාව පහත දැක්ෙව්.  

නගර හා කඩවත් - බලපත 11යි. 

දීර්ඝ කාලීන බදු 23යි. 

මුත්තුර් - බලපත 2,926යි. 

කුච්චෙව්ලි - බලපත 1,517 

2017 වර්ෂෙය් පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් අනුමැතිය මත 
2008/04 චකෙල්ඛය පකාරව කටයුතු කර ඉඩම් අයදුම්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කරලා ඉඩම් කච්ෙච්රි පවත්වා බලපත ලබා දීමට 
කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙහට නව ඉඩම් ඇමති 
හැටියට වැඩ භාර ගන්නවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
අගමැතිතුමාෙග්ත් උපෙදස් පරිදි අෙප් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් 
වුණු  ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසකට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීෙම් ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළ කඩිනමින් කියාත්මක කරන බවත් මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

 

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 ගයන්ත ඇමතිතුමා කියපු ෙද්ට අමතරව මම යමක් 

කියන්න කැමැතියි. මම ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාෙගනුත් ෙතොරතුරු 
ලබා ගත්තා. යහ පාලන රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඉඩම් 
අක්කර 5,000ක් අපි මුදා හැරලා තිෙබනවා. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ උතුරු පෙද්ශෙය් පමණක්ද? 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉඩම් අක්කර 5,000ක්. ඇත්ත වශෙයන්ම හැම දාම 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන පශ්න අහනවා. අපි ඒකට විරුද්ධ 
නැහැ. නමුත් රෙට් මතයක් ඇති ෙවනවා, අපි ඉඩම් මුදා හරින්ෙන් 
නැහැ කියලා. අපි ඉඩම් අක්කර 5,000ක් මුදා හැරලා තිෙබනවා. 
තවත් ඉඩම් අක්කර 3,000ක් ඉදිරි කාලෙය්දී මුදා හරිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන full-page advertisement දාන්ෙන් නැහැ 

ෙන්. ඒ නිසා මිනිසුන් දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Every week, this question is asked. The Government 

is not refusing to give lands. ඉඩම් අක්කර 5,000ක් මුදා 
හැරලා තිෙබනවා. ඉතුරු ඉඩම් අක්කර 3,000 ඉතා ඉක්මනින් මුදා 
හරිනවා. We have released 5,000 acres. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කලින් දැනුවත් 

කිරීමක් කරලා නැහැ. හැබැයි ෙකටිෙයන්  කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  මන්තීතුමා පිළිගන්න ඕනෑ, ඉඩම් 

අක්කර 5,000ක් මුදා හැරියා කියන එක. You must accept the 
fact that we have released 5,000 acres of land.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, there is no doubt about that. But, this is a 

different one. 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, you must acknowledge that. 
 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, definitely. 
 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
It should go on record. 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have no hard feelings but you must acknowledge that 

fact. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, what the Hon. Minister 

says is, it is better to acknowledge that you have already 
got more than 5,000 acres of land.  You are asking for 
more. 

 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Anyway, this is a different Question which is not 

connected to that. 
 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Okay.  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය 22වැනි දා මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාව රැස් වූ අවස්ථාෙව්දී සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
පමුඛ අෙප් කාරක සභාව විසින් ගත්ත තීරණය ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලාට දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ගරු 
අමාත්යවරුන් විසින් වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා කියලා,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පක්ෂ නායකයින් 

ෙවනුෙවනුත් ෙනොෙවයි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත්ත් 
ෙනොෙවයි. ෙමොන පදනෙමන්ද ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා 
පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක point of Order 

එකක් හැටියටයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන වාර්තාව අනුව ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිෙය් 
එතුමන්ලාට සහායක් ෙලසයි. ෙමොකද, එක පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවකින් වාහන සඳහා මුදල ෙවන් කළාම, ඒ අවුරුද්ද 
තුළදී ඒ වාහන ගත්ෙත් නැහැ කියලා ඒ ඇමතිවරයාෙග් නමින් 
ඊළඟ අවුරුද්ෙද්දීත් තව පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභානායකතුමාට ෙම් ගැන,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා,- [බාධා කිරීමක්] 
 

 
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, සිරිත් පරිදි හැම දාම වැරැදි 

අදහසක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්නයි ෙමතුමා හදන්ෙන්. ෙම් 
වාහන ගන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් පාවිච්චියට. ෙම් වාහන ගන්ෙන් 
අමාත්යාංශෙය් පාවිච්චියට, ඇමතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික පාවිච්චියට 
ෙනොෙවයි. අමාත්යාංශයට වාහනයක් ගන්නවා. එතුමා ෙවනත් 
අමාත්යාංශයකට යන ෙකොට ඒ වාහනය දීලා යන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙපන්වන්න හදන්ෙන් ඇමතිවරයාෙග් ෙපෞද්ගලික,- 
[බාධා කිරීමක්]  They are always misleading.   
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙවන පශ්නයක් කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] 
 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ඇමතිවරයාට ගන්න වාහනයක් ෙනොෙවයි; අමාත්යාංශයට 

ගන්න වාහනයක්. [බාධා කිරීමක්] ඒක අමාත්යාංශයට ගන්න 
වාහනයක්. ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම් විධියට හැම දාම ෙනොමඟ 
අරින්ෙන් ෙමොකද ? [බාධා කිරීමක්] 

 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟ කාරණයට යන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. අද දින,- [බාධා 

කිරීමක්]  
 
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) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
 
 

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

මැතිතුමා අහන්න හදපු පශ්නයට ෙනොෙවයි ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න ෙකෝ. 
සභානායකතුමා කලබල ෙවලා ෙන්. ඇමතිවරෙයකුට ෙගන්වන 
වාහනයක් ගැන ෙනොෙවයි අපි අහන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, මුදල් ෙකොමිටිෙයන්. වාහන 
ගණනාවක් ෙගන්වීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒක දැන් මුදල් ෙකොමිටිෙයන් අත් හිටුවා 
තිෙබනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්ෙව්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින්ට හා පධානින්ටත් ඒ මඟින් 
වාහන ෙගන්වනවා කියලායි. ඉතින් ඒක හරි බරපතළ ෙදයක්. 
සභානායකතුමා කියවා බලන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
මණ්ඩලෙය් පධානින්ට ෙකොෙහොමද මිලියන ගණන්වලට වාහන 
ෙගන්වන්න පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
කියලා. ඉතින් ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ජයම්පති 
විකමරත්න මන්තීතුමාට පුළුවන් නම් පැහැදිලි කරන්න. ඔබතුමාට 
කාර් එකක් ෙගෙනන්න කියලා නැහැ ෙන්ද? කියලා තිෙබනවාද? 
පුළුවන් නම් නැඟිටලා කියන්න ෙකෝ. එතුමා දන්නවා, එතුමාට 
තමයි වාහන- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් පශ්නය 

පැහැදිලියි. සභානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්ය නම්, ඔබතුමාට එය කරන්න 
පුළුවන්.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් තර්කය, ෙම් ෙගොල්ලන් කියන්ෙන් එක් අදහසක්. නමුත් 

ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් යටි අදහස විධියට අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙම් 
මඟින් ඇමතිවරුන්ට වාහන ෙගන්වනවා කියන එක ෙපන්වීමයි. 
අමාත්යාංශවලටයි ෙම් වාහන ෙගන්වන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා ෙවන පශ්නයක් මතු කෙළේ. මම හිතන්ෙන් අද දින- 
 
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) 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී පශ්නය පැන 

නැඟුෙණ් ඒ ගැන ෙනොෙවයි. ඇමතිවරුන්ට වාහන ෙගන්වීම 
පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් මතු කරලා තිෙබනවා 
වාෙග්ම රෙටත් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි 
කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි ෙමතැන නිශ්චිත පශ්නයක් 
පැන නඟිනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා 
ෙමෙහයුම් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. එහි කාර්ය භාරය 
සඳහා යයි කියමින් එහි ඉන්න යම් නිෙයෝජිත මහත්වරුන්ට වාහන 
ෙගන්වීම සඳහා ආෙයත් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම්?  

එතෙකොට ඔහුට මන්තීවරෙයක් හැටියට වාහනයක් 
ලැෙබනවා; ව්යවස්ථාදායක කමිටුෙව් වැඩ කිරීම ෙවනුෙවනුත් 
වාහනයක් ලැෙබනවා. ඒ පිළිබඳ පශ්නයයි ෙම් අහන්ෙන්. 
එතෙකොට ෙම්ෙක් සීමාව ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය පැහැදිලියි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙකොතැනින්ද තමුනාන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් සීමාව නතර 

ෙවන්ෙන්? "ෙමයාට, ෙමයාට" කියලා හිතුණු හිතුණු අය 
ෙවනුෙවන් තනතුරු හදනවා; තනතුරු හදලා වාහන ෙදනවා. ඒක 
නතර කරන්න කියලා කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි අදට නියමිත කටයුතුවලට යමු. මීළඟට 

අමාත්යාංශ නිෙව්දන, ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ 
අමාත්ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2017 මැයි මස 25වන දින "ලංකාදීප" පුවත් 
පෙත් පළ වූ වාර්තාව: ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
2017 ேம 25ஆந் திகதிய 'லங்காதீப' 

அறிக்ைக: காணி மற் ம் பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  அைமச்சாின் கூற்    

“LANKADEEPA” REPORT OF 25TH MAY, 2017: 
STATEMENT BY MINISTER OF LANDS AND 

PARLIAMENTARY REFORMS  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අමාත්යාංශ නිෙව්දන යටෙත් 

ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔබතුමා මට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 

මම ෙබොෙහොම පිය කරන, අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන, ආදරය 
කරන "ලංකාදීප" පත්තරය බැලුවාම අද එම පුවත් පෙත් පළමුවැනි 
පිටුෙව් ෙපොල්ෙගඩි අකුෙරන් තිෙබනවා, "ඉඩම් ඇමති ගයන්ත 
ආයතන තුනක් ඉල්ලයි" කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලුවා 
කියලා තමයි එහි සඳහන් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක අමූලික, පට්ටපල් 
ෙබොරුවක්. ෙම්වා පත්තරවල පළෙවලා, ඊට පස්ෙසේ උෙද්ට 
රූපවාහිනී නාලිකාවල කියවන ෙකොට ඒකට තව ටිකක් අයිසින් 
දාලා රස කරලා තමයි කියන්ෙන්. එතෙකොට ජනතාව අතරට 
යන්ෙන් වැරදි චිතයක්. මෙග් ජීවිෙත්ට මම තනතුරක් ඉල්ලලා 
නැහැ. මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක වුෙණ් ඉල්ලලා 
ෙනොෙවයි; කැබිනට් මාධ්ය පකාශක වුෙණ් ඉල්ලලා ෙනොෙවයි; 
ජනමාධ්ය ඇමති වුෙණත් ඉල්ලලා ෙනොෙවයි; ඒ වාෙග්ම ඉඩම් 
ඇමති වුෙණත් ඉල්ලලා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම කියනවා, ෙම් 
පවෘත්තිය නිසා ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන් වැරදි මතයක් කියා.  

අනික් කාරණය තමයි, ෙම් පුවත් පෙත් තිෙබනවා මම චිතපට 
සංස්ථාව ඉල්ලුවා කියලා. මෙග් ඔළුෙව් අමාරුවක් නැහැ, චිතපට 
සංස්ථාව ඉල්ලන්න. චිතපට සංස්ථාව ජනමාධ්ය අමාත්යාංශ 
යටෙත් තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් සංස්කෘතික 
ඇමතිවරයා යටෙත් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්වා අමූලික ෙබොරු. මම 
ඉඩම් ඇමති වුණාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක වචනයක්වත් 
කථා කරලා නැහැ. දෑත් එකතු කරලා ෙගෞරවාන්විත ෙලස 
කෘතෙව්දිත්වය පකාශ කළා. එතැනින් පස්ෙසේ ෙම්වා ඉල්ලන්න 
තියා කිසි ෙදයක් කථා කෙළේ නැහැ. මම කියනවා, කරුණාකරලා 
අපට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියලා. අප ගැන දූෂණයක් 
ලියන්නත් බැරි නිසා ෙමෙහම පැටලිලි හදනවා. ඒ නිසා වැරදි 
චිතයක් මැෙවන්ෙන්. ෙදන ඕනෑ ෙදයක් භාරගන්න මිනිස්සු අපි. 
අනික් එක, මට ෙමච්චර ෙහොඳ අමාත්යාංශයක් ලැබී තිබියදී තව 
ෙමොනවාද මම කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම ගැන මාධ්ය විසින් අවශ්ය 

අවධානය ෙයොමු කරයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 

මීළඟට, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමා. 

උයිලන්කුලම් 'නිවාස පනහ ෙයෝජනා කමය' 
සඳහා මූලික පහසුකම්: බන්ධනාගාර 

පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
உயிலங்குளம் 'ஐம்ப  ட் த் 

திட்டத்திற்கான' அ ப்பைட வசதிகள்: 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்    

 BASIC FACILITIES FOR "FIFTY-HOUSES 
SCHEME" IN UYLANKULAM: STATEMENT BY 

MINISTER OF PRISON REFORMS, 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 

 
ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, this is in answer to the 

Question raised by the Hon. Douglas Devananda on 05th 
May, 2017 with regard to the Mullaitivu District.   

ல்ைலத்தீ  மாவட்ட க்காய்ப் பிரேதச ெசயலர் 
பிாிவி ள்ள உயிலங்குளம் கிராமத்தில் 25 கு ம்பங்கள் 
வசித்  வ கின்றன. இக்கிராமத்தி ள்ள 25 கு ம்பங் 
க க்கும் இலவச மின் இைணப்  வசதி வழங்கப்பட் ள்ள . 
இக்கிராமத்தி ள்ள 03 கி.மீ. உள்ளக திகள் மற் ம் 04 
culverts - மதகுகள் னரைமக்கப்பட் ள்ளன. இக்கிராமத்தில் 
05 ெபா க் கிண கள், 06 குழாய்க் கிண கள் மற் ம் ஒ  
விவசாயக் கிண  என்பன அைமக்கப்பட் ள்ளன. ேம ம் 03 
கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார உதவித்திட்டங்கள் வழங்கப் 
பட் ள்ளன.  

இக்கிராம மக்க க்குச் ெசாந்த வயல் நிலங்கள் 
இல்லாைமயா ம் ேவ  ெபா த்தமான வாழ்வாதார 
வழி ைறகள் காணப்படாைமயா ம் அந்த மக்கள் 
இக்கிராமத்ைத விட்  ெவளிேய ம் நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
எனி ம் தற்ேபா  அவர்க க்குாிய வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்குவதற்கு ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.  

 வழங்கப்பட்ட பயனாளிக க்குக் காணிக்கான 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்குவதற்கு நடவ க்ைககள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்டன. ஆனால், அவர்கள் அவ் ட் ல் நிரந்தர 
மாகக் கு யி க்காத காரணத்தினால் அவர்க க்கு அ மதிப் 
பத்திரம் வழங்குவ  தற்கா கமாக இைடநி த்தி ைவக்கப் 
பட் ள்ள .  வழங்கப்பட்ட பயனாளிக க்குக் 
காணிக்கான அ மதிப்பத்திரம் இன்ன ம் வழங்கப் 
படாததால், அவர்க க்கு உத்திேயாக ர்வ அறிவித்தைல 
வழங்கிவிட் , ேவ  பயனாளிக க்கு காணி டன் ட்ைட 
வழங்க ம் இட ள்ள . அத்தைகய நடவ க்ைககள் 
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ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் பட்சத்தில் இந்த கைள மாற் த் 
திறனாளிக க்ேகா அல்ல  ெபண் தைலைமத் வக் 
கு ம்பங்க க்ேகா மாற்றி வழங்க ம். இதற்கான 
ேமலதிக நடவ க்ைககள் மாவட்டச் ெசயலாளரால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்றன.   

 
කරඩිප්පූවල් ජනතාවෙග් අවශ්යතා: 

බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු 
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  

கர ப் வல் கிராம மக்களின் 
ேதைவகள்:சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்   

 NEEDS OF KARADIPPOOVAL COMMUNITY: 
STATEMENT BY MINISTER OF PRISON REFORMS, 
REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, this is in answer to the Question also raised by the 

Hon. Douglas Devananda on 08th February, 2017 with 
regard to the Trincomalee District. 

தி ேகாணமைல மாவட்ட எல்ைலக் கிராமங்களில் 
ஒன்றான கர ப் வல் கிராமத்தில் 92 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
448 ேபர் வசித்  வ கின்றனர். இம்மக்களின் பிரதான 
வாழ்வாதாரங்களாக மீன்பி  மற் ம் ெசங்கல் தயாாிப் க் 
காணப்ப கின்றன.  

இக்கிராம மக்க க்கு, 2013 ஆம் ஆண்  'தயட்டகி ல' 
திட்டத்தின்கீழ் 7,83,915 பாய் ெப மதியில் கர ப் வல் தி 

னரைமப் , இைளஞர் ேசைவயின்கீழ் பாய் 1,00,000 
ெப மதியில் ஆலயம் னரைமப் , மாகாண சைப அங்கத் வ 
நிதியின்கீழ் ஒ  மில் யன் பாய் ெப மதியில் ேகாவில் தி 

னரைமப்  ேபான்ற உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 2005ஆம் ஆண்  
LEADS நி வனத்தினால் 58 கள் கட்டப்பட் க் கிராம 
மக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளன.  

என  அைமச்சின்கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேவைலத் 
திட்டங்களில் ஒன்றான வாழ்வாதார உதவித்திட்டத்திற்குத் 
ேதைவயான பயனாளிகைள அங்கு தி ேகாணமைல 
மாவட்டச் ெசயலாளேர ெதாி ெசய்கின்றார். இக்கிராமத் 
தி ந்  பயனாளிகைள அரச அதிபர் ெதாி  ெசய் ம் 
பட்சத்தில் அவர்க க்குாிய வாழ்வாதாரம் அைமச்சின் 
வாழ்வாதார உதவித்திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்ப ம். ேம ம் 
இந்த நிதியாண் ல் இம்மாவட்டத்திற்ெகன வாழ்வாதாரத் 
திற்காக பாய் 50 மில் ய ம் உட்கட்டைமப் க்காக     

பாய் 50 மில் ய ம் மற் ம் மீன்பி ச் ச கத்தின் 
வாழ்வாதாரத்திற்ெகன பாய் 40 மில் ய ம் என  
அைமச்சினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள  என்பைத ம் அறியத் 
த கின்ேறன்.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி! உங்க ைடய ேசைவகள் ெதாடர்வதற்கு என  

வாழ்த் க்கள்!  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி! 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 

(விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL 
 

"2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා විසිනි. 
2017 ජුනි 06 වන අඟහරුවාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 

මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග  කරන ලදී.  

 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச மானவாின் சார்பில் 

மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக் 
கப்பட்ட . 

2017 ன் 06, ெ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 Justice and Minister of Buddhasasana ; to be read a Second 
time upon   Tuesday, 06th June, 2017 and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

 
"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

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

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

ඊට පථමෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

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

 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

උක් වගාව සඳහා විෙද්ශීය සමාගමකට ඉඩම් 
ලබාදීම 

க ம் ப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்காக ெவளிநாட் க் 
கம்பனிக்கு காணிகைள வழங்குதல்  

  LAND GRANT TO A FOREIGN COMPANY FOR SUGARCANE 
CULTIVATION 

 

[පූ.භා. 11.08] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"ෙබොෙහෝ ෙද්ශීය, විෙද්ශීය ආෙයෝජන ව්යාපෘති සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් 
ෙගන එනු ලබද්දී ඒවා ජනතාවට ෙකතරම් හිතකරද, හානිකරද යන්න 
ෙහෝ පරිසරයට හිතකරද, අහිතකරද යන්න පිළිබඳව නිසි ෙසොයා බැලීමක් 
සිදුවන බවක් ෙපෙනන්නට නැත. ඒ ෙවනුවට ඒ ෙමොෙහොතට අදාළව 
ලැෙබන මුදල මත පමණක් සලකා තීන්දු ගැෙනන අතිශය කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක් ඇතිවී තිෙබ්. 

කිසිදු පරිසර ඇගයීමකින් ෙතොරව අවසර ෙදනු ලැබූ ව්යාපෘති ෙහේතුෙවන් 
විවිධ පෙද්ශවල ජනතාවටත්, පරිසරයටත් අර්බුද ගණනාවක් මතුව ඇත. 
ෙමහි තවත් නිදසුනක් වන්ෙන් ෙමොනරාගල, බදුල්ල ඉඩම් අක්කර දහස් 
ගණනක් ෙකොම්පැනිවලට ලබාදී සිදුකිරීමට යන පරිසර විනාශයයි. ෙමම 
උත්සාය මීට ෙපර ද දියත් වූ අතර 2006-2007 වකවානුෙව්දී බිබිල, 
මැදගම, මඩුල්ල, බඩල්කුඹුර, රිදීමාලියද්ද, මීගහකිවුල, ලුණුගල, 
කන්දකැටිය, පදියතලාව, මහඔය යන පෙද්ශවලින් ඉඩම් අක්කර 
65,000ක් විෙද්ශීය සමාගමකට උක් වැවීම සඳහා දීමට එවකට ආණ්ඩුව 
තීරණය කර තිබුණි. එයට එෙරහිව නැගුණු විෙරෝධය හමුෙව් කියාත්මක 
ෙනොවූ ෙමම සැලැස්ම නැවත වරක් කියාත්මකවීමට නියමිත බව දැන 
ගන්නට තිෙබ්. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙමම පෙද්ශයන්හි ඓතිහාසික වටිනාකමත්, පාරිසරික 
වටිනාකමත් හඳුනා ෙනොගනිමින් සහ ජන ජීවිත විනාශ කරමින් නැවතත් 
එම උක් වගා ව්යාපෘතිය දියත් කිරීම සඳහා විෙද්ශීය සමාගමකට ඉඩම් 
ලබා දීෙම් තීරණය අත්හිටුවිය යුතු බවටත් ෙමම ඉඩම් පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් ජීවිත සැබෑ ෙලසම නගා සිටුවන පරිසර මිතුරු සංවර්ධනයක් 
ෙවනුෙවන් කළමනාකරණය කළ යුතු බවටත් ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මූලික පෙව්ශයට 
එළැෙඹන්න ෙපර සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් 
පක්ෂය විසින් ෙම් කාරණය පිළිබඳව මාධ්ය සාකච්ඡාවක් 
පවත්වලා ආණ්ඩුෙවන් කරුණු ගණනාවකට නිශ්චිත වශෙයන් 
පිළිතුරු ඉල්ලා සිටියා. නමුත් ඇත්තටම තිෙබන කනගාටුදායක 
තත්ත්වය තමයි, ආණ්ඩුවක් විසින් ලබා දිය යුතු ඒ පිළිතුරු අද 
ෙකොම්පැනියක් විසින් ලබා ෙදන්නට පටන්ෙගන තිබීම. ඊෙය් 
"දිවයින" පුවත් පත බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙනයි, සම්පූර්ණ 
පිටුවක දැන්වීමක් දාලා ඒ සමාගම අෙප් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන 
ආකාරය. "ඌව පළාත් සභාෙව් පළාත් සභා මන්තී ගරු සමන්ත 
විද්යාරත්න මහතා බිබිල සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳව නඟන ෙචෝදනාවලට සීනි සමාගෙම් පිළිතුරු" කියා එහි 
සඳහන් ෙවනවා. අපි ඒ සමාගෙමන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි පශ්නයක් අහන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්. එවිට 
අදාළ විෂය භාර අමාත්යවරුන් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් යම් පාර්ශ්වයක් 
ෙහෝ ඒවාට පිළිතුරු ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමයින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ෙම් සමාගම් සතුව තිෙබන බලයයි. යම් මන්තීවරෙයකු 
පකාශයක් කළාට පසුව ඒ පකාශය සම්බන්ධෙයන් ඒ සමාගම් 
පත්තරවල දැන්වීම් දානවා.  ඒ විධියට ඊෙය් "දිවයින" පුවත් පෙත් 
පිටුවක දැන්වීමක් බිබිල ෂුගර් ඉන්ඩස්ටීස් ලිමිටඩ් කියන සමාගෙම් 
නමින්  පළකර  තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් 
සමාගම් ෙමොන තරම් අධිපතිවාදීද කියලා ෙපන්නුම් කරනවා නම්, 
එහි සඳහන් කරන්ෙන් සමන්ත විද්යාරත්න මහතා අහන පශ්නයට 
ෙකොම්පැනිෙයන් පිළිතුරක් කියලා. එෙහම කිසිදු පශ්නයක් අපි 
ෙකොම්පැනිෙයන් අහලා නැහැ. අපි ඒ පශ්න ඇහුෙව් ආණ්ඩුෙවන්. 
ෙම් සමාගම් හැම තැනකදීම තමන්ෙග් මුදල් බලය උපෙයෝගි කර 
ගනිමින්, මුදල් මාධ්යවලට විසි කරමින්, මුදල් ෙද්ශපාලනඥයන්ට 
විසි කරමින්, පරිසර පද්ධතියත් විනාශ කරමින් ෙගන යන ෙම් 
ව්යාපෘති පිළිබඳව අපි මීට වඩා සැලකිල්ල  ලක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

මම ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කළාට පසුව ආණ් ඩුව පැත්ෙතන් 
එන්න පුළුවන් පිළිතුර තමයි, ''ආෙයෝජනවලට විරුද්ධ ෙවනවා, 
සංවර්ධනයට විරුද්ධ  ෙවනවා'' කියන එක. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය 
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පුරාවටම රටට අහිතකර, රටට විනාශකාරී ව්යාපෘතියක් එන හැම 
ෙමොෙහොතකම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙචෝදනාව. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා 
ෙම් කරුණ පිළිබඳවත් ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් විය හැකි පබලතම 
ෙචෝදනාව විය හැක්ෙක් ''සංවර්ධනයට විරුද්ධයි, ආෙයෝජනයට 
විරුද්ධයි'' කියන  කාරණයයි කියලා.  

මම අෙප් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
රෙට් දැවැන්ත ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ පාග්ධනයක් අපට 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය වන 
තාක්ෂණික ඥානය අපට නැහැ. ඒ නිසා පාග්ධනය සපයා ගැනීෙම් 
අරමුණින් සහ ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව තිෙබන තාක්ෂණික ඥානය 
සපයා ගැනීෙම් අරමුණින් ඕනෑම ආෙයෝජනයක්, ඕනෑම ණයක් 
ෙගන්වා ගැනීමට අෙප් එකඟතාවක් තිෙබනවා. 

එම ආෙයෝජනෙයන් රෙට් නිෂ්පාදනෙය් ඉහළ දැමීමක් නිශ්චිත 
වශෙයන් සිදු විය යුතුව තිෙබනවා. එෙසේම එම ආෙයෝජනයත් 
එක්ක සම්බන්ධ වන අෙප් රෙට්  සම්පත්වලට ෙපොදු ජනයාට 
තිෙබන අයිතිය කිසිෙසේත්ම හානියකට භාජන ෙනොවී, එම 
සම්පත්වලින් උපයන ධනය හරහා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එය පරිසර මිතුරු 
සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් බවට පත් විය යුතුව තිෙබනවා. ඕනෑම 
ආෙයෝජනයක් පිළිබඳව, ඕනෑම ණය ගැනීමක් පිළිබඳව, 
ව්යාපෘතියක් පිළිබඳව අප සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් ඒ මූලධර්ම 
මත පිහිටලායි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙදස බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, එය පාරිසරික 
වශෙයන් හානිකර, අෙප් රෙට් සම්පත් විශාල පමාණයක් 
ෙයොදවන, නමුත් ඒ සම්පත්වලින් උපයන ධනය අෙප් ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය කිසිෙසේත්ම ඉහළට ෙගන යන්ෙන් නැති, නව 
තාක්ෂණයක් කිසිෙසේත්ම ෙනොකැඳවන ව්යාපෘතියක් බව. එම නිසා 
ෙමම ව්යාපෘතිය අෙප් රෙට් ඉදිරිය ට  ෙගන ෙනොයා යුතු 
ව්යාපෘතියක් ෙලස  මා කල්පනා කරනවා. ෙම් ව්යාපෘතිෙය් 
ඉතිහාසයත් සමඟ මා දැන්  කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

මුලින්ම අපි ෙමහි ඉතිහාසය අරෙගන බලමු. ෙම් ව්යාපෘතිය 
සඳහා පළමුවැනි කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව් 2006 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 6වැනි දින, හිටපු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය 
මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මැතිතුමායි. එතුමා එම කැබිනට් පතිකාෙව් 
පැහැදිලිවම  සඳහන් කර තිෙබනවා. ''ඌව- ෙවල්ලස්ස සීනි 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ වීෙම්දී උක් වගාව ෙහක්ෙටයාර 
25,000ක් දක්වා ව්යාප්ත වන අතර, එමඟින් ෙද්ශීය සීනි 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 15ත් 20ත් අතර පමාණයක් -ඒ කියන්ෙන්, 
ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක්-  නිෂ්පාදනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා'' කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අක්කර 65,000ක වගාවකින් සීනි 
ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ඊළඟට, මද්යසාර ලීටර මිලියන 10ක් -ආසන්න වශෙයන් ලීටර 
ලක්ෂ 100ක්- නිෂ්පාදනය කිරීෙම් අරමුණත් ෙමම ව්යාපෘති ය තුළ 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මිල්ෙරෝයි 
පනාන්දු හිටපු අමාත්යවරයා විසින් 2006දී  ඉදිරිපත් කරන ලද 
කැබිනට් පතිකාෙව් අරමුණ එයයි. එය හරි පැහැදිලියි. ඉඩම් 
අක්කර 65,000ක් ෙයොදාෙගන සීනි ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක්, 
මද්යසාර ලීටර මිලියන 10ක් -ලක්ෂ 100ක්-  නිෂ්පාදනය කිරීෙම් 
අරමුණින් තමයි ෙමම ව්යාපෘතිය ෙගන එනු ලැබුෙව්. 2006දී 
මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කළ එම කැබිනට් 
පතිකාව දැන් මා ළඟ තිෙබනවා. ඉන් පසුව, හිටපු අමාත්ය ආර්.එම්. 
ධර්මදාස බණ්ඩා මැතිතුමා 2009 වසෙර් 9වැනි මාසෙය්දී ඉඩම් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා.  

හිටපු සීනි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා නම් ෙම් පිළිබඳව කැබිනට් 
පතිකාවක් දැම්ෙම් නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව එක් පැත්තකින් සතුටු 
ෙවනවා. එතුමා අද ෙමොනවා කියාවිද දන්ෙන් නැහැ. ඊට පසුව 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන අමාත්යවරයා තමයි ෙමම කැබිනට් පතිකාව 
2017 ජනවාරි මාසෙය් 20වන දා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. මා ළඟ එම කැබිනට් පතිකාව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කැබිනට් පතිකාව 
බැලුවාම  කලින් සඳහන් ෙකොට තිබුණු සීනි ෙමටික්  ෙටොන් 
80,000 ඒ විධියටම ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා. මද්යසාර කියන 
එක සඳහන් කර නැහැ. ෙමොකද, මද්යසාර කිව්ෙවොත්, යම් 
විෙරෝධයක් මතු වීෙම් හැකියාවක් තිෙබන නිසායි. හැබැයි ඊට 
අමතරව ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා, සත්ත්ව ආහාර, ෙපොෙහොර, 
වක රැකියා, ඍජු රැකියා,  molasses -  ඒ නම් මත් දව්ය - මත් පැන් 
-  තමයි.  ඒ සඳහා ෙයෝජනාව ඇතුළත් කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් 2006 
කැබිනට් පතිකාෙවන් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක් 
නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි ෙමම ව්යාපෘතිෙය්ත් අරමුණ. එදා ෙමටික්  
ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීම ෙවනුෙවන් අක්කර 65,000ක් 
අවශ්ය වුණා නම්, අදත් ඒ භූමි පමාණය අවශ්යයි. නමුත් සමාගම් 
විසින් කරුණු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා මම දැක්කා, අක්කර 
60,000ක් ෙනොෙවයි, ෙහක්ෙටයාර 14,500යි කියා. නමුත් එදා 
කැබිනට් පතිකාෙව් ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
ෙවනුෙවන් අක්කර 65,000ක උක් වගාව ව්යාප්ත කරන්න ඕනෑ 
කියා ෙයෝජනා කර තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අදත් එම ව්යාපෘති 
වාර්තාවම තමයි දිගට ඇෙදමින් එන්ෙන්. සමාගම් මාරු වුණා. 
සමහර සමාගම් එනවා; යනවා.  සමාගම් මාරු වුණාට, සීනි ෙමටික්  
ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවශ්ය බවට එදා  
ෙයෝජනා කළ  අක්කර 65,000ක උක් වගාව අදත්  අවශ්ය 
ෙවනවා.  එදා  සීනි ෙමටික්  ෙටොන් 80,000ක්  නිෂ්පාදනය කරන්න 
අක්කර 65,000ක් අවශ්ය බවට ෙයෝජනා කරලා, අද අවශ්ය 
වන්ෙන් ඊට වඩා අඩු බිම් පමාණයක් කියා කියන්න කිසිෙසේත්ම 
ෙහේතු සාධක  නැහැ. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ෙමය අක්කර 
65,000ක ව්යාපෘතියක්  ෙමය, අෙප් රෙට් ඉඩම් සම්පත පරිහරණය 
කිරීෙම්දී ලංකාෙව් ඉඩම්වලින් අක්කර 65,000ක් උක් වගාව සඳහා 
ෙයොමු කරන ව්යාපෘතියක්. අෙප් පැල්වත්ත, ෙසවණගල, හිඟුරාණ, 
කන්තෙල් කියන සියලුම සීනි සමාගම්වල භූමි පමාණ එකතු 
කළත් අක්කර 40,000කට වඩා වැඩි වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අක්කර 65,000ක් කියන්ෙන් 
අෙප් රෙට් එක තැනක, එක කර්මාන්තශාලාවකට අයිතිව ෙවන් 
කරනු ලබන විශාලම භූමි පමාණයයි. ඒ නිසා,  ඒ පැත්ෙතන් 
බැලුවත් ෙම් පිළිබඳව අෙප්  අෙප් සැලකිල්ලට ලක් කරන්න 
ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2006 කැබිනට් 
පතිකාෙවන් ෙමම භූමි පමාණය ඉල්ලුෙව් ෙකොෙහොමද? ෙගොවි 
ජනතාවට වගා කිරීම සඳහා ෙහක්ෙටයාර් 20,000කුත්, ෙක්න්දීය 
වගාව සඳහා ෙහක්ෙටයාර් 3,000කුත්, කර්මාන්තශාලාව ඉදි කිරීම 
ෙවනුෙවන් ෙහක්ෙටයාර් 200කුත්. ඔක්ෙකොම ෙහක්ෙටයාර් 
23,200යි. ෙගොවි ජනතාවට උක් වගා කිරීම සඳහා ෙහක්ෙටයාර් 
20,000ක්, කර්මාන්තශාලාෙව් ෙක්න්දීය වගාව සඳහා 
ෙහක්ෙටයාර් 3,000ක් සහ කර්මාන්තශාලාව ඉදි කිරීම සදහා 
ෙහක්ෙටයාර් 200ක්. ෙම්ක තමයි 2006 ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් 
පතිකාෙවන් කියනවා, කර්මාන්තශාලාව සඳහා ගනු ලබන්ෙන් 
ෙහක්ෙටයාර් 149.3යි කියලා. හරි, කමක් නැහැ. එතෙකොට 
ෙහක්ෙටයාර් 200, ෙහක්ෙටයාර් 149.3 දක්වා  අඩු වී තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් අපි අහනවා, ෙම් කර්මාන්තශාලාෙව් ෙක්න්දීය වගාව සඳහා 
ඉඩම් ලබා ෙදනවාද කියලා. ෙම් කැබිනට් පතිකාෙව් කිසි තැනක 
එම සමාගම සතු ෙක්න්දීය වගාවක් පිළිබඳව සඳහන් වී නැහැ. 
ෙහක්ෙටයාර් 3,000ක් ෙක්න්දීය වගාව සඳහා ෙවන් කරන්න පළමු 
කැබිනට් පතිකාෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  ෙම් කැබිනට් 
පතිකාෙව් ෙක්න්දීය වගාව සඳහා ෙහක්ෙටයාර් බින්දුවයි.  
ෙසවනගල බැලුවත්, පැල්වත්ත බැලුවත්, හිඟුරාන බැලුවත්, 
කන්ත ෙල් බැලුවත් ඒ හැම සීනි කර්මාන්තශාලාවකටම, ඒ 
කර්මාන්තශාලාව විසින් නඩත්තු කරන යම් භූමි පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ සමාගම ෙහක්ෙටයාර් 3,000ක් 
ඉල්ලුෙව්. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙක්න්දීය වගාව සඳහා ෙකොච්චර ඉඩම් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවාද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක විශාලම 
ව්යාපෘතියක්. ෙම්ක විශාලම ව්යාපෘතියක් නම් අතිශය වැදගත් 
වන්ෙන් ෙමම කර්මාන්තශාලාව ඉදි කරන භූමිය පමණක් 
ෙනොෙවයි.  ඔවුන් කියනවා, අක්කර 65,000ක් ෙනොෙවයි කියලා. 
නමුත් සීනි ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න අක්කර 
65,000ක් අවශ්ය බව කලින් කියා තිෙබනවා.   අක්කර 65,000ක් 
කියන්ෙන් විශාල භූමි පමාණයක්. එවැනි භූමියක ඒකීය වගාවක් 
වන උක් වගා කරන්න ෙයෝජනා කරනවා නම්, ෙම් මුළු ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳවම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ෆැක්ටරිය ඉදි කරන භූමිය පිළිබඳව පමණක් ෙනොෙවයි.   

2006 කැබිනට් පතිකාෙව්, 2009 කැබිනට් පතිකාෙව්, 2013 
ෙයෝජනාෙව්,  ෙම් හැම ෙයෝජනාවකම තිෙබනවා,  සීනි ෙමටික් 
ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න අක්කර 65,000ක් අවශ්ය 
වන බව. ඒ සියල්ලම මා ළඟ තිෙබනවා.  අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, ඊට වඩා අඩු පමාණයක් කියලා. අඩු පමාණයක් වුණත්,  
එම පමාණය අක්කර 50,000 ඉක්මවනවා. අක්කර 50,000ක් 
කියන ෙකොට ඒ පමාණය ගැන ඔබතුමන්ලා හිතලා බලන්න. අෙප් 
රෙට් භූමිෙයන්  අක්කර 50,000ක් ඒකීය වගාවක් වන උක් වගාව 
සඳහා  ෙතෝරා ගන්නවා නම්,  කර්මාන්තශාලා භූමිය විතරක් 
ෙනොෙවයි  මුළු භූමිය සඳහාම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස් 
කළ යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම මුළු භූමිය - 
මුළු ව්යාපෘතිය -පිළිබඳවම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස් කර 
නැහැ.හැබැයි, කර්මාන්තශාලාව ඉදිකරන භූමිය පිළිබඳව පරිසර 
ඇගයීම් වාර්තාවක් සිදු කළා. එම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව තුළින් 
ෙමම කර්මාන්ත භූමිය ඉදිකිරීම සඳහා එක ෙවලාවකදී නිල්ගල 
කැලෙයන් ඉඩම් ඉල්ලුවා. ඊළඟට, ගල්ඔය රක්ෂිතෙයන් ඉඩම් 
ඉල්ලුවා. ඒ ෙවලාෙව්දී වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු 
නිලධාරින්ට, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නිල්ගල කැලය ලබා දීම 
පතික්ෙෂේප කළා.  ඒ වාෙග්ම ගල්ඔය රක්ෂිතෙයන් ඉඩම් දීමත් 
පතික්ෙෂේප කළා. තුන්වැනි ඉඩම හැටියට තමයි ෙමම ඉඩම 
ඉල්ලුෙව්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කර තිෙබන ඉඩම 
තමයි ඇකිරියන්කුඹුර බිම් ෙකොටස. ෙමම ඇකිරියන්කුඹුර බිම් 
ෙකොටසින් ඉස්ෙසල්ලා ෙහක්ටයාර් 300ක් ඉල්ලුවා. ෙම් 
ෙහක්ටයාර් 300 පිළිබඳව පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවක් හැදුවා. ඒ 
පරිසර ඇගයීම් වාර්තාෙව් අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ 
පරිසර ඇගයීම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, "ඇකිරියන්කුඹුර බිම් 
ෙකොටස ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන බව 
කාරුණිකව දන්වා සිටිමි" කියලා. "ෙමයට ෙහේතුව වනුෙය් ෙමය 
ජලෙපෝෂක පෙද්ශයක් නිසාත්, මින් සෑෙහන පමාණයක 
ස්වාභාවික වන ආවරණයක් ඇති නිසාත්" කියලා ඒ වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා. කවුද එෙහම කියන්ෙන්? වන 

සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා වන සරත් 
පනාන්දු මහත්මයා.    ඇකිරියන්කුඹුර ෙහක්ටයාර් 300ක් ඉල්ලපු 
ෙවලාෙව් දී වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
සරත් පනාන්දු මහත්මයා කියා තිෙබනවා, "ෙමම ඉඩම 
කිසිෙසේත්ම නිදහස් ෙනොකළ යුතුයි" කියලා. එතුමා කියා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා කියා තිෙබනවා, "ඇකිරියන්කුඹුර 
බිම් ෙකොටස ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ලබාදීම නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන 
බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. ෙමයට ෙහේතුව වනුෙය්, ෙමය 
ජලෙපෝෂක පෙද්ශයක් නිසාත්, මින් සෑෙහන භූමි පමාණයක 
ස්වාභාවික වන ආවරණ ඇති නිසාත්" කියලා. නමුත් දැන් 
ෙහක්ටයාර් 300 ෙහක්ටයාර් 149 දක්වා අඩුවීම නිසා ෙම් 
පාරිසරික හානිය නැහැ කියන එක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙයෝජනා කරන්න හදන්ෙන්. මම කියනවා, ෙහක්ටයාර් 149.3ක 
ෙමම ෆැක්ටරිය ඉදිකිරීම සඳහා ෙවන් කරන භූමිෙය් නව පරිසර 
ඇගයීම් වාර්තාවක් හැදුවා නම්, ඒ පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපන්වන්නම්, ෙමම පරිසර ඇගයීම් වාර්තාවලට බලය ලැබුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියලා. අපි දන්නවා, ෙම් නිලධාරින් භය කරලා 
සමහර ඒවාට අනුමැතිය ගත්ෙත් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බදුල්ෙල් දිසා වන 
නිලධාරි එස්.සී. පාලමකුඹුර මහතා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට යවපු ලිපිෙය් 
පිටපතක් මා ළඟ දැන් තිෙබනවා. එම ලිපිෙය් ශීර්ෂ පාඨය හැටියට 
තිෙබනවා, "ඌව-ෙවල්ලස්ස සීනි කර්මාන්ත ව්යාපෘතිය සඳහා 
ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම" කියලා.  එම ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් තිබුණා. මා ෙම් කියන්ෙන් පසු ගිය රජය 
කාලෙය් වූ සිදුවීමක් ගැනයි. එම සාකච්ඡාෙව් දී  නිලධාරින්ට 
තර්ජනය කර තිබුණා.   ඉහත ලිපිෙය් එම නිලධාරියා  කියා 
තිෙබනවා, "එම තීරණය පිළිබඳව මා දැනුවත්ව ෙනොසිටි බැවින් 
ඉහත රැස්වීෙම් දී මවිසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්ෙද්ශයන් 
සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අෙනකුත් කැබිනට් 
අමාත්යවරුන් සහ රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් දැඩි ෙදෝෂ දර්ශනයට මා 
ලක් වූ අතර, රාජකාරිය අවංකව ඉටු කිරීමට යාම තුළින් එම 
තත්ත්වය ඇතිවූ බව මා විශ්වාස කරන අතර එහිදී දැඩි 
අපහසුතාවට සහ බලවත් සිත්ෙව්දනාවට මා පත්වූ බව 
කාරුණිකව දන්වා සිටිමි" කියලා. 

ඒ කියන්ෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාත්, කැබිනට් ඇමතිවරුත් 
රැස්වීෙම්දී එම නිලධාරියාට තර්ජනය කරලා තමයි ෙම් අවසරය 
ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් එම කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන 
යන්නද ඉන්ෙන්? එෙසේ තර්ජනය කරලා ගත් එකඟතාවන්ටද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
අනුමැතිය තිෙබනවා කියලා කියන්ෙන්? ඔහු ෙම්කට ''එපා'' 
කිව්වාය කියලා ජනාධිපතිතුමාෙග්, කැබිනට් අමාත්යවරුන්ෙග් 
සහ රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් දැඩි ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණාය කියලා  
කියනවා. "ඉහත ව්යාපෘති සඳහා ෙයෝජිත ඉඩම් එම කාරණය 
සඳහා සුදුසු බැවින් එය නිදහස් කිරීමට වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තීරණය කරලා තිෙබනවා"ය කියනවා. 
තවද, එහිදී උපෙදස් පරිදි අදාළ ව්යාපෘති ෙයෝජනා ඇතුළු 
අෙනකුත් නිලධාරින්ෙග් සහභාගිත්ව රැස්වීමක් පවත්වා 
තිෙබනවා. "ක්ෙෂේත පරීක්ෂාව සිදු කළාට, ෙමම ඉඩම සුදුසු නැති 
බව ඔහු කිව්වා"ය කියනවා. එෙහම නම් පසුගිය ආණ්ඩුෙව් 
ජනාධිපතිවරයාත්, ඇමතිවරුත් ඒ වාෙග්ම ඉහළ නිලධාරිනුත් බල 
කරලා ගත් අවසරයටද, තමුන්නාන්ෙසේලාත් "අවසරයක් 
තිෙබනවා" කියන්ෙන් කියන එක අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇකිරියන්කුඹුෙර් ෙහක්ෙටයාර 
149ක් -ෆැක්ටරිය ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන්- ෙමම ව්යාපෘතියට ෙවන් 
කිරීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරය නැහැ.  
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ඊළඟට, ෙම් සඳහා ෙවන් කරනු ලබන අෙනක් ඉඩම් ෙමොනවාද 
කියලා මම දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 
අෙනක් ඉඩම් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම දැක්කා "ෙමම 
ඉඩම් ෙගොවීන් සඳහා ෙබදන්ෙන්" කියලා ඉතා පැහැදිලිව ෙපන්නුම් 
කර තිෙබන බව. නැහැ. ෙම්වා ෙගොවීන් සඳහා ෙබදන්ෙන් නැහැ. 
ෙමන්න බලන්න. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ජනවාරි 
මාසෙය් 20 වැනි දා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් 
පතිකාව තමයි ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. "දැනට මහවැලි ඉඩම් 
අනවසරෙයන් අත්-පත් කරෙගන ෙහේන් ෙගොවිතැෙනහි ෙයෙදන 
7,500ක් පමණ වූ ෙගොවීන් ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් ෙගොවීන් 
හා...." - ඒ අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා. එෙසේ අත්සන් කරලා 
උක් වගාව සඳහා පමණක් තම ඉඩම් ෙයොදා ගැනීෙම් පදනම මත 
සෑම ෙගොවිෙයකුටම ෙහක්ෙටයාර ෙදක බැගින් ෙදනවා. හැම 
ෙගොවිෙයකුටම ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් -අක්කර පහක්- ෙදනවා. 
හැබැයි, ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා, වගා කරන්න පුළුවන් උක් 
විතරයි කියලා. ෙමම ගරු සභාවට ෙගොවි ජනතාව පැමිණ සිටිනවා. 
ෙගොවි ජනතාවට තමන් තීරණය කරන වගාවක් කිරීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. හැබැයි, අද කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමන් වගා 
කරමින් ඉන්නා ඉඩම් ෙකොම්පැනියට ෙදනවා. ඔය ෙගොල්ලන් 
කියනවා, ෙකොම්පැනියට ෙදන්ෙන් ෙහක්ෙටයාර 149යි කියලා. 
හැබැයි, ෙම් ඉඩම් ෙමොනවාද? ෙම්වා ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ අතීත 
මුතුන්-මිත්තන්ෙගන් පැවත එන, ඒ ෙපොෙළොෙව් ඉපදුණු, ඒ 
ෙපොෙළොෙව් පස් ෙවන, එයට තමන්ෙග් ජීවිත සාරය පරිත්යාග 
කරන ලද මිනිසුන්ෙග් ඉඩම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ඉඩම්වලට 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් ෙගොවියාට ෙදනවා 
කියනවා. හැබැයි, ෙගොවියාට ෙකොන්ෙද්සියක් දමනවා. ඒ, 
ෙමොකක්ද? ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් ෙගොවියාට ෙදනවා; එහි උක් 
වගාව හැර ෙවන වගාවක් කරන්න බැහැ කියනවා. අවුරුදු පහකට 
පසුව සමාෙලෝචනය කරනවා. උක් වගාව කෙළේ නැත්නම් අයින් 
කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? ෙගොවීන් ස්වාධීනව 
තමන්ෙග් වගාව තීරණය කරමින් තමන්ෙග් ආර්ථිකයක් පවත්වා 
ෙගන ආවා. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් 
ෙගොවීන් බලහත්කාරෙයන් ෙකොම්පැනිවල -සමාගම්වල- 
ෙසේවකයන්, කම්කරුවන් බවට පත් කරන්නයි ෙම් හදන්ෙන්.  

එතැන් සිට ෙගොවියා ෙනොෙවයි; එතැන් සිට ෙකොම්පැනියක 
කම්කරුෙවක්. එම නිසා ෙම් ෙගොවි ජනතාව තමන්ෙග් ෙගොවි 
වෘත්තිෙය් සිට ෙකොම්පැනියක ශමය විකුණන කම්කරුෙවක් බවට 
පත් කරන ෙයෝජනාවක් තමයි ෙම්ක.  

ඊට පසුව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? තව කියනවා, ශී ලංකා 
මහවැලි අධිකාරිය භාවිත කරන ඉඩම් බැහැර කිරීෙම් කමෙව්දය 
භාවිත කරමින් වාණිජ බද්දක් පනවනවා කියලා.  දැන් ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? ෙම් ෙගොවි ජනතාවට ෙදන ඉඩම් නැවත වාණිජ 
බද්දකටත් යටත් කරනවා. වාණිජ බද්දකට යටත් කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙගොවි ජනතාව ඉඩම්වල උක් වගා කරලා, 
අස්වැන්න අරෙගන ෆැක්ටරියට විකුණලා ලැෙබන ආදායෙමන් 
සියයට එකක් තියා ගන්නවා.  ෙගොවියාට රුපියල් ලක්ෂයක් 
ලැබුෙණොත් ෆැක්ටරි එක මහවැලි අධිකාරියට ෙදන්න කියලා 
සියයට එකක් තියා ගන්නවා.  ඒ සඳහා ෙගොවියාෙග් ආදායමින් 
සියයට එකක බද්දක් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවියාෙගන් වාණිජ 
බද්දක් අය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට උක් හැර ෙවන 
ෙමොකුත් වගා කරන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එතෙකොට, ෙම් 
ෙකොම්පැනිවල ඉඩම් ෙනොෙවයිද? ෙගොවි ජනතාව උක්වලට 
බඳිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙගොවි ජනතාවට 
අයිතිව තිබුණු ඉඩම්.  ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා, වාණිජ බද්දක් 

අය කරනවා, ආදායෙමන් සියයට එකක් ගන්නවා. මම ෙම් 
ව්යාපෘතිය පිළිබඳ  මීට කලිනුත් මතු කළා. 1980 අංක 47 දරන 
පාරිසරික පනත අනුව ෙම් භූමි පමාණයට EIA එකක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සමස්ත වගාවට පරිසර ඇගැයීම් 
වාර්තාවක් සිදු කරලා නැහැ.  ෆැක්ටරිය ඉදි කරන භූමියට පමණක් 
බලහත්කාරෙයන් අනුමැතිය අ රෙගන තිෙබනවා. මම කලින් ඒක 
ෙපන්නුවා. ෙම් සමස්ත ව්යාපෘතියටම පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් 
කරන්න ඕනෑ. පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් පමණක් ෙනොෙවයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සඳහා පුරා විද්යාව පිළිබඳ 
ඇගැයීම් වාර්තාවක් කරන්නත් ඕනෑ. මම ඔබතුමාට  ෙපන්නුම් 
කරන්නම්.  

විෙශේෂෙයන් පුරාවිද්යා වටිනාකම් සහිත ස්ථාන හතක් ෙමම 
පෙද්ශෙය් තිෙබන බව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ ස්ථාන 
ෙපොඩිපට්ටම් කරමින් තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය දියත් ෙවන්ෙන්. 
එතෙකොට, අෙප් රෙට් ඉඩම් සම්පත විනාශ කරනවා; පරිසර 
පද්ධතිය විනාශ කරනවා; පුරාවිද්යා වටිනාකම් සහිත ස්ථාන 
විනාශ කරනවා. ෙකොම්පැනිය පුවත්පත්වල දැන්වීම් දමලා 
තිෙබනවා. ඇමැතිවරු, මන්තීවරු උත්තර ෙදන්න ඕනෑ එකට 
ෙකොම්පැනිවල සල්ලිවලින් පුවත්පත්වල දැන්වීම් දමනවා. 
මන්තීවරෙයක් පකාශයක් කළාම ආණ්ඩුව උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. 
අද ආණ්ඩුව උත්තර ෙදනවා ෙවනුවට ෙකොම්පැනි සල්ලිවලට 
පිළිතුරු ෙදන්න ඇවිත් තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
ෙම් ෙකොම්පැනි ඒ විනාශකාරි ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් ෙමොන ෙමොන 
අතට සල්ලි විසි කරන්න සුදානම්ද කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය තවත් කරුණකට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. නිල්ගල 
රක්ෂිතයත්, මාදුරුඔය රක්ෂිතයත් අතර තමයි ෙම් ඉඩම් පමාණය 
තිෙබන්ෙන්. නිල්ගල රක්ෂිතය කියලා කියන්ෙන් අෙප් රෙට් 
තිෙබන වටිනාම ඖෂධ වනාන්තරය. මාදුරුඔය රක්ෂිතය කියලා 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් විශාල ජල ෙපෝෂක පෙද්ශයක්.  ෙම් මැදින් 
තමයි උක් වගා කරන භූමිය ෙවන් කරන්න හදන්ෙන්. ෙමයින් 
ජාතික වනපද්ධතිය ෙදකට ෙවන් ෙවනවා. වනසංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙලස සරත් ෙකොටගම 
මහත්මයා කටයුතු කරමින් සිටි කාලෙය් එතුමා ෙයෝජනා කළා, 
ෙමතැනින් අලිමංකඩක් හදන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් වනාන්තර ෙදක 
යා කිරීමට අලිමංකඩක් හැදීෙමන් පමණයි වල් අලි අනතුරට 
මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, අලි මං 
කඩක් හදනවා ෙවනුවට අද මුළු උක් යායක්ම ෙම් මුළු පෙද්ශෙය් 
හදනවා. එම නිසා  ෙමම වැදගත් රක්ෂිත පද්ධතිය ෙබදා ෙවන් 
කරනවා. ෙමම බිම් පෙද්ශෙය් තමයි තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් තිෙබන 
විශාලතම කටු උණ පජාව. ඒක හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
පෙද්ශෙය් උක් හැදීම නිසා ඒ කටු උණ පජාව විනාශයට 
පත්වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් උක් 
කර්මාන්තශාලාවලට ජලය ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිබුණා. 
උඩවලෙවන් තමයි ෙසවනගලට ජලය ෙදන්ෙන්. කන්තෙල් 
ඉඩම්වලට කන්තෙල් ජලාශෙයන් වතුර ෙදනවා. හිඟුරානට 
ෙසේනානායක සමුදෙයන් ජලය ෙදනවා. පැල්වත්තට පමණයි ජල 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
පැල්වත්ෙත්ත් අද අස්වැන්න අඩු වී තිෙබන්ෙන් ජලය                  
ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙකොටෙගනයි. එම නිසා පැල්වත්ෙත් අද 
ෙහක්ෙටයාරයකට ලැෙබන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් 
ෙමටික්  ෙටොන් 60ක් පමණ. ඒ ඇයි? ජලය ෙදන්න                 
විධියක් නැහැ. ෙම් සඳහා ජලය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් හදන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපෘතිවලට ජලය ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියලා. ෆැක්ටරිෙය් 
වාර්තා අනුව කියනවා, ෆැක්ටරියට පමණක් දවසකට ජල ලීටර් 
2,830,000ක් ඕනෑය කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
ඒක වැරදියි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්නම්. දැන් ෙම් එක්තරා පත්තරයක දමා තිෙබන 

දැන්වීම බලන්න ෙකෝ. ෙම් සමාගම විසින්ම කියනවා, "ආරම්භක 
දවසට ජලය ලීටර ලක්ෂ 28ක් ඕනෑ"ය කියලා. මම වැඩිපුර කිව්වා 
නම්, කිව්ෙව් 30,000යි. හරිද? ඒ 30,000 මම කියන්ෙන් ත් ෙම් 
ෙකොම්පැනිය උපෙයෝගී කර ෙගනයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් ෆැක්ටරිය සතුව තිෙබනවා, pooling 

කමය කියලා එකක්. එතෙකොට ෙවන්ෙන් ෙම් වතුරම recycle 
කරන එකයි. එතෙකොට නැවත සියයට 20ක්වත් ජලය ඕනෑ නැහැ. 
සියයට 10යි ජලය අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් ඔක්ෙකෝම recycle වනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්නම්. කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ 

කළාම පළමුෙවනි දවසට ඕනෑ, ජලට ලීටර 2,830,000ක්. එතැන් 
සිට හැම දිනම 2,830,000ම අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ආරම්භයට 2,830,000ක් ඕනෑ. එතැන් සිට ආසන්න වශෙයන් ඒ 
පමාණෙයන් සියයට 20කට වඩා වැඩි පමාණයක් ඕනෑ. ෙම්ක 
තමයි ෙකොම්පැනිය කියන්ෙන්. මා ෙකොම්පැනිය කියන එක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. පමාණය ඊටත් වඩා වැඩියි හානිය. පළමුෙවනි 
දවසට ලීටර් 2,830,000ක් ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ ජලය ඕනෑ කරන්ෙන් 
නැවත නැවත නැවත දිනපතා ෙම් කර්මාන්තශාලාව කියාත්මක 
කර ෙගන යන්නයි. ෙම් සඳහා ජලය ෙකොෙහන්ද ගන්ෙන්? මාදුරු 
ඔෙයන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජූලි අෙගෝස්තු 
වනෙකොට මා දුරු ඔෙය්  ජලයත් හි ෙඳනවා. ෙම් ෙගොවි මහත්වරු ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දන්නවා. අදත් ඒ පළාත්වල ජනතාව මාදුරු ඔය  
ඇතුෙළේ ළිඳක් හාරා තමයි වතුර ටිකක් ගන්ෙන්. එෙහම නම්, නළ 
ළිං ගහන්න ඕනෑ. ෙමතැනදි අනිවාර්යෙයන්ම භූගත ජලය ගන්න 
ඕනෑ. දැන් ෙකොම්පැනිය කියන සාධකය ෙමොකක්ද? ඔවුන් 
කියන්ෙන්ත් ෙම් කියන එකම තමයි. ෙම් ෙකොම්පැනිෙය් හඬ ෙන්? 
ජලය ගන්නවා.  ඊට පස්ෙසේ ජලය එළියට දමනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි භූගත ජලය අරෙගන මතුපිටට විසි 
කළාම ඒ ජලය නැවත භූගත ජලය වන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන්න 

ජලය ලීටර් ෙදලක්ෂ අසූදාහක් ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. ඒකට වැව් 
හරිගස්සන්න ඕනෑ. පැල්වත්ෙත් කරන්ෙනත් එෙහමයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජලය ලීටර් ෙදලක්ෂයක් ෙනොෙවයි, විසිඅට ලක්ෂයක්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
නැහැ. නැහැ. අසත්ය. ඕක වැරදියි. සම්පූර්ණෙයන් අසත්යයි. 

මම කරපු මනුෂ්යයා; ඕෙක් හිටපු ෙකනා. විශ්වාස කරන්න. ඕක 
සම්පූර්ණ අසත්යයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ඒක කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම 

කියන්නම්. දැන් ඔබතුමා ඒක කිව්වා ෙන්. එතෙකොට මම 
කියන්ෙන් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භක දිනයට ජලය ලීටර් 
2,830,000ක් අවශ්යයි කියලායි. [බාධා  කිරීමක්] අසත්ය කියන්න 
එපා. මම ඔබතුමාට නිවැරදිවම ෙහොයලා ෙදන්නම්. එම 
ෙකොම්පැනිෙයන් පළ කළ පත්තර දැන්වීම මම ඔබතුමාට 
ෙපන්වන්නම්. හැබැයි, එතෙකොට ඔබතුමා කියන ලද ජල 
පමාණයට වඩා ඒ ජල පමාණය වැඩි නම් ඔබතුමා ෙමම 
ව්යාපෘතිය නතර කරනවාද? දැන් මම කියන්ෙන් කර්මාන්තශාලාව 
ආරම්භක දිනෙය් ජල පමාණය 2,830,000යි කියලා. ඔබතුමා 
කියනවා 280,000යි කියලා. මම කියන එක නිවැරදි නම් ඔබතුමා 
ව්යාපෘතිය නතර කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මම එම ව්යාපෘතිය නතර කරන්න ෙම් ෙකොම්පැනිය මෙග් 

ෙනොෙවයි ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අසත්ය කියන්න එපා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
දැන් මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පශ්නයක් අහන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇත්ත කියන්ෙන් මමයි. මම ඔබතුමාට ෙපන්වන්නම්. මිලියන 

2.8ක්; ෙදලක්ෂ අසූදාහක් ෙනොෙවයි. මිලියන 2.8ක් කියන්ෙන්, 
ලක්ෂ විසිඅටක්.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඔබතුමා මම කියන කථාවත් ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථාව කරන ෙවලාවට මම ඔබතුමාෙග් 

කථාව අහන්නම්. [බාධා කිරීමක්]මම ඔබතුමාෙග් පරණ කථාවත් 
කියන්නම්. ඔබතුමාෙග් පරණ කථාවත් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒකත් 
මම කියන්නම්. 

819 820 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙහොඳයි කියන්න. අපි ඉඩම් ෙදන්ෙන් මහජනතාවට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මහජනතාවට ඉඩම් ෙදනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජනතාවට ඉඩම ෙදනවා. 
හැබැයි, උක්වලට වඩා වැඩි ෙදයක් වගා කරන්න බැහැ, උක් ටික 
ඒ ෙගොල්ලන් ගන්නවා. උක් වගා කෙළේ නැත්නම් ඒ ෙගොවියාෙග් 
ඉඩම ආපහු ගන්නවා. වාණිජ බද්ද  ෙගවන්ෙන් ෙමොකටද?  ෙම්වා 
ෙගොවීන්ෙග් ඉඩම්. මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මම කියන්නම්.  

දැන් මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙදයක් කියන්නද? ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා මට බාධා කරන නිසා මම එතුමාට 
උත්තරය දීලාම ඉන්නම්. ෙම්ක කියන්ෙන් ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මහතා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා 
ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාෙග් කථාව කියන්නම්. “1988 දී සුද්ෙදෝ 
ඌව ෙවල්ලස්සට තවත් විනාශයක් කරන්න යනවා. මෙග් මිත 
ධර්මදාස බණ්ඩා අමාත්යතුමා කරුණු කාරණා රාශියක් ඉදිරිපත් 
කළා. නමුත් එතුමා ඉදිරිපත් කළ කිසිම කරුණකින් සඳහන් වුෙණ් 
නැහැ, ෙම් ෙකොම්පැනිය ෙමොකක්ද, ෙම්ක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රිදීමාලියද්ද කියන පෙද්ශෙය් උක් වගා කළා. ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙගොවි ජනතාවට රජෙයන් රුපියල් 500 ගණෙන් ණයක් දුන්නා. 
ෙම් ෙහේතුව නිසාම රිදීමාලියද්ද කෘෂි ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් ලංකා 
බැංකු ශාඛාවකුත් පිහිෙටවුවා. ඒ කාලෙය් රුපියල් 500ක් 
කියන්ෙන් විශාල මුදලක්. ඒ ෙගොවි මහත්තුරුන්ට රුපියල් 500 
ගණෙන් දීලා ඒ පෙද්ශෙය් විශාල වශෙයන් උක් වගා කළා. 
අන්තිෙම්දී ෙමොකද වුෙණ්? ඒ පෙද්ශෙය් උක් වගාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසාර්ථක ව්යාපාරයක් බවට පත් ෙවලා 
නැතිෙවලා ගියා. මිනිස්සු අදත් අනාථයි.”  

උක් වගාව අසාර්ථක වුණා, ණය වුණා, විනාශ වුණා. 
ෙම්ෙකන් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා දන්නවාද? 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකුට ඇමතිකමක් ලැබුණාම, මන්තීවරයා 
ඇමති වුණාම කට ෙකොයි පැත්තටද හැෙරන්ෙන් කියා ෙපන්නුම් 
කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? එතුමාම තමයි ෙමෙහම කිව්ෙව්. ඒක 
මතක තබා ගන්න. ෙම්වා අපි කියපුවා ෙනොෙවයි. එතුමාම 
කියනවා, විනාශයක් වුණා; උක් වගාව හරි යන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. එෙහමයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්] එතුමා ෙගොඩක් ෙද්වල් 
කිව්වා. "මෙග් බල්ලාවත් යන්ෙන් නැහැ"යි කියා එතුමා කිව්වා. 
අන්තිමට බල්ලා ෙගදර,  එතුමා ගියා. [බාධා කිරීමක්] ඒවා මා 
කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. වාඩි වන්න. 
මා කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඔන්න අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා 
කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. මා කියන්නම්. ෙමන්න බලන්න. 
ඔබතුමා අහගන්න. ෙමන්න ඔබතුමා කිව්ව සමාගම දීපු උත්තරය.  

"දිවයින" පතය අරෙගන කියවන්න. "නවීන සීනි කම්හලක් 
සඳහා දිනකට අවශ්ය ජල පමාණෙයන් සියයට 90ක් නැවත 
චකීයකරණය කරයි. එම නිසා දිනකට අලුතින් අවශ්ය වන්ෙන් 
සියයට 10ක් පමණි. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙයෝජිත බිබිල සීනි 
සමාගෙම් දිනකට උක් ෙමටික්  ෙටොන් 40,000ක් අඹරන 
කර්මාන්තශාලාව පටන් ගන්නා පළමු දිනෙය්දී අවශ්ය වන ජල 
පමාණය ලීටර මිලියන 2.8කි." ඒ කියන්ෙන් ලීටර් ලක්ෂ 28යි. 
ඒක දන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. අඩුම තරෙම් ෙකොම්පැනිය හරියට 
පාඩම් කරල දීලා නැහැ. ෙකොම්පැනිය හරියට පාඩම් කරලා දුන්නා 

නම් හරියට කියයි. මා ෙනොෙවයි, ෙමෙහම කියන්ෙන්. 
ෙකොම්පැනිය කියනවා, දවසකට ලීටර් ලක්ෂ 28ක් ඕනෑය කියලා. 
ඉස්ෙසල්ලා ෙමතැන ෙබරිහන් දුන්නා, ලීටර් 2,80,000යි කියලා. 
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ඒ නිසා එතුමා කියන ෙද්වල් තවත් 
පිළිගන්න ඕනෑද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා 
කියනවා, ලීටර් 2,80,000යි කියලා. එය ලීටර් ලක්ෂ 28ක් කියා 
ඔප්පු කෙළොත්, ව්යාපෘතිය නතර කරනවාද කියලා මා ඇසුවා. මා 
ඔප්පු කරනවා, දිනකට ලීටර් ලක්ෂ 28ක් ඕනෑය කියලා. දැන් එය 
ඔප්පු  කළා. දැන් ඒ ව්යාපෘතිය නතර කරනවාද? 

 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith Mannapperuma, what is your point of 

Order?  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙනොමඟ යැවීමක් කරන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශෙය් වර්ෂාපතනය 

මිලි ලීටර් 1200ත් - 1500ත් අතර පමාණයක්.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order in that. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදය බලාෙගන 

හිටපු හැමෙදනාටම ෙමය ෙත්රුණා. මා කිව්වා ආරම්භක දිනෙය් 
ලීටර් ලක්ෂ 28ක් ඕනෑය කියලා. හැබැයි එතුමා කිව්වා, ඒ පමාණය 
අවශ්ය නැහැයි කියලා. දිවයින පත ෙය් දැන්වීම බලන්න. 
ෙකොම්පැනිෙයන් කියනවා, ලීටර් ලක්ෂ 28ක් ඕනෑය කියලා. ඒක 
මතක තබා ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පෙද්ශෙය් තිෙබන 
ඊළඟ පශ්නය ෙමයයි. පාරිසරික වශෙයන් ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් 
ෙම් පෙද්ශෙය් පිහිටා තිෙබනවා. ෙමම කියවලිය ෙහේතුෙකොටෙගන 
එය විනාශයට භාජන කරනවා.  

ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  අලි පශ්නය 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. වනජීවී 
සංරක්ෂණ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා  ෙයෝජනා කළා, නිල්ගල 
රක්ෂිතය හා මාදුරුඔය රක්ෂිතය එක්ෙකොට ෙම්ක ෙගොඩ නඟන්න. 
හැබැයි, ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම්ක ෙගොඩ නැඟුෙව් නැහැ. හැබැයි 
ෙම් උක් වගාව නිසා අද ඒ පළාත්වලට ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? දැන් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කියනවා, 
අලි පශ්නය නිසා එක ඝාතනයක්වත් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියලා 
ෙකොම්පැනිය පත්තෙර් දැන්වීමක් දමා තිෙබනවා කියා. ෙම් 
ෙගොල්ලනුත් කියයි, ෙකොම්පැනිෙය් හඬ.  මා ළඟ තිෙබනවා, ඌව 
කලා පෙය් සිදු වූ අලි, මිනිස් මරණ සම්බන්ධෙයන් සංඛ්යා ෙල්ඛන. 
ඌව කලාපෙය් 2013 වර්ෂෙය් වල් අලි පහර දීෙමන් ෙදෙදෙනක් 
මිය ගිහින් තිෙබනවා; අලි 21ෙදනකු මිය ගිහින් තිෙබනවා. 2014 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ෂෙය් මිනිසුන් 4 ෙදෙනක් මිය ගිහින් තිෙබනවා; අලි 16ෙදනකු 
මිය ගිහින් තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් මිනිසුන් ෙද ෙදනකු මිය 
ගිහින් තිෙබනවා; අලි 9ෙද නකු මිය ගිහින් තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. 

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොනරාගල සහ 
වැල්ලවාය පෙද්ශෙය් 2010 සිට 2015 දක්වා අලි-මිනිස් ගැටුමට 
අදාළ ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. පැල්වත්ත සීනි සමාගම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඇති වී තිෙබන විනාශය මා ඔබතුමාට ෙපන්නුම් 
කරන්නම්. 2010දී අලි මරණ සංඛ්යාව 7යි; මිනිස් මරණ 3යි; 
ශාරීරික හානි 2යි. 2011දී අලි මරණ 6යි; මිනිස් මරණ 2යි; ශාරීරික 
හානි 2යි; ෙද්ෙපොළ හානි 51යි. 2012දී අලි මරණ 6යි; මිනිස් මරණ 
1යි; ශාරීරික හානි 4යි; ෙද්ෙපොළ හානි 55යි. 2013දී අලි මරණ 2යි; 
ෙද්ෙපොළ විනාශ 115යි. 2014දී අලි මරණ 6යි; මිනිස් මරණ 1යි; 
ශාරීරික දුබලතා 3යි; ෙද්ෙපොළ හානි 116යි. 2015දී මිනිස් මරණ 
3යි; අලි මරණ 3යි; ශාරීරික හානි 5යි; ෙද්ෙපොළ හානි 92යි. 
කල්පනා කරලා බලන්න. වන්දි ෙගවීමට විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 
200කට වැඩි මුදලක් ගිහින් තිෙබනවා. 

වනාන්තර එළි කරලා, ජනතාව අලි වාසය කරන කැලෑ 
ආකමණය කරලා, ෙම් කරන ලද විනාශෙය් පතිඵල තමයි, 
මිනිසුන් මැෙරනවා; අලි මැෙරනවා; ෙගවල් විනාශ  කරනවා.  ඒ 
ෙකොම්පැනි අයිතිකාරයන්ෙග් ෙගවල් ෙමෙහ නැහැ. ඒෙකන් 
වරදාන ලබන අයෙග් ෙගවල් ෙමෙහ නැහැ. ෙකොම්පැනිෙයන් 
සල්ලි විසි කළාම, විසි කරන සල්ලි ගන්න අයෙග් ෙද්පළ ෙමෙහ 
නැහැ. ෙමහි තිෙබන්ෙන්, සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් ජීවිත. නැති 
වුෙණ්, සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් ජීවිත. නැති වුෙණ්, සාමාන්ය 
මිනිසුන්ෙග් ෙද්පළ. මැ රුෙණ්, අෙප් රෙට් අලි සම්පත. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එවැනි විනාශකාරී ව්යාපෘතියක් තමයි කැඳවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද උක් වගාව ආර්ථික 
වශෙයන් ශක්තිමත් ව්යාපෘතියක්ද කියන කාරණය  මා ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. මා ෙපන්නුම් කරනවා, සරත් 
ෙකොටගම මහත්මයා ඉතාමත් වැදගත් සමීක්ෂණයක් කරලා 
ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවක්. ඒ වාර්තාවට අනුව, ෙලෝකෙය් 
වැඩිෙයන්ම උක් වගා කරන රට බසීලය. බසීලෙය් අඩුම ජීවන 
තත්ත්වයක් පවතින හා උක් වගා කරන දිස්තික්ක අතර 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. බසීලෙය් ජනතාවෙගන් අඩුම ජීවන 
තත්ත්වයක් උසුලන්ෙන්, උක් වගා කරන පෙද්ශවල ජීවත් වන 
ජනතාව. ඒ ෙදක අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන වැඩසටහෙන් -UNDP- මානව සංවර්ධන 
දර්ශකයන්ට අනුව "පනම්බුෙකෝ"  කියන දිස්තික්කෙය් එම අගය 
සියයට 0.438යි. සීනි නිෂ්පාදනය කරන "අලගවුස්" කියන 
කලාපෙය් එම අගය සියයට 0.358යි. සාමාන්යෙයන් ජීවන 
තත්ත්වය සියයට 0.5ට වඩා අඩුයි කියන්ෙන්, අසාධ්ය තත්ත්වෙය් 
පෙද්ශ. බසීලෙය් ෙමම කලාප ෙදක ෙවනම රටවල් ෙලස 
සැලකුෙවොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් 
දුප්පත්ම රටවල් 20 අතරට "පනම්බුෙකෝ" කියන ජනපදය ඇතුළත් 
වනවා. ඒ ඇයි? පධාන වගාව, උක් වගාව. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් 
දුප්පත්ම රටවල් 10 අතරට "අලගවුස්"  කියන කලාපය පත් 
වනවා. ඒ අනුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට ෙමම උක් වගාව කිසිෙසේත්ම භාජන 
ෙවලා නැහැ. භාජන කෙළේ ෙකොතැනකටද කියා මා ඔබතුමාට 
ෙපන්නුම් කරන්නම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උක් 
වගාෙව් ආදායම ෙකොෙහොමද එන්ෙන් කියා බලමු.  

එදා කිව්වා, "ෙමම සමාගම මිලියන 175ක් ආෙයෝජනය 
කරනවා." කියලා. අද කියනවා, ඒ පමාණය ෙඩොලර් මිලියන 

152ක් කියලා. හැබැයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උක් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතන කියනවා, ෙම් ආෙයෝජනය අනුව 
සාමාන්යෙයන් ෙමම පෙද්ශෙයන් ෙහක්ෙටයාරයකට ෙමටික් 
ෙටොන් 65ක උක් අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් කියලා. 
ෙහක්ෙටයාර ෙදකකටම අස්වැන්න එන්ෙන්, ෙමටික් ෙටොන් 
130යි. අද තිෙබන වටිනාකම අනුව උක් ෙමටික් ෙටොන් එකක් 
රුපියල් 5,000 ගණෙන් විකුණන්න පුළුවන් කියා සිතමු. 
ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් වගා කිරීම සඳහා මිනිසුන් 7ෙදෙනක් 
අවශ්යයි. එනම්, ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් වගා කිරීම ෙවනුෙවන් 
මිනිසුන් 7ෙදෙනකුෙග් අවශ්යතාව තිෙබනවා. 

එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමටික් 
ෙටොන් 130  පන්දාෙහන් වැඩි කර  හෙතන් ෙබදුවාම, 92,857යි. ඒ 
කියන්ෙන් එක්ෙකෙනකුෙග් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 92,857යි. 
ඒ අනුව ෛදනික ආදායම රුපියල් 254යි. ෙම් උක් සියල්ලම 
විකුණුවත්, සියල්ලම ආදායම ෙලස සැලකුවත්, ෙකෙනකුට 
දවසකට රුපියල් 254යි හම්බුෙවන්ෙන් ගරු  නිෙයෝජ්ය  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලා පැල්වත්ෙත් ගිහින් බලන්න. මා ළඟ 
තිෙබනවා, ඒ අයෙග් පඩිනඩි ෙල්ඛනය. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, උක්වලින් ඒ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් වුණාය 
කියා. මා ෙම් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, පැල්වත්ෙත්, නිෂ්පාදකයන් උක් විකුණා ලැබුණු 
ආදායමයි. පැල්වත්ෙත්, ෛමතීනන්ද මහත්මයා උක් විකුණුවාට 
පස්ෙසේ ලැබුණු ආදායම් වාර්තාව ෙමෙසේයි; ඔහු උක් ෙමටික් 
ෙටොන් 3.4ක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. ඒ උක්වල වටිනාකම 
රුපියල් 1,34,892යි. ඔහු ෙග් වගාෙවන් ලැබුණු ආදායම රුපියල් 
1,34,892යි. ඔහු ඒ රුපියල් 1,34,892ම ෙකොම්පැනියට ෙගව්වාට 
පස්ෙසේ තව ඔහු ණයයි, රුපියල් 12,318ක්.  අඩුම තරෙම් උක් ටික 
අරෙගන විකුණුවාට පස්ෙසේ ඒ  මහත්මයාට ෙකොම්පැනිෙය් ණය 
  ෙගවන්නවත් පුළුවන් ෙවලා නැහැ. ඔහු ෙකොම්පැනියට 
ණයකාරෙයක්. මා ළඟ තිෙබනවා, ඔහුෙග් ආදායම්  වාර්තාව. ඒ 
ආදායම් වාර්තාව අනුව එක කන්නයක් ඉවර ෙවලා අෙනක් 
කන්නයට යනෙකොට පසුගිය කන්නයට ගිය වියදම 
ෙකොම්පැනියට ෙගව්වාම ඉතිරි ණය ෙගවා ගන්න රුපියල් 
ෙද ෙළොස් දහස් තුන්සිය දහසයක් මදි.  

තවදුරටත් මා ළඟ තිෙබනවා, අෙබ්සිංහ මහත්මයාට උක් 
විකුණුවාට පස්ෙසේ තිෙබන ආදායම පිළිබඳ වාර්තාවකුත්. ඔහු උක් 
විකුණා තිෙබනවා. අද ෙවනෙකොට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අවසානෙය්දී  ඔහු රුපියල් 1,257ක ණයකරුෙවක් වී තිෙබනවා. 
තවත් ෙගොවි මහත්මෙයකුෙග් ආදායම් වාර්තාවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අනුව උක් ටික විකුණුවාට පස්ෙසේ ඔහුත් 
රුපියල් 31,300ක ණයකරුෙවක්. ඒ වාෙග්ම මා ළඟ තිෙබනවා, 
ශාන්තිලතා මහත්මිය උක් විකුණුවාට පසුව ලැබුණු ආදායම 
පිළිබඳ වාර්තාවක්. ඇය කන්න කිහිපයක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. 
අද ෙවනෙකොට ඇය ෙකොම්පැනියට 2,93,921ක ණයකාරියක්.  
ඇය තව කන්න හත අටක් උක් වගාකර විකුණුවත්  ෙකොම්පැනිෙය් 
ණය  ටික ෙගවා ගන්නට විධියක් නැහැ. එම නිසා ෙකොෙහොමද  
ජනතාව   ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් වුෙණ්? ඊළඟ ට අෙබ්සිංහ 
මහත්මයාෙග් ආදායම් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ඔහු නම් ෙපොඩි 
උක් ෙතොගයක් විකුණා තිෙබන්ෙන්.  රුපියල් 8,000යි, ආදායම 
ලබා තිෙබන්ෙන්. ඒ රුපියල් 8,000ම ෙකොම්පැනියට ණය ෙගවා 
තිෙබනවා.  ඒත් රුපියල් 1,45,000ක් ණය ෙගවන්නට තිෙබනවා. 
ෙම් ස්වාධීනව වැඩ කර ෙගන  සිටි ෙගොවි ජනතාව අද 
ෙකොම්පැනිකාරයාෙග් ණය කාරයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
මා ළඟ තිෙබනවා, ෙමත්තානන්ද මහත්මයා උක් විකුණුවාට 
පස්ෙසේ  ලැබුණු ආදායම පිළිබඳ විස්තරයක්. ඔහු උක් විශාල 
පමාණයක් එනම් ෙමටික්  ෙටොන්  88.2ක් නිෂ්පාදනය කර 

823 824 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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තිෙබනවා. ඔහුෙග් ආදායම රුපියල් 4,14,251ක්.   නමුත් ඔහු ඒ 
මුළු ආදායමම ෙකොම්පැනියට ෙගව්වාට පස්ෙසේ ඔහු අදත් ණයයි, 
රුපියල් 2,17,510ක මුදලක්. උක් ටික ගන්නවා, ෙකොම්පැනියට 
ෙදනවා. අඩුම තරෙම් ෙකොම්පැනිය ෙපොෙහොරවලට, බීජ වලට, 
හාන්න දුන් සල්ලි ටිකවත් ෙගවා ගන්නට ෙනොහැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවදුරටත් මා ළඟ 
තිෙබනවා, සිරියාවති  මහත්මියෙග් ආදායම් වාර්තාව. ඇය 
නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා, උක් ෙමටික් ෙටොන්  23.29ක්;  
පිළිස්සුණු ඒවා ෙමටික් ෙටොන් 13.1ක්. ඇය රුපියල් 1,54,000ක 
උක් නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. ඇයට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අදත් ෙකොම්පැනියට රුපියල් 1,34,000ක  
ණයකාරියක්. ෙමොකද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  බසීලෙය්ත්  උක් 
වගා කරන පෙද්ශවල තමයි අඩුම ජීවන තත්ත්වය  තිෙබන්ෙන්. 
අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන්? අදත් පැල්වත්ත  ආශිත  
ෙගොවි ජනතාවෙග් තත්ත්වය ගිහින් බලන්න. ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන් අදත් සමාගෙම් 
ණයකාරයන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් සමාගෙම් 
ණයකරුවන් බවට පත් ෙවන එක හැර ෙවන කිසිවක් ෙමයින් 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. හැබැයි තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද ගරු 
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි? ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොම්පැනිවලට ෙදනවා. 

2015 වර්ෂෙය්, ෙම් ආණ්ඩුවට කලින් ආණ්ඩුව, ෙඩෝල් ලංකා 
සමාගමට පරිහරණය සඳහා ෙදෙමෝදරින් ෙහක්ටයාර් 200ක් - 
අක්කර 500ක්- දුන්නා. ෙඩෝල් ලංකා සමාගමට පරිහරණය සඳහා 
කුඩාවැෙවන් ෙහක්ෙටයාර් 400ක් - අක්කර දාහක්- දුන්නා.  ඒ 
අනුව ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් අක්කර  1,500ක් දුන්නා. 
හැබැයි ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද?    

ෙමතැන තිෙබනවා, නිවාස සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කළ සමීක්ෂණයක වාර්තාවක්. "ෙමොනරාගල පවුල් 2,644කට 
ෙගයක් හදා ගන්නට තැනක් නැහැ. ඉලුක්, ෙපොල් අතු, ඉටිෙරදි 
පැල්පත් 947ක්.  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය්  
ෙමොනරාගල කාර්යාලය ෙහළි කරයි. " කියලා එහි සඳහන් වනවා.  
ෙමොනරාගල  දිස්තික්කෙය් ජීවත්ෙවන පවුල් 2,644කට ෙගයක්  
හදා ගන්න ඉඩම් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කරන්ෙන්?  ෙගොවි ජනතාවට ඉඩම් ෙදනවාය කියා ඒ ඉඩම් 
ෙකොම්පැනිවල ට ගැට ගහලා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවි ජනතාව 
ෙකොම්පැනිවල වහල් ශමිකයන්, කම්කරුවන් බවට පත් කර 
තිෙබනවා. හැබැයි ෙමොනරාගල ජීවත් ෙවන්න ෙගයක් නැති 
මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, 2,644කට  ෙගයක් 
හදා ගන්නට ඉඩමක් නැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩම් 
අක්කර දහස් ගණනක් ෙකොම්පැනිවලට ෙදනවා. ෙකොම්පැනිවලට 
ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
මා ඉතාම වග කීෙමනුයි කියන්ෙන්, ඌව පළාෙත් විතරක් ෙම් 
සමාගම්වලට දීපු ඉඩම්වලින් අවුරුදු හත, අටක් තිස්ෙසේ බදු ලැබිලා 
නැහැ. සතයක් බදු ලැබිලා නැහැ! හැබැයි, බදු ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
ඉහළ නිලධාරින්ට සහ ෙද්ශපාලකයන්ට. ෙකොම්පැනිය ඉඩම 
ගන්නවා, ෙද්ශපාලකයාට බද්ද ෙගවනවා. ෙකොම්පැනිය ඉඩම 
ගන්නවා, ඉහළ නිලධාරින්ට බද්ද ෙගවනවා. හැබැයි, 
ෙකොම්පැනිවලට ජනතාවෙග් සම්පත් පවරලා ජනතාවට සිදු වුණු 
ෙසතක් නැහැ කියලා මතක තබා ගන්න. ෙම්වා අෙප් රෙට් උපන්-
නූපන් පරම්පරා වට අයිති ඉඩම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒක නිසා කිසිෙසේත්ම ෙමම ඉඩම් සම්පත විවිධ 
සමාගම්වලට ෙදන එක සුදුසු නැහැ. මම දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් 
විධියට ලබා දුන්නු සමාගම් ෙමොනවාද කියලා. ෙම් සමාගම 
සිංගප්පූරුෙව් සමාගමක්ය කියලා කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ගත්තා, විස්තරයක්. 
සිංගප්පූරුෙව් ලියා පදිංචි කරපු විස්තරයක් තිෙබනවා, ඊට අමතරව 
කිසිවක් නැහැ.  ෙම් සමාගම ෙකොෙහන්ද ආෙව් කියලා කියන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, සිංගප්පූරු සමාගමට ෙම්ෙක් 
ෙකොටස්වලින් සියයට 89ක් අයිතියි කියලා. හැම දාමත් ෙම් 
විනාශකාරී ව්යාපෘතිය පිටිපස්ෙසේ හිටපු ලාංකීය සමාගමට සියයට 
10ක් අයිතියි. මහවැලි අධිකාරියට සියයට 1ක් අයිතියි කියලා එක 
තැනක කියනවා. තව තැනක කියනවා, "සියයට 8ක් 
ෙකොම්පැනියට අයිතියි, සියයට 10ක්  ලංකාෙව් සමාගමට අයිතියි, 
සියයට  1ක් ෙගොවි ජනතාවට අයිතියි, සියයට 1ක් මහවැලි 
අධිකාරියට අයිතියි." කියලා. මහවැලි අධිකාරිය ෙකොම්පැනිවල 
ෙකොටස් ගන්න එක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ පළාත්වල ඉඩම් 
සම්පත ජනතාවට කළමනාකරණය කරලා, ඔවුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කිරීම ෙවනුෙවන් ඉඩකඩ ලබා දීම තමයි මහවැලි 
අධිකාරිෙය් කාර්ය භාරය විය යුතු වන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි,  ඒ ෙවනුවට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් ෙමොකක්ද? ෙම් 
ඉඩම් සම්පත - පරිහරණය කරලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන් වැදගත්ම සම්පත.- ෙමතුමන්ලා 
සමාගම්වලට පවරමින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රට කියලා 
කියන්ෙන් සම්පත් විශාල පමාණයක් තිෙබන රටක් ෙනොෙවයි. 
අපට මහා දැවැන්ත ආර්ථික සම්පත් නැහැ. අෙප් රෙට් වැදගත්ම 
සම්පත තමයි, ඉඩම් සම්පත. ෙම් ඉඩම් සම්පත ඉතා ෙහොඳින් 
කළමනාකරණය කෙළේ නැත්නම්, ෙම් ඉඩම් සම්පත ඉතා ෙහොඳින් 
අපි උපෙයෝගි කර ගත්ෙත් නැත්නම් ෙමොකක්ද අෙප් රටට  සිදු 
ෙවන්ෙන්? ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නිවාස අවශ්යතාව ෙවනුෙවන්, 
ඔවුන්ෙග් අෙනකුත් පරිහරණ අවශ්යතා ෙවනුෙවන්, වන 
සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන්, වන ජීවීන්ෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන්, ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ ෙවනුෙවන් සහ වගාවන් ෙවනුෙවන් ඉතා ෙහොඳින් 
ෙම් ඉඩම් සම්පත කළමනාකරණය කළ යුතුව තිෙබනවා. අපි වන 
සම්පත ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ඉඩම් කළමනාකරණය 
කරන්න ඕනෑ. අපි වන සතුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ඉඩම් සම්පත කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. අපි ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ඉඩම් සම්පත 
කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. අපි මිනිසුන්ෙග් නිවාස සහ 
අෙනකුත් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් ඉඩම් සම්පත කළමනාකරණය 
කරන්න ඕනෑ. අපි නගර, පාරවල්, මං-මාවත් ෙවනුෙවන් ෙම් ඉඩම් 
සම්පත කළමනාකරණය කරගන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 65,610යි. අෙප් රට, 
ෙලෝකෙය් රටවල් අතර විශාල ජන ඝනත්වයක් තිෙබන රටක්. 
අෙප් රෙට් වර්ග කිෙලෝ මීටර එකක මිනිසුන් 343ක් ජීවත් 
ෙවනවා. එය ඇෙමරිකාවටත් වඩා වැඩියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, කැනඩාෙව් ගත්ෙතොත් වර්ග කිෙලෝ මීටරයක 
එෙකොෙළොස් ෙදනයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඕස්ෙට්ලියාෙව් වර්ග කිෙලෝ 
මීටරයක තුන්ෙදනයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අෙප් රෙට් ජීවත් ෙවනවා, 
343ක්. අෙප් රට, විශාල ජන ඝනත්වයක් තිෙබන රටක්. ඒක නිසා 
අෙප් රෙට් ඉඩම් සම්පත අතිශය වැදගත්. ෙම් වැදගත් ඉඩම් සම්පත 
කළමනාකරණෙය්දී මීට වඩා වැදගත් විධියට එය 
 කළමනාකරණය කිරීම ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලා අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු නැද්ද?  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් එක කාරණයයි. ෙම් 
විධියට ඉඩම් අක්කර දහස් ගණන් ෙකොම්පැනිවලට ලබා දීලා 
ෙවච්ච ෙසත ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන්ද, 
පැල්වත්ත කර්මාන්තශාලාෙවන්, පැල්වත්ත ජනතාවෙග් ජීවිතය 
උසස් වුණා කියලා. ෙසවනගල කර්මාන්තශාලාෙවන්, ෙසවනගල 
ජනතාවෙග් ජීවිත උසස් වුණා කියලා? එෙහම උසස් වුෙණ් නැහැ. 
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ඒක මතක තබා ගන්න. අදත් ඒ ජනතාව ෙකොම්පැනිවල 
ණයකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙඩෝල් සමාගම 
ෙකෙසල් වගා කළා. ෙකෙසල් වගාකරුවන් ළඟ වැඩ කරපු 
කම්කරුවන්ෙග් ජීවිත උසස ් වුණාද? නැහැ. අෙප් රෙට් ඉඩම් 
අක්කර දහස් ගණනක් ෙකෙසල් වගා කරන්න ෙඩෝල් සමාගමට 
දුන්නා කියලා ඒ ජනතාවෙග් ජීවිත උසස් වුෙණ් නැහැ. 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් සහ ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් පගාවට, 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් ෙකොමිස් මුදලට, ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් 
ධනයට යටත් වුණු ෙද්ශපාලකෙයෝ, ෙකොම්පැනිකාරයන්ෙග් 
ධනයට යටත් වුණු ඉහළ නිලධාරින් විතරයි සංවර්ධනය වී 
තිෙබන්ෙන්. ෙමයිනුත් සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒකම තමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ඉඩම් අඩු 
රටක්; වැඩි ජන ඝනත්වයක් තිෙබන රටක්. අපි අහන්ෙන්, එවැනි 
රටක් විසින් ෙමවැනි දැවැන්ත ඉඩම් යට කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් 
ෙකොම්පැනියක් හරහා අපි ලබා දිය යුතුද කියලායි. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනුමත කරනවාද?  

මා දැක්කා, මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා හම්බන්ෙතොට ඉඩම් 
පිළිබඳ පශ්නෙය්දී , -එතැන අක්කර 15,000ක් පිළිබඳ පශ්නෙය්දී- 
ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් පැවැත්ම පිළිබඳවත්, ඔවුන්ෙග් ෙගොවිතැන් 
කටයුතු සහ ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟාසිටුවීම සඳහා ෙම් 
ඉඩම්වල අවශ්යතාව පිළිබඳවත් කථා කළා. හැබැයි, ෙමතැන 
අක්කර 65,000ක්. ෙකොම්පැනිය කියන කථාව වන්ෙන් ඒ පමාණය 
අක්කර 65,000ක් ෙනොෙවයි කියලායි. උක් ෙමටික් ෙටොන් 
80,000ක් හදන්න අක්කර 65,000ක් ඕනෑ බව 2006 
තමුන්නාන්ෙසේලාමයි කිව්ෙව්. ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් හදන්න 
අක්කර 65,000ක් ඕනෑ කියලා 2009දී තමුන්නාන්ෙසේලාමයි 
කිව්ෙව්. ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් හදන්න අක්කර 65,000ක් ඕනෑ 
බව 2013දී තමුන්නාන්ෙසේලාමයි කිව්ෙව්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, ''නැහැ, අක්කර 50,000ක් ඇති'' කියලා. අක්කර 
50,000ක් වුණත් ෙම් රෙට් ඉපදුණු මිනිසුන්ෙග් ඉඩම්.  

විෙශේෂෙයන්ම ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ ඉන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් බිතාන්ය අධිරාජ්යවාදීන්ට 
එෙරහිව සටන් කරපු මුතුන් මිත්තන්ෙගන් පැවත එන, මහා 
සංස්කෘතියක්, ඉතිහාසයක්, ෙපෞඪත්වයක් තිෙබන ජනතාවක්. ඒ 
ජනතාව සිංගප්පූරු ෙකොම්පැනියක වහල් කම්කරුවන් බවට පත් 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩ දිය යුතුද? මා කියන්ෙන්, නැවත 
ආෙයෝජනයන් පිළිබඳ තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බැලිය 
යුතු බවයි. ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි?  ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය අමාත්යතුමා එදා විවාදෙය්දී කිව්වා, ෙම් උක් 
වගාව ෙවනුෙවන් කන්තෙල් ඉඩම් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
කන්තෙල් වාරිමාර්ග තිෙබනවා. කන්තෙල් තිෙබනවා මහා 
ජලාශයක්. එෙහම නැත්නම්, ඒ හරිෙයන් යනවා, මහවැලි ගෙඟ් 
අතු ගංගාවක් ''කළු ගඟ'' කියලා. ඒ කළු ගෙඟන් අවශ්ය නම් 
කන්තෙල්ට වතුර ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර පශ්නයක් 
මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
Factory එකක් තිෙබනවා. එතැන තමුන්නාන්ෙසේලා දශක 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මම හිතන්ෙන්, දැනට මාස ගණනකට ඉස්සරලා රජෙයන් දීලා 

තිෙබනවා ආෙයෝජකෙයකුට ආෙයෝජනය කරන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම අහන්ෙන් ෙමච්චරයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියන එක 

හරි. දැන් දීලා තිෙබනවා කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සම්පත ගැන ෙමවැනි උනන්දුවක් දැක්වූෙව් 
නැහැ ෙන්? දැන් දශක කීයක්ද? අවුරුදු විස්සකට වඩා වැඩි 
කාලයක් ෙම් ඉඩම් සම්පත කැලෑවට ගිහින් තිබුණා. Factory 
එෙක් machines දිරුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ව්යාපෘතියක් හැදුෙව් 
නැහැ, ෙම්ක ෙගොඩ ගන්න ඕනෑ, ෙම් කර්මාන්තශාලාව ඉදිරියට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ,-  [බාධා කිරීමක්] ඔව්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
අපි උක් කර්මාන්තය භාර ගන්න ෙකොට කන්තෙල්ට ව්යාපෘති 

ගණනාවක් හැදුවා. එෙහම හැදුෙව් නැත්ෙත් නැහැ. ඒ ව්යාපෘති 
කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. ඒෙක් ඇත්ත තත්ත්වය ඒකයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන්ත් ඒක තමයි. බැරි වුෙණ් ෙවන ෙමොකක්වත් 

නිසා ෙනොෙවයි. ඒ ෙකොම්පැනිවලින් ඇහුවා, කීයක් ෙදනවාද 
කියලා. ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව වග කියන්න ඕනෑද? 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක දන්නවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, මම කථාව අවසන් කරනවා. 

 ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, හරි වැදගත් ෙලස කිව්ෙවොත් ඔබතුමා 
දන්නවා, කන්තෙල් සීනි factory එක ආරම්භ කිරීම සඳහා චීන 
සමාගමක් ආව බව. ඒ චීන සමාගෙමන් ඉස්සර ෙවලාම ඇහුෙව්, 
ෙදන රැකියා ගණන ගැන ෙනොෙවයි; හදන factory එක ගැන 
ෙනොෙවයි; factory එකට ෙයොදන සල්ලි ගැන ෙනොෙවයි. 
"ඇමතිවරයාට කීයද?" කියලායි ඇහුෙව්. ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඊටත් වඩා උඩට. මම දන්නවා. මම 
'ඇමතිවරයා' කියා කිව්ෙව් ටිකක් ෙබ්ෙරන්නයි. එයාට කීයද 
කියලා ඇහුවා. ෙම් රෙට් කර්මාන්ත පද්ධතියටයි, ඉඩම් සම්පතටයි 
සිද්ධ වුෙණ් ඕක තමයි. තමන්ට ලැෙබන කුට්ටිය මත තමයි 
සංවර්ධනය තීරණය වුෙණ්. මම අහන්ෙන් ෙම් ව්යාපෘතියත් ඊට 
වඩා ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. පැරණි උදාහරණ 
ෙදස බැලූ කලම ෙම් ව්යාපෘතියත් කියාත්මක කිරීෙම් යටි අරමුණ 
තිෙබන්ෙන් තමන්ට ලැෙබන ෙකොමිස් කුට්ටිය මතයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පළාත විශාල ෙදහි 
වගාවක් තිෙබන පළාතක්. හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙදහි 
කුණු ෙවලා විසි කරනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදහි කල් 
තබා ගැනීම සඳහා ෙදහි ඇඹුල් කර කල් තබා ගැනීෙම් factory 
එකක් ගැන ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කළා නම් ඒ 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් මට්ටමකට ෙගන එන්න 
පුළුවන්. බිබිෙල් තිබුණු දැවැන්ත, ඉතාම රසවත් සහ වටිනාම 
ෙදොඩම් සම්පත අද විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව අදත් අනුමත කරලා තිෙබනවා, ෙම් පළාත්වල 
ෙදොඩම්වලට ඉඩ තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම තමයි රඹුටන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගම්පහ වැනි පළාත්වල රඹුටන් 
හැෙදන වාරයට වඩා ෙවනස් වාරයක තමයි ෙමොණරාගල රඹුටන් 
හැෙදන්ෙන්.  කාලයකට ඉහතදී රඹුටන් වගාව පිළිබඳ ව්යාපෘතියක් 
ෙගන ගියා. අද ඒ ව්යාපෘතිය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා 
බැලුෙවොත්, අද ඒ රඹුටන් වගා ව්යාපෘතිය තිෙබන්ෙන් ධර්මදාස 
බණ්ඩා හිටපු අමාත්යතුමාෙග් ෙහේෙන් -වත්ෙත්- විතරයි. ඒ පැළ 
ෙගොවි ජනතාවට ෙබදුෙව් නැහැ. අදත් ධර්මදාස බණ්ඩා හිටපු 
අමාත්යතුමාෙග් ෙගදර රඹුටන් වත්තක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ 
රඹුටන් ඒ පළාෙත් හදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම රබර් කියන්ෙන්ත් 
ඒ පළාෙත් පතුරුවන්න පුළුවන් වගාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පළාතට 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලද ෙභෝග 
විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඒ ෙභෝග 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ව්යාපෘතියක් අරෙගන එන්න. ඒ 
ජනතාවෙග් රඹුටන් වගාව ව්යාප්ත කරන්න. එෙහම නැත්නම් 
අඩුම තරෙම් රබර් වගාව, එෙහම නැත්නම් ෙදොඩම් වගාව එතැන 
පචලිත කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්. ෙදහි කල් තබා 
ගැනීෙම් ව්යාපෘතියක්, අන්නාසි වගාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. 
පාරිසරික වශෙයන් හිතකර, රටට හානි ෙනොවන, ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වයත් උසස ් වන ෙමවැනි ව්යාපෘති 
ගණනාවක් ෙමම පළාත්වල කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සඳහා හැකියාව තිෙබනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කිසිවක් 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, උක් විතරක් ෙනොෙවයි, ගිනිසීරියාත් 
වවන්න. ගිනිසීරියාවලින් විදුලිය හදන්න මහියංගෙන් 
කර්මාන්තශාලාවක් හැදුවා; කියාත්මක ෙවනවාද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගිනිසීරියා වවලා විදුලිය හදන කර්මාන්තශාලා තුනක් 

තිෙබනවා. එකක්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. තුනක් තිබුණා. හැබැයි මතක තබා ගන්න, ෙදකක් වැහුවා 

කියලා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඒ, මහියංගනෙය් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහේවාහැට කර්මාන්තශාලාව වැහුවා. මා ෙම් කියන්ෙන්,-[බාධා 

කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්ෙන්, කර්මාන්තශාලා පහක් 
ආරම්භ කළා. ෙදකක් වහලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 
මහියංගනෙය් ෙනොෙවයි, රෙට්ම.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙහේවාහැට එකක් වහලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] කර්මාන්ත 

ශාලා ෙදකක් දැන් ෙහොඳටම කරෙගන යනවා. බතලයාෙය් එකක් 
කරනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා කියන්ෙන් එකක් වහලා තිෙබනවා කියන එකයි. මා ඒක 

සම්බන්ධෙයන් වාදයකට පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවි 
ජනතාවට ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක් ෙදන්න agreement  එකක් 
ගහනවා, වගා කරන්න පුළුවන් උක් විතරයි කියලා. දැන් 
ගිනිසීරියාවලට ෙවනම ඉඩම් ෙදනවාද? ෙකොෙහද ෙම්ෙක් එෙහම 
සඳහනක් තිෙබන්ෙන්? කැබිනට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙගොවි 
ජනතාවට ෙහක්ෙටයාර් ෙදක බැගින් ෙදනවා කියලා.  හැබැයි, 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවා උක් විතරයි වගා කරන්න ඕනෑ කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා පත්තරවල දමනවා, " නැහැ, ෙම්ෙක් 
ගිනිසීරියාත් හදනවා ලයිට් හදන්න, ෙම්ෙක් කිරි ගවයින් පාලනය 
කරන්නත් ෙදනවා, ෙම්ෙක් තෘණ භූමිත් හදනවා" කියලා.  හැබැයි, 
ඒ කිසිවක් කැබිනට් පතිකාෙව් නැහැ. කැබිනට් පතිකාෙව් 
පැහැදිලිව තිෙබන්ෙන් ෙගොවි ජනතාවට ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක් 
ෙදනවා, හැබැයි වගා කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් උක් විතරයි 
කියලායි. මට කියන්න, ගිනිසීරියාවලට ඉඩම් දීලා තිෙබනවාද, 
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා. කිරි ගවයින් පාලනයට ඉඩම් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලා කියන්න. ෙකොතැනද ඉඩම් 
ෙදන්ෙන්? එතෙකොට ගිනිසීරියාවලට ඉඩම් ෙදන්ෙන්  ගිනිසීරියා 
විතරක් හදන්න ඕනෑයි කියලා ගිවිසුමක් ගහලාද? කිරි ගවයින් 
පාලනයට ඉඩම් ෙදන්ෙන් කිරි ගවයින් විතරක් ඇති කරන්න 
ඕනෑයි කියලා ගිවිසුමක් ගහලාද? එෙහම ඒවා නැහැ. ඒවා නිකම් 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා හදලා තිෙබන- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව අවසානයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ලබන මාසෙය් තුන්වැනි 

දා නැවත මහියංගනෙය් ෙලොකු රැස්වීමක්  කැඳවා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙමෙහයුම ඉස්ෙසල්ලා වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමතිතුමා 
හැටියට කටයුතු කරපු දැන් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන අෙප් ගරු 
ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාට භාර ෙදන්න. 
ෙමොකද, එතුමාට පුළුවන් ෙව්විලු, ෙම්ක ජනතාවත් එක්ක තල්ලු 
කර ෙගන යන්න. අපි සහතිකයක් ෙදනවා, ෙම්  ආකාරෙය්ම  
විනාශකාරී ව්යාපෘති ෙම් රටට ෙගනැල්ලා රෙට් පරිසර 
පද්ධතියටත්, රෙට් ආර්ථිකයටත්, ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වයටත් 
කරන ලද හානිය නැවතත් කරන්න ඉඩ ෙනොෙදන බවට. ෙම් 
ව්යාපෘතිය ෙවනුවට ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවිත උසස් කිරීම 
ෙවනුෙවන්, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුමත කර තිෙබන, 
පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා වන, ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කරන, 
ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා වන, වනගහනය ආරක්ෂා වන, අලි 
සහ මිනිස් ගැටුම් අවම වන, ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය 
උසස් වන ව්යාපෘතියක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කරන්න. 
එවැනි ව්යාපෘතියක් සාර්ථක කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අෙප් 
පැත්ෙතන් සහය ෙදන්න සූදානම්. හැබැයි, ෙමවැනි ව්යාපෘතියකට 
අපි සහය ෙදනවා ෙවනුවට, ෙම්ක නතර කිරීම සඳහා ගත හැකි 
සියලු කියාමාර්ග ගන්නා බව පකාශ කරමින් මා නතර ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඌව ෙවල්ලස්ස 

ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගෙනන 
ලද ෙම් විශිෂ්ට ෙයෝජනාව මා ඉතා කැමැත්ෙතන් ස්ථිර කරනවා. 

 

[අ.භා. 12.01] 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදය 

ආරම්භෙය්දීම මා එක කාරණයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා අද දින "ලංකාදීප" පත්තරෙය් 
තිබුණු වාර්තාවක් නිවැරදි කළා. ඒක මමත් තහවුරු කරනවා. 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් එතුමා එෙහම ආයතන ඉල්ලීමක් සිදු කර 
නැහැ. අමාත්යාංශවලට ගැළෙපන්ෙන් නැති ආයතන ඉල්ලා 
තිෙබනවා, ඒවා ෙදන්න යනවා කියලා වැරදි පවෘත්තියකුයි ඒ පළ 
ෙවන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  "අද" පත්තරෙය් මුල් පිටුෙව්ම 
තිෙබනවා, "පළාත් සභාභාවලටත් හවුල් පාලනයක්" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා, මහනගර සභාවලටත් හවුල් 
පාලනයක් අනුගමනය කරන්න යනවායි කියලා සඳහන් ෙවනවා.  
ෙම්කත් සම්පූර්ණ අසත්ය පවෘත්තියක්. ෙම් පිළිබඳව කිසිදු 
සාකච්ඡාවක් කර ෙහෝ එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඇත්ෙත් නැහැ. අපි 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විධියටයි තරග කරන්ෙන්.  
එෙහම හවුල් පාලනයක් ඇති ෙවන්න අවස්ථාවක් නැහැයි කියන 
එකත් මා සඳහන් කරනවා. අපි ජයගහණය කිරීම ෙවනුෙවන් අපි 
කටයුතු කරනවා. අපි එය ජයගහණය කරනවා.  

අද දින වැදගත් සාකච්ඡාවක් පවතින ෙවලාෙව් ලැබී තිෙබන 
ෙකටි ෙව්ලාව ඇතුළත මා කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව සඳහන්  
කළ යුතු ෙවනවා. එකක් තමයි උක් කර්මාන්තශාලාව නැත්නම් 
සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාව පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට 
ෙමොන තත්ත්වයන් තුළ වුණත් අපට අමතක කරන්න බැහැ, 
පැල්වත්ත සහ ෙසවණගල කර්මාන්තශාලා ෙදකක් ආරම්භ ෙවලා 
තිෙබනවා,  ඒ කර්මාන්තශාලා ෙදක හරහා සාධනීය ලක්ෂණ 
විශාල පමාණයක් වාෙග්ම අසාර්ථක වූ අවස්ථාත් අපට වාර්තා 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම වැල්ලවාය නගරය 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒෙක් සාර්ථකත්වය තිෙබන්ෙන් 
පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තශාලාව සහ ඒ වගාකරුවන් හරහාය 
කියන එකත් අපි සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා.  ෙසවණගල නගරය 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ආශිතව ජනතාව ජීවත් 
ෙවන්ෙන්ත් ඒ කර්මාන්ත ෙදක ආශිතවයි කියන එකත් අපි 
පිළිගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රටට ෙගන්වන සීනි 
පමාණය යම් පමාණයකින් අවම කර ගන්න ෙම් කර්මාන්තශාලා 
ෙදකම පෙයෝජනවත් තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි වාර්ෂිකව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 300ත් - 400ත් 
අතර මුදලක් සීනි ආනයනය කිරීම සඳහා වැය කරනවා. ෙම්ක 
අතිවිශාල මුදලක්. 2016 වර්ෂෙය් විතරක් යූ එස ්  ෙඩොලර් මිලියන 
343ක සීනි අපි ෙම් රටට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ෙම් 
කර්මාන්තය කරගත හැකිව තිබියදී තමයි ෙම් රටට ෙම් තරම් සීනි 
පමාණයක් ආනයනය කරන්ෙන්.  

ෙම් වනෙකොට අෙප් සීනි කර්මාන්තශාලා වැහිලා තිෙබන බව 
සඳහන් වුණා. හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව ආදී 
කර්මාන්තශාලා සියල්ලමත් දැන් පටන් ගන්න අවශ්ය බව මා 
හිතනවා. දැනටමත් ඒ කර්මාන්තශාලා පටන් ගන්න අවශ්ය 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. සමහර කර්මාන්තශාලා පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් රටට අවශ්ය සීනිවලින් සැලකිය යුතු පමාණයක් 
ෙම් රට තුළ නිෂ්පාදනය කරලා,  අෙප් විෙද්ශ විනිමය ඉතුරු කර 
ගැනීමත්, ඒ ආශිතව රැකියා නිර්මාණය කර ගැනීමත් තමයි අෙප් 
රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] 2016 වර්ෂෙය් යූ එස්  ෙඩොලර් මිලියන 343ක සීනි 
ආනයනය කළා කියලා තමයි අපට දැනගන්න ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාණය ඊට වඩා වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. මට 
ලැබිලා තිෙබන වාර්තාව අනුවයි මා   කිව්ෙව්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
යූ එස්  ෙඩොලර් මිලියන 343ට වඩා වැඩියි. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙවන්න ඇති. සීනි ආනයනය කරන පමාණය දැන් එන්න 

එන්නම වැඩිෙවලා තිෙබනවා. 2017 අවුරුද්ද වනෙකොට ඒ 
පමාණය මීටත් වඩා වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද, අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
සීනිවල මිල වැඩිෙවලා තිෙබන නිසා. ෙම් අභිෙයෝගයට අපට 
දිගින් දිගටම මුහුණ ෙදන්න සිදු වනවා. ෙලෝකෙය් රටවලින් සීනි 
වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි කරන රටක් තමයි අෙප් රට. අපි ඒවායින් 
වාර්තා තියලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. වැඩිෙයන්ම බත් කන රට තමයි 
අෙප් රට; අෙප් රට තමයි වැඩිෙයන්ම මිරිස් කන රට; අපි 
වැඩිෙයන්ම ෙපොල් කන රට; අපි වැඩිෙයන්ම සීනි පාවිච්චි කරන 
රට. ඒවා නවත්වන්න කටයුතු කරන්න බැරි බව අපි දන්නවා. 
හැබැයි, ෙම් රටට ඒ හුඟක් ෙද්වල් ෙගනැල්ලා තමයි අපි පාවිච්චි 
කරන්ෙන්.  එයින් සීනි පධානයි.   අපි වැඩිපුර බත් කෑවාට කමක් 
නැහැ, අෙප් රෙට් වැඩිපුර නිෂ්පාදනයක් තිෙබන නිසා. හැබැයි, 
සැලකිය යුතු පමාණයක ්  - වැඩිම පමාණයක ් - සීනි ෙම් රටට 
ෙගනැල්ලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්.  ෙම් සඳහා වැය වන 
අතිවිශාල ධනස්කන්ධය - විෙද්ශ විනිමය පමාණය - ඉතිරි කර 
ගැනීම පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කිරීම ෙකෙරහි තමයි රජය 
වැඩිපුර උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනෑ.  

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කාරණා කීපයක්  
සඳහන් කළා. එතුමාට වැරැදි ෙතොරතුරු ලැබුණාද කියන එක 
පිළිබඳව එතුමා නැවත ෙසොයා බැලීම වැදගත් වනවා. අක්කර 
65,000ක් අපි ෙම් කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. අක්කර 
40,000ක් තමයි දැනට ෙම් සඳහා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන්. 
ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් අවස්ථා කීපයකදී ආරම්භ කරන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  2006 අවුරුද්ෙද් ෙම් වාෙග් ව්යාපෘතියක් පටන් 
ගන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2009 අවුරුද්ෙද්ත් 
ෙම් වාෙග් ව්යාපෘතියක් පටන් ගන්න සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙදකටම වැඩිය රටට වඩා ඵලදායී ව්යාපෘතියක් බවට ෙම් 
ව්යාපෘතිය පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා අක්කර 40,000ක් කියලා කියනවා නම් අපි ඒක 

පිළිගන්න ලෑස්තියි. නමුත් 2006, 2009 අවුරුදුවල කැබිනට් 
පතිකා මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ කැබිනට් පතිකා ෙදෙක්ම කියලා 
තිෙබනවා, "ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ 
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ෙමටික් ෙටොන් 80,000  නිෂ්පාදනය කරන්න අක්කර 65,000ක් 
අවශ්යයි" කියලා. ෙමවර කැබිනට් පතිකාෙව් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ 
කියලායි. නමුත් ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩම් පමාණය ෙමවර කැබිනට් 
පතිකාෙව් සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද 
කියලා ෙම් වතාෙව් කැබිනට් පතිකාෙව් සඳහන් ෙවලා නැහැ ෙන්. 
ෙම් වතාෙව් කැබිනට් පතිකාෙව් සඳහන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් 
ෙමටික් ෙටොන්  80,000ක් නම් අපි උපකල්පනය කරනවා, එදා 
ෙමටික් ෙටොන් 80,000 නිෂ්පාදනය කරන්න අක්කර 65,000ක් 
අවශ්ය වුණා නම්, - 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඔබතුමාෙග් උපකල්පනය පිළිබඳව වැරැද්දක් කියන්ෙන් 

නැහැ. ෙමොකද, මාත් මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යවරයා 
විධියට පත් වුෙණ් මීට දවස් කීපයකට ෙපරයි. ඒ තනතුෙර් වැඩ 
බාර ගන්නත් කලින් තමයි මා ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. 
ඒ අවස්ථා ෙදකටම වැඩිය, අෙප් රටට වාසිදායක වන විධියට තමයි 
ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාම සඳහන් කළ 
ආකාරයට  ඒ ෙවලාෙව් ෙහක්ෙටයාර 3,000ක් ෙක්න්දීය වගාවට 
ෙදන්න තීන්දු කරලා තිබුණා. නමුත් ෙම් ෙවලාව එකම 
ෙහක්ෙටයාරයක්වත් ෙක්න්දීය වගාවකට ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ ඒක අපි ලබපු එක ජයගහණයක් කියලා මා 
කියනවා. ඒ වාෙග්ම  සම්පූර්ණ ඉඩම් පමාණය හැටියට ලබා 
ෙදන්න යන්ෙන් ෙහක්ෙටයාර 149යි. ෙහක්ෙටයාර 149ක් තමයි 
ෙම් වතාෙව් ලබා ෙදන්ෙන්. 2006 ෙයෝජනාවටත්, 2009 
ෙයෝජනාවටත් වඩා අඩු ඉඩම් පමාණයක් තමයි ෙම් වතාෙව් ලබා 
ෙදන්ෙන්. අනික් සියලු ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට. ඒ අයට තමයි වගා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්ෙන්. 
එක් ෙකෙනකුට ෙහක්ෙටයාර ෙදක බැගින් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරනවා.  

ඒ අයට වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 9ක විතර ආදායමක් 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එයින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක පමණ මුදලක් ලාභය ෙලස ලබාගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි උපකල්පනය කරලා තිෙබනවා. ඒක 
තවත් සරල විධියට කිව්ෙවොත්, ෙම් තුළින් පවුල් 10,000ක පමණ 
ආර්ථික තත්ත්වය සරි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත්කරන්න 
අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැනට දුප්පත්කම වැඩිම පළාතක් 
තමයි ඌව පළාත. ඒ පළාෙත් ජනතාවට තමයි ෙමහි සම්පූර්ණ 
වාසිය ලැෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම 
ව්යාපෘතිය යටෙත් ඉදිවන කර්මාන්තශාලාව තුළත් රැකියා 
නිර්මාණය වනවා. ඌව පළාෙත් ජනතාවට තමයි ඒවායිනුත් වැඩි 
අවස්ථා පමාණයක් ලැෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, මට මතකයි, මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් 
පැල්වත්ත කර්මාන්තශාලාව විෙද්ශ රටක් විසින් පාලනය කරන 
ෙකොට, රජෙය් ෙසේවෙය් සිට පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තශාලාෙව් 
වැඩ කරන්න ගිය පිරිසක් හිටපු බව. පැල්වත්ත සීනි 
කර්මාන්තශාලාව විෙද්ශ සමාගම යටෙත් පවතින කාලෙය් රජෙය් 
ෙසේවෙයන් ලබා ගන්නවාට වඩා වැඩි වැටුපක් සීනි 
කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවය කිරීෙමන් ඒ අය ලබා ගත්තා. මම 
දන්නා අෙප් හිතවත් අයත් ඒ ආයතනය තුළ වැඩ කරලා ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, වැඩි ආදායමක් ලබාගන්න කටයුතු 
කළා. ෙමම කර්මාන්තශාලාව තුළිනුත් එවැනි අවසථ්ාවක් 
උදාෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ හරහා ඍජු සහ 
වක රැකියා විශාල පමාණයක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව 
ලැෙබයි කියලා අපි හිතනවා. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමම ගිවිසුම 
සම්බන්ධෙයන් කියපු කාරණය ගැන, -උක් පමණක්ම වගා 
කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය-   කිව්ෙවොත්, ඒක ඉතාම 
පැහැදිලියි. යම් ෙකෙනක් උක් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ 
කරනවා. නමුත් ඒ අය එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ඉඩම් 
ලබාගැනීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ අයට උක් වගා 
කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ෙපොල් වගා කරනවා 
නම් කවුරුවත් උක් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක තමයි සාමාන්ය ව්යාපෘතියක ස්වභාවය. මහවැලි ව්යාපාරය 
ආරම්භ කරනෙකොට කුඹුරු ලබාදුන්නා; ඉඩම් ලබා දුන්නා. 
ඒවාෙය් වී පමණයි වගා කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩම් ෙගොඩ කරලා 
ෙගවල් හදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ඉඩම්වල ෙපොල් වගා 
කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. රජෙය් අවසරය මත පමණයි 
අතිෙර්ක ෙබෝග වගාවක් ෙහෝ ෙවනත් වගාවක් කරන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඕනෑම 

කර්මාන්තශාලාවක් එනවා නම්, ඒ කර්මාන්තශාලාවට අවශ්ය 
ධාරිතාව එළිෙයන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, ඒ  Agreement එෙක් 
තිෙබන විධියට. ඒ කාරණය ෙනොෙවයි මම මතු කරන්ෙන්. මම 
මතු කරන්න හැදුෙව්, ෙම් කර්මාන්තශාලාවට ඉඩම් ලබා 
ෙනොදුන්නාට,  ඒ ඉඩම් ෙදන්ෙන් ෙගොවීන්ට කියලා කිව්වාට, 
ඇත්තටම ඉඩම ෙගොවීන් සතුව තිබුණාට වකාකරෙයන් 
ෙකොම්පැනියට බැඳිලා තිෙබනවා. ඒ ගැනයි මම තර්කය ෙගනාෙව්. 
සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ආවාට, ඒ පළාෙත් උක් නැත්නම් වැඩක් 
නැහැෙන්. ඒ ගැන Agreement එකක් තිෙබන්න  ඕනෑ. ඒ ගැන 
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙගොවීන්ෙග් ඉඩම් කිව්වාට, ඇත්තටම 
අවසානෙය් වකාකාරෙයන් ෙගොවීන් සහ ඉඩම් සමාගමට බැඳිලා 
තිෙබනවා කියන එකයි මෙග් තර්කය. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
හරි. ෙගොවීන් ෙම් ඉඩම් වගා කරනවා.  මම අලුතින් වගකීම 

භාරගන්නා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයත් සමහර 
පෙද්ශවල ඉඩම් වැඩිම පමාණයක් දීලා තිෙබන්ෙන් කුඹුරු 
වගාවට. තවත් පෙද්ශවල දීලා තිෙයනවා, අතිෙර්ක ෙබෝග 
වගාවට. ඊට පරිබාහිරව කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ඉඩමක ෙපොල් හිටුවන්න අවසරයක් ඉල්ලුවාට කිසිෙසේත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ඉඩමක ෙවනත් වගාවක් කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, 
මහවැලි අධිකාරිෙය් අනුමැතිය සහිතව තමයි ඒ කටයුත්ත 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පෙද්ශවල ජනතාව පීඩනයට පත් ෙවන්න 
අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට ඊට වඩා ඵලදායී කටයුත්තකට 
ඉඩමක් ෙයොදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැනත්  සාකච්ඡා කරලා 
තීන්දු කර ගැනීෙම් හැකියාවක් අපට තිෙබනවා. හැබැයි, අපි 
අවංකව පිළිගත යුතුව තිෙබනවා, කවුරු හරි උක් වගාව ඉලක්ක 
කරෙගන  සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරනවා නම් සහ අපි 
ඒ අයට යම් ඉඩම් පමාණයක් ෙවන් කරලා ෙදන්ෙන්ත් නැත්නම්,  
ෙගොවි ජනතාවට ෙදන ඉඩම්වල උක් වගා කිරීෙම් අවශ්යතාව  
තිෙබන බව. ඉතින් ෙම් කාරණය අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම 
ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ව්යාපෘතිය තුළ රජයට 
යටි අරමුණක් නැහැ කියන කාරණය. ජනාධිපතිතුමා  ෙම් පිළිබඳව 
ඉතාම සංෙව්දීව කල්පනා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජය ෙම් 
පිළිබඳව පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමනි,- 

833 834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමා,  මට ලබා දුන් විනාඩි 13 අවසන්වී ෙගන 

යනවා. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකොම්පැනිය ඉදිරිපත් කරපු  Annual 

Profit and Monthly Income කියන ෙම් Report  එෙක් 
ෙගොවිෙයකු ලබන ලාභය පිළිබඳව  ඒ ෙකොම්පැනිය සඳහන් 
කරනවා, රුපියල් 448,540යි කියලා.  Monthly income එක 
ෙපන්වලා තිෙබනවා, රුපියල් 37,378යි කියලා. ඔබතුමා ඔය 
කියන රුපියල් ලක්ෂ 9 කියන එක වාර්තාෙව් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔබතුමා වැරැදියි ෙන්. මම කිව්ව ෙද් ඔබතුමා අහෙගන ඉන්න 

ඇති. මම කිව්ෙව්, රුපියල් ලක්ෂ 9ට ආසන්නව මුළු ආදායම 
ලැෙබනවා,  ඒෙකන් ලාභය විධියට රුපියල් ලක්ෂ 5ක්  පමණ 
ලැෙබනවා කියලා. ඔබතුමා කියන විධියට ඒක සුළු ගණනක 
ෙවනසක් නම් මම ඒක පිළිගන්නම්. ෙමොකද, ඉතා සුළු ගණනක 
ෙවනසක් පිළිබඳව ෙන් ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ. මම කිව්ෙව් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් කියලා. ඔබතුමා කීයද 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා,  monthly income එක 37,378යි, 

ලාභය 448,540යි කියලා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඔබතුමා කියන කාරණය පිළිගන්නවා. ආදායම රුපියල් 

448,000යි. මම කිව්ෙව් රුපියල් ලක්ෂ 5ට ආසන්නව කියලා. 
හැබැයි, ෙම් තුළ තවත් ආදායම් ලබා ගන්න ෙවනත් විකල්ප මාර්ග 
තිෙබනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා,- 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මට නියමිත කාලය අවසන් ෙව්ගන යනවා. මම ඔබතුමන්ලා 

කියන කාරණය පිළිගන්නවා. රුපියල් 44,8540ක් කියනවා නම්,  
මම ඒක පිළිගන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් ෙම් ෙකොම්පැනිෙය්  වාර්තාව ෙන් ෙම් 

තිෙයන්ෙන්.  දැනට පැල්වත්ත සහ ෙසවණගල කර්මාන්තශාලා 
කියාත්මක ෙවන නිසා, ඔබතුමන්ලා එවැනි ආයතනයක ආදායම් 
වාර්තා  අරෙගන සංසන්දනය කරලා ෙපන්නුවා ද? මම  ආදායම් 
වාර්තා ෙපන්නුවා ෙන්. හැම කන්නයකදීම ෙගොවියා 
ෙකොම්පැනියට ණයයි. ඒ නිසා ආදායම් වාර්තා අරෙගන ඔබතුමා 
ෙපන්වන්න. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මට ෙව්ලාව ලබා දුන්ෙනොත්  ඒවා ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව ෙකොපමණ 
ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද? 
 

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

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙසවණගල කරපු වගාවටත්,  පැල්වත්ෙත් කරපු වගාවටත් 

වඩා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් උක් වගාවක් කරන්න තමයි ෙමහිදී 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. වැඩි අස්වැන්නක්  ගන්න පුළුවන්, වැඩි 
ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වගාවක් කිරීම තමයි ෙම් කර්මාන්තෙය් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. කර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරලා, 
ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් පරමාර්ථයකුත්  කියාත්මක ෙවනවා.   

මට නියමිත අවසාන විනාඩියයි  දැන් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විනාඩිය තුළ මම ෙම් කාරණය 
කියන්න කැමැතියි. අපි රජය විධියට රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය 
කරන්න ඕනෑ. අපි රජය විධියට ෙම් ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාම සඳහන් කරන විධියට වී ෙගොවියාට 
අද  වී වගාව කරලා ෙම් වාෙග් ලාභයක් ලබා ගන්න බැහැ. අපි 
දන්නවා, එච්චර ලාභයක් ලැෙබන්ෙන්ත් නැති බව. ඒ පෙද්ශෙය් 
ජීවත්ෙවන පුද්ගලයකු හැටියට මා ඒ බව දන්නවා. හැබැයි, ඊට 
වැඩිය ආදායමක් ෙම් තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වගාව කරන කාලය තුළ ඒ අයට ෙවනත් රැකියාවල ෙයදීෙම් 
හැකියාවකුත් තිෙබනවා. ෙම් වගාව  දිනපතා නඩත්තු කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. කුඹුරට ගිහිල්ලා දවස ගණෙන් වතුර බඳිනවා වාෙග් 
නඩත්තු කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙතල් ගහනවා වාෙග් 
මහන්සියක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා ෙවනත් විකල්ප 
රැකියාවල  ෙයෙදන්න ෙම් අයට පුළුවන්. ඒ නිසා 
අනිවාර්යෙයන්ම  රුපියල් ලක්ෂ 5 ඉක්මවූ ආදායමක් ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් අයට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙම් පෙද්ශ 
තුළ පශු සම්පත ඇති කරන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මුල් කාලෙය් ෙවනත් ෙබෝග වගා කිරීෙම් හැකියාවත් තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් ව්යාපෘතිය ගැන අපි ඉතාම ෙහොඳින් ෙසොයා බලනවා. 
පරිසරය පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරලා, සියලු 
අනුමැතිය අරෙගන තමයි ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියන කාරණය මම සඳහන් කරනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ජුනි 05ෙවනි දාට මුල් ගල් තැබීෙම් 

කටයුත්තක් සූදානම් කරලා තිබුණා. එය සිද්ධ ෙවනවාද?   
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
දැනට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් වැඩ පටන් ගන්න. මුල් ගල 

කියන එක- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජූනි 05 දින ෙම් කර්මාන්තශාලාව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

සහභාගිත්වෙයන්  ආරම්භ කරන්නයි සිටිෙය්. එතෙකොට ඒක 
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ඔබතුමා කියනවා වාෙග්, "ෙකොෙහොමත් පටන් ගන්නවා" වාෙග් 
එකක් ෙනොෙවයි ෙන්. ගරු ජනාධිපතිතුමා සහභාගිෙවලා 
උත්සවයක් පවත්වලා කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන්නට 
කටයුතු කරනවා කියලා තිබුණා. ජුනි 05 එය සිද්ධ ෙවනවාද? 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු ජනාධිපතිතුමා එදිනට සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ.  නමුත් 

කර්මාන්තශාලාව පටන් ගැනීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙව්වි. ගරු 
මන්තීතුමා, මුල් ගල තැබීම ෙහෝ උත්සවය කියන එක අපි අදාළ 
කර ගන්නට ඕනෑ නැහැ. අපි ඒවායින් අමාරුෙව් වැටිලා තිෙබනවා 
ෙන්. ඔය මුල් ගල් තියන්නට ගිහින් අපි අමාරුෙව් වැටිලා 
තිෙබනවා. අපි ඔබතුමා කියන කාරණා සැලකිල්ලට ගන්නම්. අපි 
ඒවා බැහැර කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියන පාරිසරික පශ්න, 
ඔබතුමා කියන ගැටලු ගැන අපි නරක විධියට හිතන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලා රටට ෙබොෙහොම ආදෙරයි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සංෙව්දීයි. අපි ෙම්වාෙය් තිෙබන ෙහොඳ කාරණා 
පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවලා යම් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් 
ඒවාත් නිවැරදි කරෙගන සාධාරණ විධියට, ජනතාවට හිතකර 
විධියට ෙම්වා පටන් ගන්නට කටයුතු කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 12.18] 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 

විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට 
සම්බන්ධවීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන ඌව පළාත නිෙයෝජනය කළ 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, ඒ පළාෙත් හිටපු පධාන අමාත්යවරයා 
හැටියටත් මම සතුටු ෙවනවා. ෙම් රිදීමාලියද්ද කියන පෙද්ශය 
පිළිබඳව ෙහොඳින් දන්නා ඒ පෙද්ශෙය්  මන්තීවරුන් ෙදෙපොළක්ම 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිනවා. මහියංගනය ආසනය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමාත්, ගරු 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාත් සභාෙව් ඉන්නවා. ෙම් 
පෙද්ශය ගැන ගරු සභාෙව් සිටින කාටත් වඩා ෙහොඳ අවෙබෝධයක්, 
හැඟීමක් ඒ ෙදොෙපොළට තිෙබනවා කියලා මම හිතනවා. ෙම් 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාව ගැනත්, ෙම් ජනතාව එදිෙනදා ජීවත් 
වන ආකාරය ගැනත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ෙමොන ආකාරෙයන් කරුණු  ෙපන්වා ෙදන්නට හැදුවත්, ෙම් 
ෙදොෙපොළ හදවතින්ම කථා කරනවා නම්, එහි ඇත්ත තත්ත්වය 
පිළිබඳව කියයි.  ෙද්ශපාලන වාසියක් ගැනීෙම් අරමුණින්  
ෙනොෙවයි, එතුමන්ලා හදවතින්ම කථා කරනවා නම් එහි ඇත්ත 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා  කියයි.  

සමන්ත විද්යාරත්න මන්තීවරයා මෙග්ත් ෙහොඳ මිතෙයක්. ඒ 
වාෙග්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයත් ෙම්කට  joint එකක් ගහෙගන 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න. මම අද උෙද් 
සභාවට එන විට ෙමතුමා සඳහන් කළ ඔය ඇකිරියන්කුඹුර කියන 
පෙද්ශෙයන් තරුණෙයෝ කිහිප ෙදෙනකු කථා කරලා මට කිව්වා, 
ෙම් සීනි කර්මාන්තශාලාවට විරුද්ධව ෙහට උද්ෙඝෝෂණයක් 
ලැහැස්ති කරන්න හදනවා කියලා. ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙම්  තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන ෛවරයක් විතරයි. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීවරයා කියන්ෙන් මම ෙබොෙහොම 
ආදරය කරන, ගරු කරන චරිතයක්. නමුත් දැන් ෙමතුමාත් 

අහන්ෙන්, -ඉස්සර අෙපන් අහනවා වාෙග්- "හරකාෙග් පුල්ලි 
කීයද,  මූට පියාඹන්න පුළුවන්ද, පියෑඹුවාම මූ වැෙටයිද, හති 
ෙකොච්චර වැෙටයිද, වතුර ෙකොච්චර ෙබොන්න පුළුවන්ද" කියලායි. 
ෙමොන ලජ්ජා නැති කථාවක්ද? රිදීමාලියද්ද කියන්ෙන් ලංකාෙව් 
තිෙබන දුප්පත්ම ෙදවැනි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. ලංකාෙව් 
තිෙබන පළමුවැනි දුප්පත්ම  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
සියඹලාණ්ඩුව. ෙදවැනි එක රිදීමාලියද්ද, තුන්වැනි එක 
කන්දකැටිය. ෙම් තුනම තිෙබන්ෙන් ඌව පළාෙත්. ඌව පළාෙත් 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, ෙසේවකයන්  25ෙදෙනකුට වඩා වැඩ කරන 
කර්මාන්තශාලා තිෙබන්ෙන් 80යි. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන්ෙන් 25යි. එෙහම තිෙබන පෙද්ශයකට කර්මාන්තශාලාවක් 
එනෙකොට සතුටු නැද්ද? 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියනවා නම්  පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා, අපි සාකච්ඡා කරමු. ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. මම ඔබතුමා කියපු සියලුම 
කාරණා පිළිගන්නවා. ෙමතුමා කිව්වා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙමෙහම කථාවක්  කියනවා 
කියලා. අෙන්! වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර 
නිලධාරින් ලියුමක් ලියන්න අවස්ථාවක් එනකම් බලාෙගන 
ඉන්නවා,   "ෙම්ක ෙනොකරන්" කියලා.  එෙහම "ෙනොකරන්"  
කිව්වාම තමයි ඒෙගොල්ලන්ට ෙපොඩි market එකක් එන්ෙන්.  
අෙන්!  සමන්ත විද්යාරත්න මහත්මයා එතෙකොට  දුවලා ගිහින් 
ෙකොෙහොම හරි ඒ ලියුම ගන්නවා. ඒක තමයි එයාෙග් කමය. උමා 
ඔය ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයනුත්  සමන්ත විද්යාරත්න මහත්මයා 
තරම් එතැනට ගිහින් මහන්සි වුණු ෙවනත් ෙකෙනක් නැහැ. 
හැබැයි අපි සමන්ත විද්යාරත්න මහත්මයා කියපු හැම ෙදයක්ම 
ඇහැව්වා. එතුමා කියපු  හැම ෙද්කටම ගිහින් සහභාගි වුණා. ඒ 
ගමට ගිහිල්ලා කරන්න ඕනෑ හැම ෙදයක්ම කරන්න, ලබා ෙදන්න 
උත්සාහ කළා.   දියුණුවක් සිදු කරන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවක  
ඒ දියුණුව ෙවන්න ඉඩ ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි කියලායි අපි අහන්ෙන්.  
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 152ක ආෙයෝජනයක් බදුල්ල 
දිස්තික්කයට කවදාවත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 152ක් කියන්ෙන් විශාල මුදලක්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් 
පළමුෙවනි අදියරට ගිෙය් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 330යි. 
අෙප් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් රිදීමාලියද්දට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 152ක කර්මාන්තශාලාවක් එනවා නම්, ගරු ෙත්නුක 
විදානගමෙග් මන්තීවරයා කවදාවත්  විරුද්ධ වන එකක් නැහැ 
කියලා මම හිතනවා. ඒෙකන් කාට හරි වාසියක් සිදු ෙවනවා නම් 
අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් හිතන එක අත් හැරලා,  යම් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් එය  නිවැරදි කර ගන්නට කටයුතු කරමු.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අද තරුණයන්  ගැන කථා 
කළා.  රිදීමාලියද්ෙද් තරුණයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒ අය 
ෙගොවිතැන් කරනවාද? ඔබතුමා දන්න මඟුලක් ගැන කථා කරන්න. 
ඒ පැත්ෙත් තරුණෙයෝ ෙගොවිතැන් කරන්ෙන් නැහැ. ඔක්ෙකොම 
අය ෙකොළඹ ඇවිත් සිෙමන්ති අනනවා. ඔවුන් ෙමෙහේ ඇවිත් 
සිකියුරිටි අංශ ෙය් රක්ෂා ෙහොයනවා. ඒ කාලෙය් ඒ පැත්ෙත් 
ෙකොල්ෙලෝ ඔක්ෙකොම හමුදාවට ගියා. දැන් තරුණෙයෝ ෙගොවිතැන් 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙහේන් ෙගොවිතැන පාඩුයි. තාත්තා ෙකොටපු 
කුඹුරට පුතා බහින්ෙන් නැහැ. තාක්ෂණය නැහැ. අඩු පාඩු ෙගොඩයි. 
එෙහම නම්, අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින්  ෙමවැනි වගාවක් 
එක්ක කර්මාන්තශාලාවක් එන එක ෙහොඳ නැද්ද? ඒ වාෙග්ම 
එතුමා කිව්වා, "ෙම්කට අක්කර ෙමච්චර, අච්චර ගන්නවා" කියා. 
එතුමා ෙම් ඔක්ෙකොම ෙද්වල් කිව්වා. අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ 
තරම් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඉස්සර අපිත් 
ඔබතුමාට "සීනි ඇමති" කියා විහිළු කළා තමයි. නමුත්, ඔබතුමා 
ෙම් subject එක ගැන දන්නවා. ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, ෙකොෙහොමද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවන්ෙන් කියා එතුමා ඔබතුමන්ලාට කියාවි. අපි ෙහොයමු. ෙම් 
ආණ්ඩුව තුළ මිනිසුන්ෙග් ඉඩම් අරෙගන ඔවුන්ව අපහසුතාවට පත් 
කරන්න  අපට වුවමනාවක් නැහැ. ඒ ෙමොන ෙහේතුවකටද? ෙමොන 
මිනිෙහකුෙග් ඉඩමක් අරෙගන අපි ෙමොන වාසියක් ගන්නද? අපි ඒ 
ඉඩම ෙවන  මිනිෙහකුට විකුණලා ෙකොමිස් ගන්නද? අපි ෙකොමිස් 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් එක පක්ෂයක්, 
අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් තව පක්ෂයක්. අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමා  ෙකොමිස් ගන්න ෙකොට මම බලාෙගන ඉඳීවිද?  මම 
ෙකොමිස් ගන්න ෙකොට එතුමා බලාෙගන ඉඳීවිද? එෙහම වුෙණොත් 
වැ ෙඩ් මාට්ටු ෙවනවා ෙන්. ෙම්ක ඇතුෙළේ එෙහම කරන්න බැහැ. 
ඒක ෙහොඳට මතක තියාගන්න. ඔබතුමන්ලාට හරි ආසාවක් 
තිෙබනවා ඉස්සර ආණ්ඩුව වාෙග් අපවත් ලඝු කරන්න. එෙහම 
කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන ඔබතුමන්ලා ෙහොඳින් කල්පනා 
කරලා බලන්න. ෙම් හැම ෙද්කම අඩුවක් ෙහොය  ෙහොයා කථා 
කරන්න එපා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, එෙහම නම් 
අපටත් ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කළ ඒවා ෙගොඩක් කියන්න 
පුළුවන්. එෙහම නම් ඒ කාලෙය්  බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා කීයක් විනාශ වුණාද? බස් කීයක් විනාශ වුණාද? 
අප ඒ පරණ අතීතය අමතක කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අතීතය අමතක 
කරලා අප අලුතින් හිතන්න, අලුතින් දකින්න පටන්ෙගන 
තිෙබනවා. අලුත් ෙවනසක් ෙවන්න කියා පාර්ථනා කරන්න 
පටන්ෙගන තිෙබනවා. අෙප් පළාත දියුණු ෙවන්න ඕනෑය කියා අප 
හිතා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙම් වැඩ ටික කරන්න හම්බ 
වන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ඉඩම් අපි කුණු ෙකොල්ලයට දුන්ෙන් නැහැ. කුණු 
ෙකොල්ලයට ඉඩම් දීපු ඒවා ගැන විස්තර කියනවා නම් මට ඒ ගැන 
ලැයිස්තුවක්ම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම ගිය ආණ්ඩුව 
කළ වැරැදි ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒක 
ෙනොෙවයි අවශ්යතාව. කාටද දුන්ෙන්?  අනූනව අවුරුදු බද්දටද 
දුන්ෙන්?  තිස්තුන් අවුරුදු බද්දටද දුන්ෙන්?  සින්නක්කරවද 
දුන්ෙන්?   ඒවා ගැන ෙනොෙවයි අප ෙසවිය යුත්ෙත්. කඩදාසි 
කර්මාන්තශාලා විකුණපු හැටි, ඇඹිලිපිටිෙය් වික්ෙක් ෙකොෙහොමද, 
අෙනක් පැතිවල වික්ෙක් ෙකොෙහොමද කියා අපට ඒ සියලුම විස්තර 
කියන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒවා අවශ්ය නැහැ. ගිය ෙද්වල් ගියා.  අපි 
අලුතින් අවස්ථාවක් ලබා ගනිමු. රිදීමාලියද්ද කියන්ෙන් දියුණු විය 
යුතුම පැත්තක්. රිදීමාලියද්ෙද් තිෙබන පශ්න ගැන දන්ෙන් අප 
විතරයි.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
රාජ්ය ඇමතිතුමා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය 
කියන ෙදපළ මටත් වඩා ඒ ගැන දන්නවා. අපි ෙද්ශපාලන පශ්න 
අමතක කර කථා කරමු. ඇත්ත, සමන්ත විද්යාරත්න මන්තීතුමාෙග් 
ගම රිදීමාලියද්ද තමයි. ඒක එතුමාෙග් ගම වුණාට එතුමා දැන් 
හදන්ෙන් ෙම් කාරණය  දඩමීමා කරෙගන ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
වාසියක් ලබා ගන්නයි. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි. එෙහම 
කරන්න එපා කියන එකයි මෙග් ඉල්ලීම. යම්කිසි ෙකෙනක් එය 
ෙද්ශපාලන වාසියක් කර ගන්නවා නම් ඒක වැරැදියි කියන එකයි 
මෙග් අදහස. [බාධා කිරීමක්] ගරු ෙත්නුක විදානගම ෙග් 
මන්තීතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. එතුමා අෙප් ගෙම් මන්තීතුමා ෙන්.  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

ගෙම් ජනතාවෙග් ෙලොකු විෙරෝධයක් තිෙබනවා, සීනි 
කර්මාන්තශාලාවක් එන එක ගැන. ඒ ගෙම් මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන් 

සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා කියනවා වාෙග් 
රිදීමාලියද්ද දියුණු ෙවනවා නම් ඒ ගෙම් ජීවත් වන මිනිසුන් 
විධියට අප හදවතින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන සීනි කර්මාන්තශාලාවට වඩා එෙහම නම් බඩ ඉරිඟු වගා 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් අපට ෙදන්න. ෙමොකද, ඒ ගෙම් ජනතාව ෙම් 
ෙවන ෙකොටත් බඩ ඉරිඟු වගා කරෙගන ජීවත් ෙවනවා.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  ඉදිරිෙය් දී 

ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන ෙකොට, බඩ ඉරිඟු වගා කිරීෙම් 
ව්යාපෘතියක් සඳහාත්  ආෙයෝජකෙයක් ෙගන්වන්න අපට 
අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ලංකාවට බඩ ඉරිඟු ෙටොන් ලක්ෂ හතරහමාරයි එන්ෙන්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ලංකාවට අවශ්ය පමාණයත්, අපට 

තිෙබන ඉල්ලුමත්, සැපයුමත් කියන සියලු ෙද් ගැනම කල්පනා 
කර බැලිය යුතුයි.  

ඊළඟට, මම ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙමන්න ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා සමඟත් කථා කළා. ෙලොග්ගල් ඔය ආශිතව 
තරු පෙහේ විශාල ෙහෝටලයක් හදන්නත් මහියංගණය ආසනය තුළ 
අප දැනට ඉඩමක් ෙහොයාෙගන යනවා. ෙමොකද, ලංකාෙව් 
ආදිවාසින් ඉන්න පෙද්ශය අඩුම ගණෙන් සුද්දන්ටවත් ඇවිත් 
බලන්න තරු පෙහේ ෙහොඳ ෙහෝටලයක් නැහැ. මහියංගණය ඉතාම 
ෙහොඳ ස්ථානයක් ෙලස දියුණු කළ යුතුය කියා අප හිතනවා. 
හැබැයි, ෙම් කර්මාන්තශාලාව අවට තව පුනර්ජීවන බලශක්ති 
බලාගාර ෙදකකුත් ස්ථාපනය ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙම්ක සීනි කර්මාන්තශාලාවක්ද? ආෙයෝජකෙයක් 
තමන්ට වාසියක් නැත්නම්, මිනිසුන්ට ලාභයක් ලබා ෙදන්නත් 
බැරි නම් මිලියන 152ක් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෙමහිදී අප  ෙදපැත්තක් ගැන හිතන්න ඕනෑ.  

දැන් ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැති ෙකොට, අහන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? බන්දුල ගුණවර්ධනලාත් එක්ක, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධනලාත් එක්ක විවාදවලට ගියාම අෙපන් අහනවා, "ෙම් 
රටට ආපු ෙකනා කවුද? කවුද ෙම් රටට සල්ලි ෙගෙනන්ෙන්?" 
කියා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මහත්වරු අහනවා, "ෙකෝ අර 
කතා කරපු මහා ෙමොළය? ෙමොළකාරයාෙග් ෙමොළය නිසා ෙම් 
ලංකාවට ෙගනත්  තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙගනාපු එක්ෙකෙනක් 
ගැන කියන්න." කියලා. එෙහම ෙගනාපු ගමන් ඒකට විරුද්ධව 
ෙපොල්ලක් දමනවා; ෙපළපාළියක් යනවා; උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; 
කුපිත කරවනවා; ගල් ගහනවා; වට්ටනවා. ෙමොන ලජ්ජා නැති 
ෙද්ශපාලනයක්ද ෙම්? අෙන්, ෙපළපාළි යන්න නම්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයත්  ෙහොඳයි. "අෙන් අම්මප!" කියලා තමයි කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ලජ්ජාවක් නැහැ. එතෙකොට ෙමොන 
ෙහොරාත් එක්ක ෙහෝ ඒ ෙපළපාළිෙය් යන්න එකතුයි.  

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

839 840 

[ගරු  හරින් පනාන්ද මහතා] 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මා කතාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  

එතෙකොට ඕනෑ ෙහොෙරකු එක්ක වුණත්, "ෙහොරා" කියලා 
එළවපු ෙහොරාත් එක්ක වුණත් අත් අල්ලාෙගන ෙපළපාළි යන්න 
ලෑස්තියි. හැබැයි ෙමහි පිටුපස තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? දියුණුවක් 
ෙවන්න ෙම් රටට කිසිම විධියකින් අවස්ථාවක් ෙදන්න ඔවුන් 
කැමැති නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හදවතින්මයි ෙම් 
කියන්ෙන්. පරිසර හානි සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව 
සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධයි. මම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. 
පරිසර හානියක් වනවා නම්, පරිසරයට විශාල හානියක් කරමින් 
ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක වනවා නම් ජනාධිපතිවරයා ෙකොෙහත්ම 
ෙමයට සහෙයෝගයක් ලබා ෙද්වි කිය, ෙම් සම්බන්ධ කිසිම 
ෙයෝජනාවකට එතුමා උදව්වක්, උපකාරයක් කරාවි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. මම දන්නවා, ෙහට දවෙසේදී ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් කණ්ඩායමක් සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඇකිරියන්කුඹුෙර්දී විශාල කුපිත කරවීමක් කරන්න 
උත්සාහ කරනවා කියා. හැබැයි, මම එක ෙදයක් කියනවා. මම 
පැහැදිලිව කියනවා ඇකිරියන්කුඹුර ජනතාව අතර ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක් නැති බව. ජනතාව කැමැතියි- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
අසත්ය කියන්න එපා.  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ආ, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එයට සම්බන්ධ නැද්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ඔබතුමාට ඡන්දය දීපු ජනතාවත් එතැන ඉන්නවා. ඔබතුමා 

එන්න යන්න.  
 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සම්බන්ධද, නැද්ද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ඔබතුමාෙග් අයත් එතැන ඉන්නවා. ඔබතුමා එන්න යන්න.   

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එයට සම්බන්ධද, නැද්ද? 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ඔබතුමා පක්ෂපාතීව කතා කරන්න එපා.  

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, හරි, ඔබතුමා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු ඇමතිතුමා, ගෙම් පශ්නයක් ෙම් කතා කරන්ෙන්.   

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
හරි, හරි. ඉඳගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ඉඳගන්න, ඉඳගන්න. 

[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බුද්ධිය නැති 
සමහර මිනිසුන්ට ෙපොඩ්ඩක් අවස්ථාව දුන්නාම එයින් පෙයෝජන 
ගන්න ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ බව ෙහොඳින්ම ඔප්පු 
කර ෙපන්නුවා. ඒ නිසා ෙහොඳට පරිප්පුව කාලායි තිෙබන්ෙන්. 
තිබුණු සංවිධායකකමත් නැති කරලා, අයියාට තිබුණු චාන්ස් එකත් 
නැති කරපු මනුස්සෙයක්, ඔය. ඒ නිසා එතැනින් එහාට කතා 
කරලා වැඩක් නැහැ, එතුමා ගැන. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මඩ ගහන ෙද්වල් අරෙගන ෙමතැන කතා කරන්න එපා.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
කරුණාකර ඉඳගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] අයියාට පින් සිද්ධ 

ෙවන්න පාර්ලිෙම්න්තු ආපු මනුස්සයා. අයියාෙග් තැනත් නැති 
කරගත් ෙකනා. [බාධා කිරීම්] ඉඳගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා තමයි සමහර මිනිසුන්ට 
තමන්ෙග් තනතුර දරාගන්න බැරි වීම තුළ කරන කතා. මම තවත් 
එක කාරණයක් කියනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියා මා 

කතාව අවසන් කරන්නම්. මහියංගණෙය් කරන ඔය ව්යාපෘතියට 
විරුද්ධව කතා කරන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම ඊර්ෂ්යාව, ෙකෝධය 
නිසායි. ෙමතුමන්ලා තුළ ෛවරයක් තිෙබනවා, ෙමතුමන්ලාට 
දියුණු කරන්න බැරි වූ ඒ පළාත් දියුණු ෙව්වි කියා.  හැබැයි මම 
එකක් කියනවා. ඒ පළාෙත් සිටින ජනතාව ෙම් කණ්ඩායම පරාජය 
කෙළේ දූෂණය, වංචාව ආදි සියලු ෙද් පරාජය කරන්නයි. අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, ඔය කියන රිදීමාලියද්ද කර්මාන්තශාලාව 
විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් කර්මාන්තශාලා රාශියක් හදලා, 
ෙමතුමන්ලාට -අඩුම ගණෙන් ෙමතුමාට- නැවත කවදාවත් බලයට 
එන්න බැරි ෙවන්න ඒ පෙද්ශ අනිවාර්යෙයන් දියුණු කරනවා 
කියා. මා එය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. 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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජුනි මාසෙය් 05වැනිදා 

ෙලෝක පරිසර දිනය. ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා; පරිසර විෂය භාර ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද,  
පරිසරය නසන; ඌව ෙවල්ලස්ස   නසන; ඌව - ෙවල්ලස්ෙසේ 
සශීක මහෙපොෙළොව විනාශ කරන; එදා ඉතිහාසෙය් ෙපරදිග 
ධාන්යාගාරය කියලා විරුදාවලී නාමය ලැබුණ  ඌව - ෙවල්ලස්ස 
කියන ධාන්යගාරයට වින කටින ෙයෝජනාවක් ඇතුළත් කැබිනට් 
පතිකාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  කැබිනට් පතිකාව ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 22වැනිදා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, 2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 22වැනිදා එන 
අංක එම්ඩීඊ/ඒඩී/03/සීඒබී-පීඒ/ 2017 දරන කැබිනට් පතිකාෙවන්  
බිබිල සීනි කර්මාන්ත සමාගම සඳහා ෙයෝජිත බිබිල සංවර්ධන 
ව්යාපෘතියට පහසුකම් සැලසීම යට ෙත් සිංගප්පූරුෙව් පිහිටි "ගැසල් 
ෙවන්චර්ස්" නැමති සමාගමටයි ෙම් අක්කර 62,500 ෙදන්න 
යන්ෙන්. ඒ දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
ගණනාවකට, රිදීමාලියැද්ෙද් ෙදහිගම කියන පෙද්ශයට ෙමය 
අදාළ ෙවනවා.  එහි මව් සමාගම වන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් 
නිව්ෙයෝර්ක්වල, අංක 475, රිවර් සයිඩ්  පිහිටි CDVCA නම් බහු 
ජාතික සමාගමයි. අක්කර 62,500ක් "Gazelle Ventures (Pvt.) 
Limited "  කියන සිංගප්පූරු සමාගමටයි ෙදන්න යන්ෙන්.   IMS 
Holdings සමාගම තමයි ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයා. එදා 2006දී ආවා 
"බුකර් ෙට්ට්"ලා. එදා ඌව - ෙවල්ලස්ෙසේ ෙගොඩනැඟුණු මහා 
විෙරෝධය හමුෙව් ෙම් රෙට් මහා සංඝරත්නය, පරිසරෙව්දීන්, ෙම් 
රෙට් විද්යාඥයින්, ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් රෙට් 
සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා එදා ඇති කළ මහා අරගළය තුළින් ඒ 
බුකර් ෙට්ට්ලා ෙගනා කුමන්තණකාරී වැඩ පිළිෙවළ, බිතාන්යෙය් 
යකඩ සපත්තුවට නැවත ඌව - ෙවල්ලස්ස යටත් කරන්න හදපු ඒ 
ව්යාපෘතිය හකුළා දමන්න පුළුවන්  වුණා. එදා බිතාන්ය හකුළා ඒක 
ගන්නෙකොට දැන් ඇෙමරිකාව දත නියවනවා. දැන් ඇෙමරිකාව 
ෙම් සමාගමට සම්බන්ධයි. 

 "Gazelle Ventures (Pvt.) Limited " කියන්ෙන් ඇ ෙමරිකානු 
සමාගමට සම්බන්ධ සිංගප්පූරු සමාගමක්. ඒ සමාගම හරහා 
ඇෙමරිකාෙව් නිව්ෙයෝර්ක් පිහිටි සමාගමටයි ෙදන්ෙන්. ඌව - 
ෙවල්ලස්ෙසේ පිහිටි වනාන්තර, ලඳු කැලෑ, වැව් අමුණු, වැව් 
ෙපෝෂක පෙද්ශ, ගංගා, ඇළ ෙදොළ සහිත ෙගොවීන්ෙග් වගා ඉඩම්, 
ෙහේන් ඉඩම්, මහවැලිය සතු වටිනා ඉඩම් ඇතුළුව අක්කර 
62,500ක්  තමයි  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් 

සිංගප්පූරු සමාගමට ෙදන්න යන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නිෙයෝජිත IMS Holdings සමාගමයි. ඒ 
අනුව මහඔය, රිදීමාලියැද්ද, පදියතලාව, මහියංගනය, බිබිල, 
මැදගම, මඩුල්ල, කන්දකැටිය වැනි ප ෙද්ශවලින් කැලෑ ඉඩම් 
ඇතුළු ඉඩම් ෙම් උක් වගාව සඳහා ගන්න සැලසුම් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එයට අමතරව මාදුරුඔය 
රක්ෂිතෙයන් ඉඩම් අක්කර 373ක් - ෙහක්ෙටයාර 149ක් ෙම් 
ව්යාපෘතියට අවශ්ය කර්මාන්තශාලාව ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කරන්න 1979 ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය පනත අනුව දැන් 
පිඹුරුපත් සකස් ෙවමින් යනවා. ඌව - ෙවල්ලස්සට ෙම් 
ව්යාපෘතිය ආෙව් වරක් ෙදවරක් ෙනොෙවයි. 2006දී පළමුවැනි 
කැබිනට් පතිකාව ආවා.  

මා ළඟ සියලුම කැබිනට් පතිකා තිෙබනවා. කැබිනට් 
පතිකාවල ඉතිහාසය කිව්ෙවොත් 2006.12.06වැනිදා මුල්ම 
කැබිනට් පතිකාව ආවා. ඊට පස්ෙසේ  2008.03.04වැනිදා ආවා. ඊට 
පස්ෙසේ  2008.10.24වැනිදා ආවා. ඊට පස්ෙසේ 2009.09.09වැනිදා 
ආවා. ඊට පස්ෙසේ 2015.04.01වැනිදා IMS Holdings සමාගමත් 
එක්ක සීනි ව්යාපෘතිය කරන  චීනෙය් සීමාසහිත "ගුආන් කන්" 
සමාගම  ආවා. ඒ ෙම් ආණ්ඩුව බිහි වුණාට පස්ෙසේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට පක්ෂ ෙභ්දයක් 
නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් 
එනෙකොටත් අපි ෙම්කට විරුද්ධවයි  ෙපනී සිටිෙය්. අපි ඒ 
ෙද්ශපාලන සන්ධානය ඇතුෙළේ  සිටිද්දීත් ඌව - ෙවල්ලස්සට සිදු 
වන පරිසර හානිය, ජල උල්පත්වලට සිදු වන හානිය, උක් 
කර්මාන්තයත් එක්ක ඒ පෙද්ශවලට සිදු ෙවලා තිෙබන අගතීන් 
දිහා බලලා, තර්ක විතර්ක කරමින් ඒ ව්යාපෘතියට විරුද්ධ වුණා. ඒ 
ආපු විෙරෝධය හමුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒක කෙළේ 
නැතිවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඌව - ෙවල්ලස්ස තුළ ඒ 
කර්මාන්තශාලා බිහි කරන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවසානෙය් දී ඌව-
ෙවල්ලස්ස ජනතාවෙග් හඬට ඇහුම්කන් දීලා ඒ ව්යාපෘතිය නවතා 
දමන්න කටයුතු කළා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පස්ෙසේ  
2015.04.01වැනිදා නැවතත් කැබිනට් පතිකාවක් එනවා. ඊට 
පස්ෙසේ, 2015.05.20වැනිදා නැවත කැබිනට් පතිකාවක් එනවා. ඒ 
කැබිනට් පතිකාවට අනුව චීනෙය් "ගුආන් කන්" කියන සීනි 
සමාගම ෙවනුවට සිංගප්පූර්ෙව් "Gazelle Ventures (Pvt.) 
Limited" කියන සමාගම එනවා. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් 
ඇෙමරිකාෙව් නිව්ෙයෝර්ක් නුවර පිහිටි "Gazelle Ventures (Pvt.) 
Limited" කියන සමාගම ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමනි. ෙම් එන ව්යාපෘතිය අනුව කැබිනට් පතිකාව අනුව දැන් 
සූදානම් ෙවනවා. රිදීමාලියැද්ද, ෙදහිගම පෙද්ශෙයන් 
ෙහක්ෙටයාර 149ක් සම්පදායික ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරන 
කුරක්කන්, ෙමෙන්රි, තල වගා කරන, බඩඉරිඟු වගා කරන, වී 
වගාෙවන් ස්වයංෙපෝෂිත වුණු මහා නාගදීපය තිෙබන, 
ෙසොරෙබොරවැව තිෙබන, මාදුරුඔය ජලාශය තිෙබන, රඹකැන්ඔය 
ජලාශය තිෙබන, අෙනක් පැත්ෙතන් ගල්ඔය ගලා බසින 
ෙසේනානායක සමුදය තිෙබන ෙම් රක්ෂිත අභය භූමියට ෙම් මහා 
රකුසා එන්න නියමිතයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 
මාදුරුඔය රක්ෂිතයට ෙම් ෙවන්න යන විනාශය පිළිබඳව එදා 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත්, බදුල්ල දිස්තික්කෙය්ත් දිසා වන 
නිලධාරින් කියපු පකාශ මා සතුව තිෙබනවා. එදා ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්?  

එදා ඒ කියාවලිය එනෙකොට ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාටම විරුද්ධ වුණු ඔබතුමා 2007 ජූලි මස 17වැනිදා 
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හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙමෙහම කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, මෙග් කථාෙවන් පසුව ඔබතුමා කථා 
කරන්න. එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 94හි ෙමන්න 
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"1818 සුද්ෙදෝ ෙවල්ලස්සට කරපු විනාශෙයන් පස්ෙසේ, අද බුකර් 
කියන සුද්ෙදක් ඇවිත් ෙවල්ලස්සට තවත් විනාශයක් කරන්න යනවා. 
මෙග් මිත ධර්මදාස බණ්ඩා අමාත්යතුමා කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා."  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
Sir, I rise to a point of  Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, what is your point of Order? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඕකට මම විරුද්ධ වුෙණ් මෙග් නම සඳහන් කරපු නිසායි. ඔය 

ඉඩම් එදා ෙදන්න ගිෙය් ෙකොම්පැනියටයි. අද ඒ ඉඩම් ෙදන්ෙන් 
මහජනතාවටයි. ඒක තමයි ෙවනස.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වැරැදියි. ඒ ගැනත් මම කියන්නම්. ඒක තමයි සැලසුම. ෙම් 

විෙරෝධය හමුෙව් ෙචොකලට් තවරන, සීනි අයිසින් තවරන සැලසුම 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
සම්පූර්ණෙයන්ම සමාගමට ඉඩම් ෙදනවා ෙවනුවට අක්කර 
62,500ක ෙගොවීන් බලහත්කාරෙයන් උක් වගාවට ෙයොමු කරවන 
ව්යාපෘතියක වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙගොවීන් 10,000කට මහවැලි 
අධිකාරිෙයන් ඉඩම් ෙදනවා කියලා. ෙහක්ෙටයාර ෙදකහමාරක් 
ෙදනවා කියන ගමන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙහක්ෙටයාර 
ෙදකහමාරක් ෙදන ගමන්, "ඒ ඉ ඩෙම් ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් 
අනිවාර්යෙයන්ම උක් වගා කරන්න ඕනෑ." කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාණිජ බදු ගිවිසුමක් හදනවා; ෙගොවියා හිර 
කරනවා; ඉඩමට බැද තියනවා.  ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මහවැලි 
නිම්නෙය් වගා කරන ෙගොවියා; මහා කන්දකැටිෙය් වගා කරන 
ෙගොවියා; පදියතලාව මහියංගනය මහඔය වගා කරන ෙගොවියා; 
බිබිල, මැදගම වගා කරන ෙගොවියා; ෙදොඩම් වවන ෙගොවියා, බඩ 
ඉරිඟු වවන ෙගොවියා, ෙදහි වගා කරන ෙගොවියා, කුරක්කන් වගා 
කරන ෙගොවියා, තල, ෙමෙන්රි වගා කරන ෙගොවියා ඒ සියල්ල 
වගා කරන ෙගොවියාට කියනවා, "උඹලා ෙහක්ෙටයාර 
ෙදකහමාෙරන් බාගයක ඉතිරි ෙද්වල් කරපල්ලා. නමුත්, 
ෙහක්ෙටයාර  ෙදකකම උක් වගා කරපල්ලා." කියලා කියන්නයි 
ෙම් යන්ෙන්. ෙම් එන ව්යාපෘතිෙය් ඉතා පැහැදිලිව ෙප්න්න 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ ඉතිහාසය පිළිබඳව ෙම් 
ෙවලාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. එදා වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ව්යාපෘතිෙය් IMS Holdings සමාගම 
"බුකර් ෙට්ට්"ලා විධියට ඒ ෙවලාෙව් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙගන් බදුල්ෙලන් සහ 
ෙමොනරාගලින් ස්ථාන තුනක් පිළිබඳව ඉල්ලුවා. Site (A), Site 
(B), Site (C) කියලා. Site (A) කියන එක ඉල්ලනෙකොට 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මැදගම බීට්ටුෙව් මැදගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටෙබෝව ගා ම නිලධාරි වසෙමන් ඉල්ලුවා. ඒක 
ඉල්ලනෙකොට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් 

ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ඉල්ලා ඇති ඉඩම් ෙකොටස තුන්ගල්ෙතොට 
කඳුවැටිය හා ෙගොඩිගමුව කන්දට මායිම්වූ තැනතලා භූමියකි. 
ඉඟිනියාගල ෙසේනානායක සමුදය ෙපෝෂණය කරන ජල ෙපෝෂක 
පෙද්ශ ඉල්ලා ඇති භූමිය පුරාම විහිඳී පවතින අතර, එම ජලය 
ෙපෝෂණය කරන පධාන ගංගා වන දහෙමොල්ඔය, මහෙවලකඳුර, 
සීතලකඳුර, වහලතැන්නකඳුර, වැනි දිය කඳුරු රාශියක් ඉල්ලා 
තිෙබන ඉඩම හරහා ගලා බසී. එයින් සලකුණුෙකොට ඇති ෙමම 
ඉඩම් ෙකොටස පාරිසරික සංෙව්දී කලාපයට අයත්ව පිහිටා ඇත." 
කියා.  

ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ෙම්ක පරිසර විෙරෝධී 
ව්යාපෘතියක් කියලා කියන්ෙන් ඒකයි. ඉල්ලා ඇති ඉ ඩම ගල්ඔය 
ජාතික වෙනෝද්යානෙය් ස්වාරක්ෂක කලාපයට මායිම්ව පිහිටා 
ඇත. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් රිදීමාලියැද්ෙද් ෙදහිගමට යන ගමන් 
ෙම් මැදගම, මඬුල්ල, බිබි ල ෙම් කියන පෙද්ශවල ෙගොවිතැන් 
කරන්න ෙගොවීන්ෙග් ඉඩම්වලම තමයි උක් වගා කරන්න 
හදන්ෙන්.  

එම රක්ෂිත පෙද්ශයට, සංෙව්දී කලාපයට තමයි ෙම් එන්ෙන්. 
අවෙශේෂ කැලෑ ඉඩම් ටිකට තමයි එන්ෙන්. අනවසරෙයන් වගා 
කරන ෙගොවීන්ට මහවැලි කලාපෙයන් ඉඩම් ෙදනවාය කියලා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 1948 වසෙර් ඉඳලා ෙමපමණ කාලයක් ෙම් 
ගම්බිම්වල වගා කරපු ෙගොවීන්ට ඉඩම් ටික ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. 
ඒක ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්ම තිබුණු ෙද්ශපාලන පශ්නයක් හා ඉඩම් 
පතිපත්තිය පිළිබඳ ගැටලුවක්.  

එම ෙගොවීන් වගා කෙළේ අනවසරෙයන් තමයි. ෙහේන කැපුෙව්, 
ෙහේන ෙකටුෙව්, ඒ අල-ෙකොළ ටික වැව්ෙව්, බඩඉරිඟු ටික වැව්ෙව්, 
තල ටික වැව්ෙව්, ෙමෙන්රි ටික වැව්ෙව් අනවසෙරයන් තමයි. 
හැබැයි, ඉතිහාසය පුරාම රජ්ජුරුෙවෝ තමයි අවස්ථාව දුන්ෙන්, එම 
ෙගොවිබිම්වල ඉඳෙගන ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරන්න; කුඹුරු 
ෙගොවිතැන් කරන්න. නමුත් ඔවුන් ෙහේන විනාශ කෙළේ නැහැ. එම 
ෙහේන ආරක්ෂා කළා; මහ වනය ආරක්ෂා කළා; මහ ගස ් ටික 
ආරක්ෂා කළා; ඇළ- ෙදොළ-ගංගා ටික අෙප් පරිසරෙව්දීන්, ඒ 
ගම්වල හිටපු ගම් නායකෙයෝ ආරක්ෂා කළා. ෙම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "ඒ කියන ඉඩම් ටික උඹලාට ෙදන්නම්" කියනවා. 
1948 සිට දුන්ෙන් නැති ෙම් ඉඩම් ටික ෙදන්න දැන් කැවුත්ත උණු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? ඒක උණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකක් නිසාවත් ෙනොෙවයි.  

බහුජාතික සමාගම් ටික සතුටු කරන්න තමයි ඒ අක්කර 
10,000ක් ෙගොවීන්ට ෙදන්නම් කියලා කියන්ෙන්. ගරු රතන 
හාමුදුරුවෙන්, එෙසේ 10,000 ෙදන ෙකොට, එක් ෙගොවිෙයකුට 
ෙහක්ෙටයාර ෙදකහමාරක් ෙදන ෙකොට කියනවා, එයින් 
ෙහක්ෙටයාර ෙදකක උක් වවන්නය කියලා. අන්න ඒක තමයි අපි 
කියන්ෙන්, ෙම් ෙගොවියා හිර කරන උක් වගාවට පැල්වත්ෙතයි, 
හිඟුරාෙණයි, කන්තෙලයි, ෙසවනගලයි කෙළේත්  ඕක තමයි කියා. 
අද කන්තෙල් අක්කර විසිපන්දහසක්  තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? කන්තෙල් අක්කර විසිපන්දහෙසේ උක් වැෙවන්ෙන් 
නැහැ. අද කන්තෙල් වතුර පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි - ඒ වතුර 
පශ්නයට ෙයෝජිත විසඳුම තමයි කළුගඟ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන 
එක. කළුගඟ ව්යාපෘතිෙයන් ෙයෝධ ඇළ නිර්මාණය කරලා  කළු 
ගඟ ෙව්ල්ල හදලා, ඒ කළුගඟ ෙව්ල්ෙලන් කන්තෙල්ට වතුර 
ෙදන්න පුළුවන්. වතුර දීලා උක් හදන්න පුළුවන්. ෆැක්ටරිය 
තිෙබනවා, ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා, පහසුකම් තිෙබනවා, 
නිලධාරින් ඉන්නවා, මිනිස්සු ඉන්නවා, උක් වවපු පළපුරුදු 
ෙගොවීන් ටික ඉන්නවා. ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට අත ගහන්ෙන් නැහැ. හිඟුරාෙණ්ත් තවම 
මැරි-මැරී, වැටි-වැටී අක්කර විසිපන්දහසක් තිෙබනවා. 
ෙසවනගලත් අක්කර විසිපන්දහසක් තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පැල්වත්ෙත්ත් අක්කර විසිපන්දහසක් තිෙබනවා.  

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසුගිය කාලෙය් -මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්- 
රාජ්ය සමාගම් බවට පත් කරලා ෙම්වාෙයන් ලාභාංශත් ෙහොයලා 
ෙගොවීන්ටත් ෙබදුවා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් රවි 
කරුණානායක ෙගනා පසු ගිය අය වැෙයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඒ 
අය වැෙයන් විකිෙණන ආයතන ලැයිස්තුවට මහජන බැංකුව, 
ලංකා බැංකුව, ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, ෙවෝටර්ස් එජ් වාෙග්ම 
ෙසවනගල හා පැල්වත්තත් ලැයිස්තුගත කරලා තිෙබන්ෙන්, 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමනි. ලාභාංශත් ෙහව්වා 
නම්, ලාෙභත් ෙහව්වා නම් ෙමොකටද විකුණන්ෙන්? ආනයනික 
ආහාර දව්ය අතර වැඩිම පංගුව තිෙබන්ෙන් සීනිවලට තමයි කියලා 
අපි කියනවා. ආසන්න වශෙයන් වසරකට සීනි ෙමටික් ෙටොන් 
612.4ක් අෙප් රටට අවශ්ය වනවා.  

මම ෙම් කියන්ෙන් 2015 මහ බැංකු වාර්තාව අනුවයි. නමුත් 
ඇත්තම ෙදය ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් උක් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනවලින් ෙහොයා ගත් ෙතොරතුරු අනුව තවම අක්කරයකින් 
ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් උක් ෙමටික් ෙටොන් 80යි. නමුත් 
ඉන්දියාව, බසීලය, වියට්නාමය හා චීනය වාෙග් රටවල අලුතින් 
උක් පෙභ්ද හඳුන්වා දීලා, විද්යාත්මක සැලසුම්කරණය අනුව 
කළමනාකරණය ඉතා ඉහළ තැනට ෙගනැල්ලා, ජල පහසුකම් 
ටික දීලා, වාරි ක්ෙෂේතය දියුණු කරලා අක්කරයකින් ෙමටික් 
ෙටොන් 120ක් -සියයටත් වඩා- ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ නිසායි අපි 
ෙමෙහම කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරාම අක්කර ලක්ෂයක් 
සීනි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් උක් වගාව සඳහා ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ලක්ෂය තුළ අක්කරයකින් ලබා ගන්නා උක් 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 100ක් - 120ක් අතරට ෙගෙනන්න ජාතික 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට කියන්න, එම 
ජාතික පතිපත්තිය හදන්න කියලා. අපි අන්න ඒකට එකඟයි. ෙම් 
රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය කරන එම කර්මාන්තශාලා හතර දියුණු 
කරනවාට අපි එකඟයි.  

ෙසවනගල කර්මාන්තශාලාෙව් උක් වවන මිනිසුන්ෙග් කථාව 
කිව්වාෙන්. අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් අතට ෙගොවීන්ෙග් 
ෙතොරතුරු වගයක් ඇවිල්ලා තිබුණා ෙන්. ඒවා සාධාරණ පශ්න. අද 
පැල්වත්ෙත් තිෙබන්ෙන්ත් ඒ පශ්නය. අවුරුද්ෙද් කන්න ෙදෙක් 
උක් ටික කපා දුන්නාට පසුව අතිනුත් රුපියල් 10,000ක්-15,000ක් 
සමාගමට ණය ෙවන තත්ත්වයකයි, උක් ෙගොවියා ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන් වැඩිපුර පර්ෙය්ෂණ කරලා අලුතින් උක් පෙභ්ද 
හඳුන්වා දීලා ඒ හරහා එම ෙගොවීන්ට එකී ඉඩම් ටිෙක් වගා කිරීමට 
අවශ්ය උපරිම සහාය රජෙයන් දුන්ෙනොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් 
 රෙට් සීනි අවශ්යතාව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමම ෆැක්ටරි හතෙරන් 
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලායි. 

දැනට සීනි අවශ්යතාෙවන් සියයට 10.5ක පමාණයකුයි ෙමහි 
නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. දැනට කන්තෙල් සම්පූර්ණෙයන් ෙම් සඳහා 
ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් උක් වගාව සඳහා ෙයොදා ගත 
හැකි ඉඩම්වලින් -අක්කර ලක්ෂෙයන්- සියයට 40ක් දැනට භාවිත 
කරන්ෙන් නැහැ. රතන හාමුදුරුවෙන්, භූමිෙයන් සියයට 40ක්  
තවම උක් වගාවට ෙයොදවන්ෙන් නැහැ. ඔබ වහන්ෙසේලාෙග් 
කටහඬ අවධි කරන්න ඕනෑ කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් -
ජාතික ආණ්ඩුෙව්- ඇමැතිකම් අරෙගන ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා නිහඬව ෙනොසිට හඬ අවධි කරන්න කියලා 
අපි කියන්ෙන් ඒකයි.  

ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකෙය් පංගුවට දායක විය හැකි, 
වැඩිෙයන්ම සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ෙම් කර්මාන්ත 

ශාලා 4 දියුණු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ඒක කරන්ෙන් 
නැතිව ෙමොකුත් කරලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. තවමත් 
කන්තෙල් කර්මාන්තශාලාව සීනි නිෂ්පාදනය සඳහා 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙයොදවා ගන්ෙන් නැහැ. එනම් එයින් සියයට 
25ක් ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ. ඉඩම්වලින් අක්කර ලක්ෂයක් උක් 
වගාව ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබනවා.  එයිනුත් සියයට 40ක් 
පමණයි ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන විට සීනි ෙමටික් 
ෙටොන් ලක්ෂ 5ක්, 6ක් ලංකාවට ආනයනය කරනවා. හැබැයි, එම 
සීනි පමාණෙයන් සියයට 20 - 30 අතර පමාණයක් ෙයොදවා 
ගන්ෙන් නීති විෙරෝධි මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීමටයි, නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභා සභාපතිතුමනි. ෙම් රෙට් සීනි අවශ්යතාවට සරිලන 
සීනි පමාණය නිෂ්පාදනය කරන්න අපට පුළුවන්.  

එදා - 1990 ගණන්වල- ෙම් රෙට්  සීනි කර්මාන්තය දියුණු 
තැනක තිබුණා; අපි දියුණු තැනක හිටියා. අපි කියන්ෙන් එදා 
ෙරොබට් බවුන්රිග්ලා කරපු ෙද් අද ෙරොබට් බවුන්රිග්ලා කරන්න 
එපා කියලායි. එදා සුදු ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙඩොයිලිට තමයි ඌව-
ෙවල්ලස්ස මර්දනය කරන්න දුන්ෙන්. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලනවා, එදා ෙරොබට් බවුන්රිග්ලා කරපු ෙද්, ෙම් ඌව-
ෙවල්ලස්සට වින කටින ව්යාපෘතිය එන ෙව්ලාෙව් ෙඩොයිලිෙග් 
භූමිකාව, ඔබතුමන්ලා කරන්න යන්න එපා කියලා. ෙඩොයිලිෙග් 
භූමිකාව කරන්න යන්න එපා! ෙම් ජනතා විෙරෝධි අරගළයට 
ඇහුම් කන් ෙදන්න; ෙම් ජනතා සටනට ඇහුම් කන් ෙදන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ඉල්ලන ඉඩම පිළිබඳ වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් කියපු කාරණා මා 
සතුව තිෙබනවා. එදා වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? "ෙයෝජිත බිම් ෙකොටෙසේ බිබිල-පදියතලාව පධාන 
මාර්ගයට ආසන්නව ඇති මායිමට සමාන්තරව මාදුරු ඔය නමැති 
බහු වාර්ෂික ජල මාර්ගයක් පවතින අතර..." 

  
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 

   
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් තවත් මන්තීතුමන්ලා කථා කිරීමට 

ඉන්නවා. එතුමන්ලාෙග් කාලෙයනුත් අරෙගන මට උපරිම 
ෙව්ලාව ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
කවුරුවත් ඉන්නවාද?    

  
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමාත්, ගරු විමලවීර 

දිසානායක මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙහොඳයි.  

847 848 

[ගරු  ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  මහතා] 
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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) 
ෙයෝජිත බිම් ෙකොටස පිළිබඳ මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජිත 

බිම් ෙකොටස ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එදා  බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් දිසා වන නිලධාරින් කිව්වා,  "... ෙම් ෙයෝජිත බිම් 
ෙකොටස තුළ මීගහකඳුර නමැති තරමක විශාල ජල මාර්ගයක් 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව කුඩා ස්වභාවික ජල මාර්ග කිහිපයක් 
දක්නට ලැෙබනවා. ඒ සියල්ල ඉහත මාදුරු ඔය ෙපෝෂණය කරන 
අතර, ඒ අනුව එම පෙද්ශය මාදුරු ඔෙය් පධාන ජල ෙපෝෂක 
පෙද්ශයක් බව නිගමනය කළ හැකියි.  එෙසේම ෙයෝජිත බිම් 
ෙකොටෙසේ ෙකළවරක උලුල්ල හා වල්ලිෙහල යනුෙවන් කුඩා කඳු 
වැටි ෙදකක් තිෙබන අතර, උලුල්ෙල් කන්ෙදන්  ෙපෝෂණය වන 
ඇල්ෙල්කඳුර උපෙයෝගි කරෙගන ඇල්ෙල්වැව යනුෙවන් 
ෙගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ගැනීමට කුඩා වැවක් ඉදි කර 
ඇති බවත් වල්ලිෙහල කන්ෙදන් මීගහකඳුර එකතුව මාදුරුඔය 
ෙපෝෂණය කරන බවත් නිරීක්ෂණය විය." කියලා.  

ෙම් සමාගම එක පැත්තකින් කියනවා, මාදුරු ඔෙය් ජලය 
ගන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් දිසා වන නිලධාරි කියනවා, "ෙම් 
මාදුරු ඔෙයන් ෙපෝෂණය වන වතුර ටික තමයි ෙම් පෙද්ශවලින් 
ගලා බසින්ෙන්" කියලා. එෙසේම "ෙයෝජිත බිම් ෙකොටස මීගහකඳුර 
හා ඇල්ෙල්කඳුර අතර පෙද්ශය පුරා ෙහක්ටයාර 80ක් පමණ බිම් 
ෙකොටසක ස්වභාවිකව වර්ධනය වුණු උණ ශාක පජාවක් පවතින 
බව නිරීක්ෂණය වූ අතර, එය ෙම් රෙට් ඇති එම වර්ගෙය් එකම 
ස්වභාවික උණ ශාක පජාව විය හැකියි." කියලා කියනවා.  අෙන්! 
ශක්යතා අධ්යයන  වාර්තාෙව්  කියලා තිෙබනවා කියලා  සමාගම 
ඊෙය් පත්තෙර්ට කියලා තිෙබනවා, "ෙම් කටු උණ ශාක පජාව 
ෙලෝකෙය් හැම තැනම තිෙබනවා, ලංකාෙව් හැම තැනකමත් 
තිෙබනවා." කියලා. දැන් ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? බදුල්ල දිසා 
වන නිලධාරි පාලමකුඹුර මහත්මයා එදා කියනවා, "ෙම් ස්වභාවික 
කටු උණ පජාව  තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්ම එතැන විතරයි." කියලා. 
එෙහම කියන ගමන් ඊටත් එහාට ගිහින් පරිසර වාර්තා හදලා 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි අහන්ෙන් ෙම් පරිසර විද්යාත්මක ඇගයීම් 
වාර්තා කරන ෙකොට එදා වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් කියපු කාරණා 
ගැන ෙහව්ෙව් නැද්ද, බැලුෙව් නැද්ද, පුරාවිද්යා සමීක්ෂණ හරියට 
කෙළේ නැද්ද කියලායි. ෙබෝහියර්ෙගන් පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශවල 
පුරාවිද්යාත්මක සමීක්ෂණ හරියට සිදු ෙවලා නැහැ. මහියංගණය 
පෙද්ශෙය් පුරාවිද්යාත්මක සමීක්ෂණ සිදු ෙවලා තිෙබනවා, බිබිල 
පෙද්ශය පුරාවිද්යාත්මක සමීක්ෂණ සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්, ගැමුණු රජතුමා, 
 එළාර රජතුමා එක්ක  ඓතිහාසික සටන කිරීමට මහවැලි 
ගංෙතොටින් එෙතර ෙවලා මහියංගණය මහා විහාරය, නාගදීපය, 
බිබිල, මැදගම, අයිෙවල, ෙසේනාපතිය, රිදීමාලියද්ද යන පෙද්ශ 
හරහා ඒ  ඓතිහාසික ගමන ගිය භූමියයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සද්ධාතිස්ස කුමාරයා ඌව ෙවල්ලස්ස 
සශීක කරලා දීඝවාපිය දක්වා සශීක කළ භූමිය. ඒ නිසා ෙම් 
පෙද්ශය  පුරාවිද්යාත්මක  ඓතිහාසික භූමියක්. බලන බලන තැන 
කැණීම් කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම පුරාවිද්යාත්මක ඓතිහාසික 
විද්යාත්මක කාරණා අහු ෙවන  භූමියක්. එම නිසා ෙම් ඉතිහාසය 
යටපත් ෙවන ෙමවැනි ව්යාපෘති ෙගෙනන එක ගැන අපි පරිසර 
විද්යාත්මකව ෙසොයා බලන්න ඕනෑ; පුරාවිද්යාත්මක සමීක්ෂණ 
කරලා බලන්න ඕනෑ; නිවැරදි තක්ෙසේරුවක් කරන්න ඕනෑ; 
නිවැරදි විද්යාත්මක ඇගැයීමක් කරන්න ඕනෑ. ෙමම කාර්යය 
සමාගම්වලට විතරක් භාර ෙදන්න එපා. වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් 
කියන ෙද් අහන්න. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය කියා තිෙබන ෙද් 
අහන්න. පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සැබෑ සමීක්ෂණයක් 
කරන්න; විද්යාත්මක ඇගැයීමක් කරන්න. මහවැලි අධිකාරිෙයන් 

ෙසොයා බලන්න. ෙම් ෙපෝෂක පෙද්ශවලට ෙමම මහා උක් 
කර්මාන්තය ආෙවොත් මාදුරු ඔයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පදියතලාෙව් මහඔෙයන් ආරම්භ කරපු 
රඹකැන්ඔයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ගලඔෙයන් ගලා බසින 
ෙසේනානායක සමුදයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
නාගදීපයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බුලතා හදපු ෙසොරෙබොර වැවට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? වාරිමාර්ග විෙශේෂඥවරුන්ෙගන් ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලා සමීක්ෂණ කරලා ෙමවැනි ව්යාපෘතිවලට අත ගහන්න. 
අපට ෙවල්ලස්ෙසේ නැවත වනාන්තරයක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
"නිල්ගල" කියන්ෙන් බුද්ධදාස රජතුමා හදපු වනය. එදා ෙරොබට් 
බවුන්රිග්ෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් -සුදු ආණ්ඩුව යටෙත්- ෙම් 
වනාන්තර පිළිබඳව, වාරිමාර්ග පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරපු 
එක්තරා විෙශේෂඥෙයක් කිව්ෙව්, ෙම්ක "ආදම්ෙග් උයන" කියලා.  

විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමනි, ඔබතුමා මුල්ෙල්ගම රාළහාමි 
මහත්තයා දන්නවා. එක්තරා කාලයකට කලින් එතුමා මිය ගියා. 
මුල්ෙල්ගම රාළහාමි කියන්ෙන්, බිබිල නිල්ගලට එහා පැත්ෙත් 
වැඩිම ෙදොඩම් ටික වවපු ෙගොවි මහතා. එදා බිබිෙල් ෙජන්ඩල් 
නමින් ෙහෝටලයක් තිබුණා. ඒ ෙජන්ඩල් ෙහෝටලෙය් අයිතිකාරයා 
හිටිෙය්  බිබිෙල්, ඇල්කුඹුෙර් -මා ඉපදුණු ගෙම්-. ෙම්ක මම 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමාට කියන්ෙන් ෙමොකද, මෙග් තාත්තාත් 
ඔබ සමඟ එක කාලයක එකට ෙද්ශපාලනය කරපු ෙකෙනක් 
නිසායි. බිබිල ෙකොටගම මධ්ය බල මණ්ඩලෙය්  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් එක ෙවලාවක වගකීම දරපු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ගුරු යූනියන් එෙක් නායකෙයක් හැටියටත්, 1980 ගුරු 
වර්ජනෙයන් වැඩ තහනම් කරපු ගුරුවරෙයක් හැටියටත් වැඩ 
කරපු ඒ තාත්තාෙග් පුතායි ෙම් කථා කරලා කියන්ෙන් බිබිලට එන 
ෙමම ව්යසනය නවත්වන්න ඕනෑ කියා.  

හරින් පනාන්දු මැතිතුමාට මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා නැෙවන් බැහැලා බදුල්ලට ආවාට ෙත්නුක විදානගමෙග්ලා  
කියන්ෙන් ෙම් බිම නිජභූමිය කරගත්ත මිනිස්සු. විජිත ෙබ්රුෙගොඩ 
කියන්ෙන්, බිබිල නිජභූමිය කර ගත්ත මිනිස්සු. විමලවීර 
දිසානායක නැ ෙඟනහිර පත්තුෙව් බිම්තැන්ෙන් ජන්ම ලාභය ලබපු 
මිනිස්සු. උදයශාන්තලා කියන්ෙන්, බිබිෙල් ජන්ම ලාභය ලබපු 
මිනිස්සු. ඒ අය ෙකොෙහන්වත් ආෙද්ශ කරපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි; 
ෙකොෙහන්වත් ආනයනය කරපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි.  

සමන්ත විද්යාරත්න කියන්ෙන්ත් රිදීමාලියද්ෙද් උපන්න 
ෙකෙනක්. සමන්ත විද්යාරත්නත් එක්ක මට ෙද්ශපාලන පශ්න 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, සමන්ත විද්යාරත්නට ෙම් ඇෙහන 
මාෙන් කියන්න ඕනෑ, සමන්ත විද්යාරත්න එදාත් හිටපු සටෙන්ද 
අපි එදාත් හිටියා සමන්ත විද්යාරත්න හිටපු මන්තීතුමනි. එදා, 
සමන්ත විද්යාරත්න ෙගන ගිය සටෙන්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
ගැන හඬ නගන ෙකොට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු 
හැටියට අපි හැෙමෝම හිටියා.  ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව කුහකත්වෙයන් ෙතොරව මම එකක් කියන්න ඕනෑ.  
සමන්ත එදාත් හිටිය සටෙන්, එදාත් උදයශාන්ත හිටියා; අදත් උදය 
ශාන්ත ඉන්නවා. සමන්ත එදාත් සටෙන් හිටියා; අදත් සටෙන් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා සමන්තට කියන්න ඕනෑ, සමන්ත ඉන්ෙන් නැති 
සටන්වලටත් අපි නායකත්වය ෙදනවාය කියලා. සමන්ත 
විද්යාරත්න, රට ෙබදන ව්යවස්ථාව ෙගෙනන ෙකොට සමන්තලාෙග් 
කට හඬ ඇෙහන්ෙන් නැහැ.  

ඊළාම්වාදි සිහින ඒ පැත්ෙත් නැ ෙඟන ෙකොට ඒකට 
සමන්තලාෙග් කට හඬ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. ජිනීවාවලින් අර්බුද 
එනෙකොට අධිරාජ්යවාදී සපත්තුවට ෙම් රට යටත්වන සැලසුම් 
එනෙකොට, එදා ඉන්දියන් ව්යාප්තවාදයට කථා කරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හඬ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ගරු 
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මන්තීවරුනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී, ඌව-ෙවල්ලස්ස විනාශ කරන 
ෙම් ව්යාපෘතිය ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී, අත් ෙදකම උස්සා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක එක ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක ඉඳෙගන 
ෙම් සටන කරන්න උදයශාන්තලා ලැහැස්තියි කියන එක ෙම් 
ෙවලාෙව්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
තමයි ඌව-ෙවල්ලස්ස බින්තැන්න පළාත ෙවනුෙවන් ෙගොවි බිම් 
සුරකින ජනතා ව්යාපාරයක් හැදුෙව්. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනෑ, 
දිසා වන නිලධාරි මහත්වරුන් කියපු කාරණා ගැන ෙසොයන්නය 
කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ලැබී තිෙබන ආර්ථික දත්ත අනුවත් 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සඳහා සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. උක් 
කර්මාන්තය සඳහා ෙවන්කර තිෙබන අක්කර ලක්ෂයක භූමිෙය් 
උක් වවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අෙප් රෙට් උක් කර්මාන්තෙය්  
ෙමටික් ෙටොන් 80යි නිෂ්පාදනය වන්ෙන්. උක් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය කඩා වැටිලා. උක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය අලුතින් උක් 
පෙභ්ද ෙසොයාෙගන නැහැ, අලුතින් විද්යාත්මක ඇගැයීමක් නැහැ, 
යටිතල පහසුකම් නැහැ. විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, සුෙම්ධා 
ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමනි, ඌව-
ෙවල්ලස්ෙසේ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට 
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඌව-ෙවල්ලස්ස අපි කාෙග්ත් 
භූමියයි. එදා ලංකාෙව් දුප්පත්ම පළාත ෙවලා තිබුණු ඌව පළාත 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී එයින් නිදහස් කරගන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එදා සිටියා. 
දුප්පත්කම හිණිෙපත්ෙත් තිබුණු රිදීමාලියැද්ද ලංකාෙව් විසිවන 
ස්ථානයට පත්වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය්දීයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සියඹලාණ්ඩුව දුප්පත්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය වුණත්, අද එය ෙවනස්ෙවලා දර්ශකවල 
විසිවන, තිස්වන ස්ථානයට පැමිණ තිෙබන්ෙන් ඒ පළාතට ගාමීය 
යටිතල පහසුකම් දුන්නු නිසායි;  දුප්පත්කම නැති කරන්න අවශ්ය 
ව්යාපෘති කියාත්මක වුණු නිසායි; පාරවල්, මං මාවත්, ෙබෝක්කු, 
ඇළ ෙදොළ, වැව් අමුණු ටික හැදුණු නිසායි. අෙප් ෙගොවි බිම්වල 
කුරහන් ටික, ෙමෙන්රි ටික, තල ටික, වී ටික නිෂ්පාදනය වුණා. 
එහි උපරිම පතිඵල ෙගෙනන්න තිබුණු ෙවලාවක තමයි 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා ජාතික ආණ්ඩුව කියන කියාවලියට, 
ෙම් පපාතයට වැටුෙණ්. අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ඌව-
ෙවල්ලස් ස මහා නියඟයකට නැවතත් ෙගොදුරු ෙවලා. ඌව-
ෙවල්ලස්ෙසේ කුඹුරුවලින් වී නිෂ්පාදනය සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. යල 
- මහ ෙදකන්නයට වතුර තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය නියඟෙයන් 
ෙමොකද වුෙණ්? ඒ කුඹුරුවල, ෙගොවි බිම්වල අස්වැන්න, වී 
අස්වැන්න, නිෂ්පාදනය ඉහළට ගිෙය් නැහැ. ඒ ෙගොවීන් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරෙයන් බැට කනවා. රබර් ෙගොවියා ඒ සහනාධාරෙයන් 
බැට කනවා. අද ඒ පෙද්ශවල යල - මහ ෙදකන්නය අතෙර් අහස් 
දිෙයන් වවනවා. ඒ ෙමොනවාද? ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් ගෙම් බඩ ඉරිඟු වවනවා, 
සියඹලාණ්ඩුෙව් බඩ ඉරිඟු වවනවා. උක්වලින් විනාශ වුණු අෙප් 
ෙගොවි බිම්වල දැන් බඩ ඉරිඟු වවනවා. බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනෙයන් 
ලබන ආදායෙමන් අෙප් මිනිස්සු යම් තරමක් ආර්ථිකය ගැට 
ගහෙගන ඉන්නවා. අපි දැක්කා, ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවට 
අනුව අෙප් රටට තවම මිරිස් ටික ෙගෙනනවා; ලූනු ටික 
ෙගෙනනවා; පරිප්පු ටික ෙගෙනනවා -පරිප්පු නම් අෙප් රෙට් 
හදන්න බැහැ ෙන්-; මුං ඇට ෙගෙනනවා; මෑ ෙගෙනනවා; කඩල 
ෙගෙනනවා; කුරහන් ෙගෙනනවා; කුළු බඩු ෙගෙනනවා. ෙම් 
පළාත් ෙම් හැම ෙදයක්ම නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් පළාත්. 
ෙමොනරාගල දිස්තික්ක ෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අම්පාර 
දිස්තික්කෙය්ත් එෙහමයි.  

විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් දිස්තික්කෙය්ත් එෙහමයි. 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා හිඟුරාෙණ් උක් ෙගොවිෙයක්. 
එතුමා කියයි, හිඟුරාෙණ් උක් ෙගොවීන්ට සිදුෙවලා තිෙබන 
සන්තෑසිය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙත්නුක විදානගමෙග්ලා 
දන්නවා, ෙගොවීන්ට තිෙබන ගැටලු. විජිත ෙබ්රුෙගොඩලා දන්නවා, 
ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට තිෙබන ගැටලු. ෙසවණගල පැල්වත්ත 
කියන්ෙන් අලි-මිනිස් ගැටුමට ලක් වී තිෙබන පෙද්ශෙයක්. 
ෙඩොක්ටර් ජයන්ත අතපත්තුෙගන් අපි ඇහුවා, ලංකාෙව් අලි-මිනිස් 
ගැටුමට ලක්වන පෙද්ශවල වැඩිම අලි-මිනිස් ඝාතන සිදුවන්ෙන් -
අලින් ඝාතනය වන්ෙන්, මිනිසුන් මියැෙදන්ෙන්- ෙකොෙහේද කියලා. 
හඳපානාගල, උඩවලෙව්, තණමල්විල හා ෙබරලිෙහළ තමයි 
වැඩිම ඝාතන සිද්ධ වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බිබිල, මැදගම, හිඟුරාණ හා කන්තෙල් 
යන පෙද්ශවල තමයි අලියා ගහලා මැෙරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
පුවක්පැෙල් පෙද්ශෙය් අලියා ගහලා මැෙරනවා. පුවක්පැෙල් 
කියන්ෙන් ඇකිරියන්කුඹුර වන බීට්ටුෙව් තිෙබන ස්ථානයක්. 
ඇකිරියන්කුඹුර වන බීට්ටුෙව් තිෙබන ෙම් ස්ථානය ගලඔයත්, 
නිල්ගලත්, මාදුරුඔයත් අතර තිෙබන අලි මං කඩයි. ෙම් අලි මං 
කඩට තමයි ෙම් සීනි ව්යාපෘතිය එන්ෙන්. තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවී නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමියනි, අදටත් උඩ වලෙව්, 
හඳපානාගල තිෙබන ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැහැයි කියලා 
ඔබතුමිය දන්නවා.  

අලි මිනිස් ගැටුම අපට තවම විසඳා ගන්න බැහැ; විදුලි වැටවල් 
ගහලාත් තවම විසඳ ගන්න බැහැ. අලි මිනිස් ගැටුමට වැඩිෙයන්ම 
ලක් ෙවලා තිෙබන බ්ෙලොක්වල, තණමල්විල පෙද්ශවල- [බාධා 
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියත් එක්ක මට 
වාදයක් නැහැ.  

තණමල්විල ඇතුළු ඒ පෙද්ශවල ෙවලා තිෙබන්ෙන් උක් ගෙහේ 
පැණි රස නිසා අලි ගම් වැදීමයි. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශවල අලි මිනිස් 
ගැටුම වළක්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මාදුරුඔය පෙද්ශෙය් ඉන්න අලි ටික එයි 
බිබිලට. මාදුරුඔය පෙද්ශෙය් ඉන්න අලි ටික එයි පදියතලාව 
නගරයට. මාදුරුඔය රක්ෂිතෙය්, ගල්ඔය, නිල්ගල  ඉන්න අලි ටික 
එයි බිබිලට.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහඔය, රඹකැන්ඔය, මාදුරුඔය 
ජලාශවල වතුර ටික හිඳී යයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නාගදීප වැව් 
ඉහත්තාෙව් උක් වැව්වාට පස්ෙසේ නාගදීප වැෙව් වතුර ටික අඩු 
ෙවලා යයි. බුලතා හදපු ෙසොරෙබොර වැෙව් ඉහත්තාෙව් අක්කර 
62,500ක උක් වැව්වාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? බුලතා හදපු 
ෙසොරෙබොර වැව හිඳී යයි. ඒ  නිසා ෙම් ඓතිහාසික විනාශයට වග 
කියන්න ඕනෑද?  අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අහන්ෙන්, ෙම් 
ඓතිහාසික විනාශයට අපි වග කියන්න ඕනෑද කියලා. එදා 
ෙරොබට් බවුන්රිග් කරපු වැෙඩ් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද 
කරන්ෙන් කියලා අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ෙරොබට් බවුන්රිග් 
 ඇවිල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඌව ෙවල්ලස්ස යටත් කළා; 1815දී 
කන්ද උඩරට ගිවිසුෙමන් යටත් කළා. ඌව ෙවල්ලස්සට විතරක් 
ෙනොෙවයි, මුළු රටටම රෙජක් අහිමි කළා. 2015 ජනවාරි 8වන 
දාත් කෙළේ ඒක ෙනොෙවයිද? 2015 ජනවාරි 8වැනි දාත් ෙම් රෙට් 
සිද්ධ වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයිද? රටට පාලකෙයක් නැහැ; පාලක 
ෙපළැන්තියක් නැහැ; පතිපත්තියක් නැහැ; දර්ශනයක් නැහැ; වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. සැලැස්මක් නැතුව යන ගමනක් අපට 
ෙපෙනනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 4ක පමණ කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා. 

851 852 

[ගරු  ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  මහතා] 
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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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එවැනි ගමනකට ෙසේන්දු 

වුෙණ් ෙමොකද? ෙම් කාරණය කියලා මම කථාව අවසාන කරනවා.  

එදා වඩුග රෙජක් කියලා ශී විකම රාජසිංහ එළවලා 
ඇෙහෙල්ෙපොළට රජකම අරෙගන ෙදන්න අෙප් සමහර සිංහල 
උඩරැටිෙයෝ ඉංගීසින් එක්ක එකතු වුණා. ඒ වාෙග්, ෙමදාත් කළා 
මහින්ද රාජපක්ෂ එළවන්න. දැන් ආර්ථිකය හමස් ෙපට්ටිෙය්. ඒ 
නිසා තමයි ලංකාෙව් ආර්ථිකය කඩා වැටීෙගන යන්ෙන්. මා ළඟ 
තිෙබනවා ආර්ථික දත්ත. ෙම් ආර්ථික දත්ත අනුව ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ලංකාෙව් ආර්ථික දත්ත අනුව, මහ බැංකු වාර්තාවට 
අනුව ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම සියයට 4.5ට බැහැලා; ජාතික 
ආර්ථිකය වැටිලා; ජාතික නිෂ්පාදනය කඩා වැටිලා. ෙමවර නිකුත් 
කරපු මහ බැංකු වාර්තා අනුවත්, සියලු ආර්ථික දත්ත අනුවත් අපට 
පැහැදිලියි රටට සිදු ෙවලා තිෙබන විපත ෙමොකක්ද කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1854දී රතු ඉන්දියානු 
නායක සියැටල් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිවරෙයකු වූ ෆෑන්ක්ලින් පියර්ස්ට ලියුමක් යැව්වා. ගරු 
ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපොත පත 
කියවනවා; ඔබතුමාට සාහිත්ය දැනුම තිෙබනවා. ඔබතුමා, බණ 
ෙපොත දන්නවා; පිරිත් ෙපොත දන්නවා; රතන සූතය දන්නවා; මහා 
මංගල සූතය දන්නවා; මහා පරිනිබ්බාන සූතය දන්නවා. ඔබතුමා ඒ 
රතු ඉන්දියානු නායකයාෙග් කථාවත් අහගන්න. 

 
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 මන්තීමා, මා ඒ කථාව දන්නවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට කථාව අවසන් කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රතු ඉන්දියානු නායකයා 
එදා කියනවා, "නිල් අහසත් ෙපොෙළොෙව් උණුසුමත් විකීණිම ෙහෝ 
මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ඔබෙග් අදහස අපට නුහුරු වන්ෙන්ය. 
සුළ ෙඟ් නැවුම් බව ෙහෝ ජලෙය් කාන්තිය අපට අයිති ෙනොෙව් නම් 
ඒවා මිල කිරීමට ෙහෝ මිලදී ගැනීමට ඔබට ෙහෝ අපට හැකියාවක් 
නැත. අපෙග් භූමිය මිලට ගැනීමට කැමැත්ත පළ කරමින් ඔබ 
කරන ඉල්ලීම අපට දරා ගන්නට ෙනොහැක්කකි..."  

අෙන්! ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,   අපට ෙම්කත් 
දරා ගන්නට බැහැ. ෙමොකද, අපි ෙවල්ලස්ෙසේ ඉපදුණු පුතුන්. ඒ 
නිසා අපට දරා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එතුමා වැඩි දුරටත් 
කියනවා, "ගංගා දිෙග් ගලා බස්නා දිදුළන දිය දහර හුදු ජලයම 
ෙනොව අපෙග් මුතුන් මිත්තන්ෙග් රුධිරයයි." කියලා. 

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, දහමල්ඔෙය්, 
ගලඔෙය්, මාදුරුඔෙය් රඹකැන්ඔෙය්, රන්ෙදණිගල, රන්ටැෙඹ් 
ඇතුළු ෙම් ගංගා, ඇළ ෙදොළවල ගලා ෙගන යන්ෙන් අෙප් 
මීගහපිටිෙය් රෙට් රාළෙග් රුධිරයයි; කැප්ෙපටිෙපොළ රෙට් 

රාළෙග් රුධිරයයි; ෙකොහුකුඹුෙර් රෙට් රාළෙග් රුධිරයයි. ඒ හැම 
තැනම ගලාෙගන යන්ෙන් ඌව ෙවල්ලස්ෙසේ මුතුන් මිත්තන්ෙග් 
රුධිරයයි.  

එදා සියැටල් තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා. "ගංගාෙවෝ අපෙග් 
ෙසොෙහොයුෙරෝ ෙවති. ඔවුහු අපෙග් පිපාසය සංසිඳුවති. අපෙග් 
දරුවන් ෙපෝෂණය කරවති. සුදු මිනිසුන් වන ඔබ අපෙග් සිරිත් 
විරිත් ෙනොදන්නා බව අපි දනිමු."ෙවල්ලස්ෙසේ ජනතාව හැටියට අපි 
කියනවා, අෙප් සිරිත් විරිත් ෙම් රෙට් පාලකයන්ට තවම ෙත්රිලා 
නැහැ කියලා. ෙම් රෙට් පාලකයන්ට ෙත්රුණා නම්, පරිසර 
දිනෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් අතින් එෙහම 
ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එතුමා ෙපොෙළොන්නරුෙවන් 
ඉපදුණු ෙකෙනක්. ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවි පුෙතකුෙගන් ඉපදුණු 
සරල සුගම නායකයාය කියන ජනාධිපතිෙග් අතින් එෙහම ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රතු ඉන්දීයානු නායකයා 
ෙමෙසේ කියනවා. 

"අපෙග් දරුවන් ෙපෝෂණය කරවති. සුදු මිනිසුන් වන ඔබ 
අපෙග් සිරිත් විරිත් ෙනොදන්නා බව අපි දනිමු. ඔබට එක්  බිම් 
කඩක් තවත් බිම් කඩකට වඩා ෙවනස් ෙනොවන බව අපි දනිමු. 
භූමිෙය් තිබිය යුතු ෙද් පැහැර ෙගන පලා යන ඔබෙග්  මිනිස්සු ෙම් 
භූමියට පිටස්තරෙයෝ වන්නාහ. ෙපොෙළොව ඔවුන්ට සෙහෝදරයකු 
ෙනොව සතුෙරකි. භූමිය අත්පත් කර  ගැනීෙමන් පසු  ඔවුන් එය 
අමතකෙකොට තවත් නැවුම්  බිම්  යටත් කර ගනිමින් ඉදිරියට 
ඇෙදති. ඔවුන්ෙග් කෑදරකම විසින් ෙම් භූමිෙය් සාරය උරා ෙබොනු 
ලැබීෙමන් පසු  ඉතිරි වන්ෙන් හිස් කාන්තාරයක් පමණි. අපෙග් 
සිරිත් විරිත් ඔබෙග් සිරිත් විරිත්වලට වඩා ෙවනස් වන්ෙන්ය. මව් 
බිමට සිදුවන  ඕනෑම ෙහොඳක් ෙහෝ නරකක්  එහි ජීවත්වන 
දරුවන්ටත්  උරුම වන්ෙන්ය.  අපි දන්නා පරිදි ෙම් මහ ෙපොෙළොව  
මිනිසාට අයිති නැත.  එෙහත් මිනිසා  මහ ෙපොෙළොවට අයත් 
වන්ෙන්ය." 

 ලක්ෂ්මන්  ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, අපට ෙම් ෙපොෙළොව 
අයිති වන්ෙන් නැහැ.  විජිතමුනි  ෙසොයිසා මැතිතුමනි, අපට ෙම් 
ෙපොෙළොව අයිති වන්ෙන් නැහැ.  නිමල්  සිරිපාල ද සිල්වා  
මැතිතුමනි, අප ට  ෙම් ෙපොෙළොව අයිති වන්ෙන් නැහැ. හරින් 
පනාන්දු මැතිතුමනි, අප ට  ෙම් ෙපොෙළොව අයිති වන්ෙන් නැහැ. 
මිය ගිය ධර්මදාස බණ්ඩා ඇමතිතුමනි, අප ට ෙම් ෙපොෙළොව අයිති 
වන්ෙන් නැහැ.  

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

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අපට අයිති වන්ෙන් අනාගත  දරු පරම්පරාවට අයිති ෙම් මහ  

ෙපොෙළව ආරක්ෂා කර දීමයි.  ඒ නිසා  ජූනි 5 ෙවනි දා ආරම්භ  
කිරීමට නියමිත ෙම් පරිසර විෙරෝධී ව්යාපෘතිය වහාම නවත්වන්න 
කියලා අපි කියනවා.  

ඒ සමඟම මම අවසාන වශෙයන් කියනවා, ජනපවාදෙය් එන  
කථාවක්.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ම ට   මිනිත්තුවක් 
ෙදන්න ෙම් ජනපවාදෙය් කථාව කියන්න. අෙප් ගම්වල කථාවක් 
තිෙබනවා,"ඇතැම් යකුන්  දුම්මල ගහලාවත් පන්නන්න බැහැ" 
කියලා. ෙම් ආණ්ඩුවටත් දැන් යකා වැහිලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
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ඉන්නවා, රීරි යකා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා, මහ ෙසොෙහොන් යකා. 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා හූනියම් යකා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා,  
සන්නි යකා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා, ගරා යකා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්නවා, රට යකා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා,  කළුකුමාර යකා. 
කළුකුමාර යකා වැහුණාට පසේසේ ෙමොකක්ද කරන්න  ඕනෑ? 
යකැදුරා ෙගෙනන්න  ඕනෑ. අපි ලෑස්තියි  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට ෙම් ජනතා  අරගළෙය්දී සියලු ෙද්ශපාලන  මිතුරන්  එකට 
එකතු කර යක්ෙදස්සා නටලා, යකා නටලා, යකා බැඳලා, යකා 
ගස් බැඳලා ෙහෝ ෙම් ආණ්ඩුව පලවා හරින්න. ෙම් ජනතා ෙදෝහී 
ආණ්ඩුව පලවා හරින්න අපි කටයුතු කරනවාය  කියන සහතිකය 
දළදා හාමුදුරුවන්ෙග් නාමෙයන් ලබා ෙදමින් ෙම් ව්යාපෘතියට අපි 
විරුද්ධයි, විරුද්ධයි, විරුද්ධයි කියන කාරණය මතක් කරමින් මම 
නවතිනවා.   සියලුෙදනාටම  ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 2.06] 
  
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 ඌව ෙවල්ලස්ස  

උක් වගාව සම්බන්ධෙයන්, ගැසල් ෙවන්චර්ස් සමාගමට ඉඩම් 
ලබා දීම  සම්බන්ධ  කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ  විවාදයයි  
පැවැත්ෙවන්ෙන්. ෙම් ගැන නිවැරදි කිරීමකින් පසුව මෙග් කථාව 
පටන් ගන්න ඕනෑය කියලා මම  අදහස්  කරනවා.  

පළමුෙවන් මම  කියන්න ඕනෑ, 2015  ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
අපි  ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දුව ගැන.  ෙමොකක්ද, අපි ජනතාවට 
දීපු ෙපොෙරොන්දුව?   ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව රටට කිව්වා, 
තිරසාර සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත් වගාව සඳහා අෙප් භූමිය 
ෙයොදා ගන්නවා කියලා. තිරසාර සංවර්ධනය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? තිරසාර සංවර්ධනය කියන්ෙන් ඒක ෙබෝග වගාෙවන්  
බහුවිධ ෙබෝග වගාවට පරිවර්තනය වීමයි. යම්  කිසි රටක අක්කර 
සියයක් ෙනොෙවයි, අක්කර දහස් ගණනක්, දස දහස් ගණනක් ඒක 
ෙබෝග වගා කරනවා නම්  එය  අද  සලකන්ෙන් පරිසර විෙරෝධී , 
පරිසර හිතකාමී ෙගොවිතැනට විරුද්ධ  පතිපත්තියක් හැටියටයි. ඒ 
අනුව, ෙම්  ෙයෝජනාව තිරසාර  ෙගොවිතැෙන් පතිපත්තියට පටහැනි 
ෙයෝජනාවක් බව මම මුලින්ම  පකාශ කරන්නට  ඕනෑ.  

ෙම් පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් හා විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් විශාල අදහස් පමාණයක් ඉදිරිපත්  කර තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ෙගනා ෙයෝජනාව?  ආණ්ඩුව 
කිව්ෙව් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය මදි,  විශාල  පමාණයක, මිලියන 
හාරසියයක, පන්සියයක පමණ පමාණයක සීනි පිටරටින් 
ෙගන්වනවා,  සීනි ෙගන්වා ගැනීෙමන් ර ෙට් සල්ලි පිටරට යනවා  
කියන එකයි. ඒ නිසා රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න  ඕනෑය 
කිව්වා.  ඒ සීනි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තමයි අපි  ෙම් කර්මාන්ත 
ශාලාව ආරම්භ කරන්න අපි කල්පනා කර තිෙබන්ෙන් කියලා 
කිව්වා. 

ඊළඟට,  ''ෙම් ඉඩම් ෙදන්ෙන් ජනතාවටයි, අපි ආරම්භ 
කරන්ෙන් කර්මාන්තශාලාව පමණයි "කියලා ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් 
පකාශ කළා. විරුද්ධ පක්ෂය පැත්ෙතන් කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ජනතා ෙදෝහී පතිපත්තියක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්   මෙග් අදහස් සභාවට පකාශ කරන එක 
ෙහොඳයි  කියා මා අදහස්  කරනවා.  

ඔබ හැම ෙදනාම දන්නවා, පසුගිය ආණ්ඩු කාලෙය්, 2006 
වර්ෂෙය්දීත් ඊට පසුවත් ස්ථාන කිහිපයකම ෙම් වාෙග් ඉඩම් 

දුන්නා ; ඉඩම් දීෙම් පතිපත්ති කියාවට නැඟුවා. උදාහරණයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් පසුගිය රජය කාලෙය් ෙඩෝල් සමාගමට 
ෙසෝමාවතිෙය් ඉඩම් ලබා දුන්නා. අලි විශාල වශෙයන් ගැවෙසන 
කැලෑෙව් විශාල භූමි පමාණයක් එළි ෙපෙහළි කළා. ඒ වාෙග්ම 
ෙඩෝල් සමාගමට වාණිජ වශෙයන් ෙකෙසල් වගා කිරීම සඳහා ෙම් 
වාෙග්ම ඉඩම් ලබා දුන්නා. උක් වගාව සඳහාත් ෙම් වාෙග්ම 
සැලැසුම් සකස් කළා.  

අත්තෙනෝමතික පසුගිය ආණ්ඩුව පරාජය කිරීමට දායක 
ෙවච්ච අයෙග්  ෙනොෙයක් බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබන්න ඇති. 
පරිසරෙව්දිෙයකු හැටියට වාෙග්ම පරිසරය ගැන සංෙව්දී 
ෙකෙනකු හැටියටත්, ෙම් රෙට් ගහ ෙකොළ, පරිසරය ගැන හිතන 
ෙකෙනකු හැටියටත්  පසු ගිය ආණ්ඩුවට විරුද්ධ වුණා. පධාන 
වශෙයන්ම අපි පරිසර හිතවාදී ඇසකින් පසුගිය ආණ්ඩුවට විරුද්ධ 
වුණා.   ෙම් ආණ්ඩුව පළවා හැර අලුත් ආණ්ඩුවක් යටෙත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය යම්කිසි 
ආකාරයකින් ජාතික සංවර්ධනයක් කරා ෙමෙහය වන්නයි. ෙම් 
ව්යාපෘතිය අපි හිතන ජාතික සංවර්ධන ව්යාපෘතියට පරස්පරයි 
කියන කාරණය  මුලින්ම පකාශ කිරීම මෙග් යුතුකමක් වනවා. 
ෙමොකද, අපි ජන මතය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා නම්, ඒ ජන 
මතයට විරුද්ධ යම්කිසි ෙදයක් සිදු වන ෙකොට  ඒ පිළිබඳව  
ෙදවිධියකට කථා කරන්ෙන් නැතිව අවංකව, සත්යගරුකව අෙප් 
අදහස පකාශ කර සිටීම යුතුකමක් හැටියට මම කල්පනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහවැලිෙයන් ෙබදා 
ෙදන ඉඩම්වල පමාණය ෙකොපමණද කියන කාරණෙය් දී 
මන්තීවරුන් ෙනොෙයක් ඉලක්කම් කිව්වා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරුන් හැටියට කීප ෙදෙනකුම කිව්වා, "ෙම්ෙක් ඉලක්කම් 
වැරැදියි" කියලා. අෙප් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. සමස්තය ගත්තාට පස්ෙසේ 
අක්කර 40,000ක් පමණ ජනතාවට බාර ෙදන්න නියමිතයි. එම 
අක්කර 40,000 අපි බාර ෙදන්ෙන් ගිවිසුමක් යටෙත්. ෙමොකක්ද, ඒ 
ගිවිසුම? "ෙම් ඉඩම්වල උක් පමණක් වගා කළ යුතුයි" කියන 
ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් තමයි අපි ෙම් ඉඩම් බාර ෙදන්ෙන්. ඒෙකන් 
අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් ව්යාපෘතිය සමාගෙමන් විෙයෝග 
ෙවච්ච එකක් කියලා. ඒ කියන්ෙන්, සමාගෙම් අවශ්යතාව මත අපි 
ඉඩම් ජනතාවට බාර ෙදනවා. ජනතාව විසින් කළ යුත්ෙත් 
සමාගමට අවශ්ය විධියට උක් වගා කරලා බාර දීමයි. උක් වගා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් ස්ථාවර 
භාවයක් නැහැ.  

සාමාන්යෙයන් අපි  ඒක ෙබෝග වගා කරනවා.   දැනටත් ඒක 
ෙබෝග වගාවක් හැටියට, වී වගාව කරනවා. ෙත් වගාව ඒක ෙබෝග 
වගාවක් හැටියට කඳුකර පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් කරනවා. 
බහුල වශෙයන්, එනම් සියයට 95ක්ම  අපි ෙම් වගා කටයුතු 
කරන්ෙන් විෂ රසායනික දව්ය විශාල වශෙයන් පාවිච්චි කරමිනුයි. 
ෙලෝකය ෙම් වකවානුෙව් දී විෂ රසායන භාවිතෙයන් අයින් 
ෙවන්න  තීරණය කරලා තිෙබනවා. මීට මාසයකට පමණ ෙපර 
ෙහේග් නුවර තිෙබන අන්තර්ජාතික  අධිකරණෙයන් තීරණයක් 
ලබා දුන්නා. ෙමොකක්ද, ෙම් තීරණය? ඒ තීරණය තමයි, ෙම් 
ෙමොන්සැන්ෙටෝ සමාගෙම් පධාන වල් නාශකයක් ෙවච්ච 
රවුන්ඩෆ ් තහනම් කරන්න තීරණය කිරීම. ඒ රවුන්ඩෆ් වල් 
නාශකය පරිසර විෙරෝධී, මානව හිමිකම් කඩ කරන බව 
අන්තර්ජාතික අධිකරණෙයන් අද වනෙකොට පිළිෙගන තිෙබනවා. 
අක්කර 40,000ක් 50,000ක් වගා කරනෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
ෙගොවියන්ට සමාගම විසින් ෛධර්යය ලබා ෙදන්ෙන් විශාල 
වශෙයන් වල් නාශක ගහන්නයි. ෙම් වල් නාශක ගහලා, අපි උක් 
වගා කිරීම සඳහා කපා දමන්ෙන් කුමන වර්ගෙය් ගස්ද කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිවරයා ඒ පෙද්ශෙය් 
ඇමතිතුමා හැටියට ෙහොඳට දන්නවා.  

855 856 

[ගරු  ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර  මහතා] 
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"සියඹලාණ්ඩුව" කියලා ඒ පැත්ෙත් ගමක් තිෙබනවා. ඒ නම 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ඒ  පෙද්ශෙය්  සියඹලා ගස් තිෙබන නිසයි. 
ලංකාවට බහුල වශෙයන්ම අවශ්ය කරන ඖෂධවලින් සියයට 70ක් 
පමණ වැෙවන්ෙන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්. අරළු, බුළු, ෙනල්ලි 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි නීති විෙරෝධි කියන ගංජා වැඩිපුරම 
වැෙවන්ෙන්ත් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්. ගංජා කියන්ෙන් 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල තහනම් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් 
සුද්දන්ෙග් කාලෙය් ගංජා තහනම් කරලා තිෙබනවා. ගංජා 
පිළිබඳව මෙග් තිෙබන අදහස ෙම් අවස්ථාෙව් දී  මා පකාශ 
කරන්න  යන්ෙන් නැහැ, ෙමම  විවාදය ෙවනත් පැත්තකට මාරු 
වන නිසා. ෙකෙසේ ෙවතත්  ආයුර්ෙව්දයට අනුව ගංජා ඖෂධයක්.  
මට අවශ්ය වුෙණ් ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ෛජව විවිධත්වෙයන් 
ඉතා බහුල පෙද්ශයක් කියන කාරණය තහවුරු කරන්නයි.  විශාල 
වශෙයන් ඖෂධ වැෙවන, ඖෂධ වනාන්තරයක් තමයි 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කය. ෙම් ඖෂධ වනාන්තරය සම්පූර්ණෙයන්ම  
ෙබෝග වගාවකට ෙයොමු කිරීම සුදුසු කියාවක් ෙනොවන බවයි මම 
හිතන්ෙන්.  උක් වගාව සඳහා අක්කර 40,000ක් අවශ්ය නම්,  උක් 
වගා කළ හැකි භූමි ෙමොනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
අලුත් සාකච්ඡාවක් කරන්න ඕනෑ. අපි උක් වගාව කරන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් මට අදහසක් 
තිෙබනවා.  

ලංකාෙව් සීනි අවශ්යතාව සපුරා ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම 
දැනට අපට සකිය කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබනවා. එක 
කර්මාන්තශාලාවක ෙගොඩනැගිලි සහ අවෙශේෂ දව්ය තිෙබනවා. ඒ 
කන්තෙල් කර්මාන්තශාලාෙව්. ෙම් කර්මාන්තශාලා හතර 
කියාත්මක කිරීෙමන් තවත් කිසිම කර්මාන්තශාලාවක් නැතුව 
ලංකාෙව් සම්පූර්ණ සීනි අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කර ගන්න පුළුවන්. 
ඒ කියන්ෙන් අපට වර්ෂයකට ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හතරක පමණ 
සීනි අවශ්ය ෙවනවා. අපි සාමාන්යෙයන් ලබා ගන්ෙන් ෙමටික් 
ෙටොන් පනහක්, හැටක් අතර පමාණයක්. ඒ අනුව අපට සීනි විශාල 
පමාණයක් පිට රටින් ෙගන්වන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
ෙමටි ක් ෙටොන් හතරක් වන සීනි නිෂ්පාදනය ලංකාෙව් 
අවශ්යතාවට සරිලන විධියට ලංකාෙව්ම නිෂ්පාදනය කරන්න 
පුළුවන්ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. මෙග් ස්ථාවරය නම් ෙම් 
තිෙබන කර්මාන්තශාලා හතර පණ ගැන්වීෙමන් පසු අලුෙතන් 
කර්මාන්තශාලාවක් බිහි කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැති බවයි. 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව දැන ගන්න අවශ්ය නම්, ෙම් 
කර්මාන්තශාලාවල ධාරිතාව අධ්යයනය කරලා ෙම් පිළිබඳව 
විධිමත් සාකච්ඡාවක් කරමු.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කන්තෙල් අෙප් කර්මාන්තශාලාව සකිය 
කරනවා නම් අපි උක් වගා කළ යුත්ෙත් යම් කිසි ආකාරයක බහු 
ෙභෝග වගාවක් හැටියටයි. ඒ කියන්ෙන් අක්කරයක්, අක්කර 
ෙදකක් තිෙබන භූමියක පර්චස් 20ක තමයි අපි උක් වගා කරන්න 
ඕනෑ. එතෙකොට  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, ෙපොෙළොන්නරු 
දිස්තික්කෙය්, තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සෑම තැනම කුඩා 
පරිමාණෙයන් උක් වගා කරනවා. එතෙකොට ඒ උක් වගාව අපට 
පුළුවන් කන්තලයට ලබා ෙදන්න. එතෙකොට වතුර විශාල 
පමාණයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. නඩත්තුව පහසු ෙවනවා.  

අෙප් පමුඛ අවශ්යතාව ෙම් අක්කර 40,000න් ෙමටික් ෙටොන් 
වැඩි පමාණයක් ලබා ගන්න එකද?  දැනටමත් අක්කර 40,000ක් 
පමණ උක් වගා කර තිෙබනවා. අපට පැල්වත්ත සීනි 
කර්මාන්තශාලාවට අයත් අක්කර 25,000ක උක් වගාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන පමාණෙයන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමටික්  ෙටොන් 50ක - 60ක අතර පමාණයක්. 
ෙම් පමාණය පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් අපි තවත් 
වගා කළත් උපරිම වශෙයන් තවත් ෙමටික්  ෙටොන් 100ක් වැඩි 
කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැනට තිෙබන 

කර්මාන්තශාලා තුනක් සකීයයි. තව එකක් සකීය නැහැ. ඒක 
සකීය කිරීෙමන් අපට ඒ අවශ්ය කරන ධාරිතාව ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි.  ෙම් අවස්ථාෙව් මට මතක් ෙවනවා,  
එදා රත්න ශී විෙජ්සිංහ ලියපු ලස්සන ගීතයක්. ඒක ලංකාෙව් 
හුඟක් ජනපිය වුණා. ඒ සින්දුව තමයි, "බිම්බරක් ෙසනඟ ගැවසුණු 
චන්ද සූර්යයා ඉපදුණු රම්ය භූමිෙය් මනරම් මාළිගාව ෙකෝ...." 
කියන සින්දුව. ඒ සින්දුෙව් අන්තිමට එක තැනක ලිව්වා, 
"ටැක්ටෙර් යකඩ ගජෙසන් කුංචනාදෙයන් ඇළලුණු වෘක්ෂ 
ෙද්වතාවුන් බිම වැටී පණගසයි" කියලා. එදා රත්න ශී විෙජ්සිංහ 
ලියපු සින්දුව අදටත් ඉතාම වටිනවා. අපි  ෙගොවියන්ට ෙම් අක්කර 
පමාණය වගා කරන්න දුන්ෙනොත්,  අර වෘක්ෂ ෙද්වතා ගස් 
නැත්නම් අෙප් සියඹලා ගස්, අෙප් අරළු, බුළු, ෙනල්ලි වගාවන් - 
සියලු ඖෂධ- ෙගොවියන්ට සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කරන්න සිදු 
ෙවනවා. අපට කිසිම වචනයක් ෙදන්න බැහැ, ෙම්ක විනාශ 
කරන්ෙන් නැහැය කියලා. ෙකොම්පැනියක් දැමීම ෙනොෙවයි 
පශ්නය. අක්කර 150ක් ෙකොම්පැනියකට දීම ගැන මෙග් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ඒෙක් විශාල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා. මම ඒක පශ්නයක් හැටියට 
දකින්ෙන් නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
සහ- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

අද මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන වටිනාකම තිෙබන්ෙන් ජීව 
විවිධත්වය මත. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙත් 
වගාෙව් ඇති වී තිෙබන කනගාටුදායක ඉරණම පිළිබඳව මා කියා 
සිටින්න කැමැතියි. අද අක්කර ලක්ෂ ෙදකක පමණ පමාණයක් 
කඳුකර පෙද්ශෙය් අපි ෙත් වගා කරලා තිෙබනවා. එදා සුද්දන්ෙග් 
කාලෙය්යි ෙත් වගාව ආරම්භ කෙළේ. අද අක්කර 80,000ක් විතර 
තිෙබනවා, ඇට ෙත් වගා කරපුවා. දැන් රිකිලි ෙත් වගා කරන්නත් 
බැහැ. ෙවන ෙභෝගයක් වගා කරන්න බැරි තරමට අවුරුදු 50ක්, 
60ක් අතරතුර ෙම් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ අද සම්පූර්ණෙයන් විනාශ 
ෙවලා අෙප් ලංකාවට විශාල බලපෑමක්  ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු විජිත් විජියමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා දැන් ෙම්  ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. මම ඒ වාර්තාව ගැන කියන්නම්.  මධ්යම කඳුකරෙය් ෙත් 
වගාවන්ට ගහන ෙතල්, ෙපොෙහොරවල වස විෂ නිසා අද මධ්යම 
කඳුකරෙය් දිස්තික්ක පහක වැව්වල තිෙබන ජලය බීමට 
ෙනොෙවයි, ෙගොවිතැනටවත් පාවිච්චි කළ ෙනොහැති තරම් අතිවිශාල 
පමාණෙයන් දූෂණය ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් වකුගඩු ෙරෝගීන් 
ලක්ෂයක් සිටින බවට හඳුනාෙගන තිෙබනවා. තවත් ලක්ෂ 
ෙදකකට වැඩි පමාණයක් සිටින බවට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  
එෙහම නම් බහුවිධ ෙභෝග වගාවක් ෙවනුවට  ඒක ෙභෝග වගාවක්,  
ඒ කියන්ෙන් තනි උක් වගාවන්ට අපි ජනතාව ෙපලෙඹව්ෙවොත් ඒ 
වගා කරන්න ෙවන්ෙන් කාබනික කමයටවත්, ෙපොෙහොර 
ෙයොදලාවත් ෙනොෙවයි. අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න ෙවන්ෙන්  
ක්ෂණිකව  ෙතල් ෙපොෙහොර විශාල පමාණයක් භාවිත කරලා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක  බහුවිධ ෙභෝග වගාවක්  හැටියට අපට හරවන්න 
පුළුවන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ඊළඟට, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන වැව් පිළිබඳවත් සිතන්න 
ෙවනවා. මට තිෙබන ඉතාම සුළු කාලය තුළ මම ඒ ගැනත් 
කියන්න කැමැතියි. අපි ගංගා හරවලා වතුර ගන්න කමයක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

අෙප් අතීත මුතුන් මිත්ෙතෝ හදපු කමය තමයි, අද තිරසර 
සංවර්ධනෙය් ෙහොඳම කමය. ඒ කියන්ෙන්, වියළි කාලෙය් අහසින් 
වැෙටන සියලුම වතුර සුළු පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ සහ මහා 
පරිමාණ වැව්වල විශාල වශෙයන් අපි ගබඩා කර ගත්තා.  එෙහම 
ගබඩා කර ගත්තාම ෙපොෙළොෙව් ෙතතමනය සදාකාලිකව රැඳිලා 
තිබුණා. එතෙකොට වගාවට අමුතුෙවන් වතුර ෙදන්න කියලා 
කමෙව්දයක් අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. මක්නිසාද කියනවා 
නම්, ෙම් ෙපොෙළොව ජල ෙපෝෂණෙයන් සදාකාලික යුක්ත වන 
නිසා.  

ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් පරාකම සමුදය හදලා 
තිෙබන්ෙන් වතුර ෙදන්න ෙනොෙවයි, ජල ෙපෝෂක තත්ත්වය මහ 
ෙපොෙළොෙව් ආරක්ෂා කරන්නයි. අද විද්යාත්මකව ඒක තහවුරු 
කරලා තිෙබනවා. අද ෙගෝලීය උණුසුම්වීම යටෙත් ඇති ෙවලා 
තිෙබන කාලගුණ විපර්යාස යටෙත් පසුගිය කන්නෙය්දී අෙප් 
ෙගොවි ජනතාවෙගන් සියයට පනහකට වතුර නැති වුණා. 
එෙහමනම් ෙමොනරාගල ෙම් වාෙග් අක්කර තිස් හතළිස ් දහසක 
අපි උක් වගා කරනවා නම් , ෙම් කාලගුණ විපර්යාස යටෙත් ෙම්වා 
නඩත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මහ ෙපොෙළොව යටින් වතුර ගන්න 
ෙවනවාද? විෙශේෂෙයන්ම, විෙද්ශීය බහු ජාතික සමාගම් අද 
කාන්තාරෙය් මහා විශාල වගාවන් කළා. ඒ නිසා ඇති ෙවච්ච මහා 
දැවැන්ත පාරිසරික පශ්න ගැන ෙලෝකෙය් සාකච්ඡා කරලා, ඒවා 
අතහැර දාන්න කියලා අද ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමොනරාගල කියන්ෙන්, අපි ආරක්ෂා කර ගත යුතු ලංකාෙව් 
තිෙබන අෙප් පරම, පූජනීය භූමියක්. එහි තිෙබන ෛජව 
විවිධත්වය අපට කාටවත් මිල කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ; එහි 
තිෙබන ඖෂධවල වටිනාකම කිසිම ෙකෙනකුට මිල කරලා 
සීමාවක් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ගහක් කපන ෙකොට ඒකට 
අපි වටිනාකමක් ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් fridge එකකින් අපට සියයට 
14ක් සීතල ලැෙබනවා නම්, අපට ගහකින් සියයට 32ක් සීතල 
හම්බ ෙවනවා. අපි fridge එකට වටිනාකමක් ෙදනවා. හැබැයි, මහ 
ෙපොෙළොෙව් හැෙදන ගහකින් කරන ෙසේවාවට අපි වටිනාකමක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් ලැෙබන ඔක්සිජන්වලට, ඒක මහ 
ෙපොෙළොව ජීව චකයක් බවට පත් කිරීම ෙවනුෙවන්, ක්ෂුදජීවී 
කියාකාරිත්වය වැඩි කිරීම ෙවනුෙවන් අපි සත පහක් ගහකට 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පරිසර චකෙය් තිෙබන ජල චකය 
ආරක්ෂා කිරීම, බහුවිධ ඒ ඒ ෛජව පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම පදනම් 
කර ෙගන තමයි අපි මහ ෙපොෙළොව සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
කරන්න යන්ෙන් එවැනි ඉලක්කයක් මත මහ ෙපොෙළොව 
සංවර්ධනය කිරීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජනාධිපතිතුමා එකඟ ෙවච්ච 
පතිපත්තියත් ෙනොෙවයි.  

ෙම් ආකාරයට උක් වගාව ෙවනුෙවන් කර්මාන්තශාලාවකට 
අක්කර 150ක් ලබාදීම ගැන මට නම් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
සමහරවිට අද අපට කර්මාන්තශාලාවක් ඕනෑ ෙවයි. 
කර්මාන්තශාලා තුනක් කියාත්මක බව මම මුලින් කිව්වා. 
කන්තෙල් කර්මාන්තශාලාව නැහැ. ඒක දාන්න ඕනෑ කන්තෙල්ද, 
ෙමොනරාගලද කියලා අපි තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. මෙග් අදහස 
අනුව, ෙමොනරාගල කියන්ෙන් උක් වගා කරන්න සුදුසු භූමියක් 
ෙනොෙවයි කියන එකයි. ෙමොනරාගල අපි ආරක්ෂා කළ යුත්ෙත් 
පුණ්ය භූමියක් හැටියටයි. ෛජව විවිධත්වය අනර්ඝව ඇති මහ 

ෙපොෙළොවක් හැටියට ඒ ෙපොෙළොව සදාකාලිකව අපි ආරක්ෂා කර 
ගත යුතුයි. එදා බදුල්ල දිස්තික්කය සම්පූර්ණෙයන්ම මහ 
ජනතාවත් එක්ක සංහාරය කළා. ෙමොකටද ෙම් සංහාරය කෙළේ? 

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

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව 

අවසන් කරනවා.  

ඒ සංහාරය කෙළේ ෙවන ෙමොකටවත් ෙනොෙවයි. එදා ඉඩම් මං 
ෙකොල්ල කන්න අෙප් ජල චකය විනාශ කළා. ඒකෙභෝග වගාවට 
මහ ෙපොෙළොව ෙයොමු කළා. අෙප් මහ ෙපොෙළොව එදා විනාශ කිරීම 
ෙහේතුෙවන් අද අෙප් ජලය, වායුව, මහ ෙපොෙළොව දූෂණය ෙවලා 
පරම්පරා ගණනකට ෙම්ක නිවැරැදි කරන්න බැරි තත්ත්වයකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

මම හිතනවා, ෙම් ව්යාපෘතිය අනුව කර්මාන්තශාලාව ෙදන 
එක ෙනොෙවයි පශ්නය; අක්කර 150 පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. 
ෙම් පතිපත්තිය ඒකෙභෝග වගාව මුල් කර ගත්ත පතිපත්තියක්. 
අපට සීනි අවශ්ය නම්, සීනි නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කමෙව්දයක් අප 
හඳුනා ගත යුතු බවයි මෙග් ස්ථාවරය. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 

[பி.ப. 2.23] 
 
ගරු ශාන්ති ශ ්රීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இன்ைறய இந்த விவாதத்திேல நிலத்ைத விற்பைன ெசய்வ  
பற்றிேயா, அைதக் ெகாள்வன  ெசய்வ  பற்றிேயா அல்ல  
அதற்காக நான் ஆத்திரப்பட்ேடா, ஆேவசப்பட்ேடா இங்கு 
உைரயாற்ற விைழயவில்ைல. நாட் ைடய அபிவி த் 
தி்க்கும் நிைலேபறான ஓர் அபிவி த்திையப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கான திட்டங்கைள வகுப்பதற்கும் நாங்கள் 
எதிர்மாறானவர்கள் அல்லர். ஆனால், இந்த நிலம் ைகமா தல் 
ெதாடர்பான இன்ைறய இந்த விவாதத்திேல வடக்கு, கிழக்கு  
மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிலங்கள் அவர்களிடமி ந்  
ைகமாறியி ப்ப  பற்றிய மிக ம் ேவதைனயான சில 
க த் க்கைள இச்சந்தர்ப்பத்தில் மிக ம் அைமதியாக ம் 
விநயமாக ம் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

30 வ ட கால த்தத்திேல ேதாற் ப்ேபான, அைனத் 
ைத ம் இழந் ேபான எம  மக்கள் மீண் ம் தங்கள  

ர் கக் காணிக க்குள் ெசல்ல யாத வைகயில், அந்தக் 
காணிகளில் இரா வத்தினர் காம்களிட் த் தாித்தி ப்ப ம் 
கடற்பைடயின ம் விமானப்பைடயின ம் ைகயகப்ப த்தி 
ைவத்தி ப்ப ம் இன்  த்தம் வைடந்  8 வ ட 
காலமாகி ம் ெதாடர்ந் ெகாண்ேடயி க்கின்ற . இந்தக் 
காணிக க்குாிய ஆவணங்கைள எம  மக்கள் ைவத்தி ந் ம் 
அந்தக் காணிகள் அவர்களிடம் ைகயளிக்கப்படாத நிைலயில் 
அவர்கள் தங்கள  காணிக க்கு ன்பாகேவ தகரக் 
ெகாட்டைககைள அைமத் , அந்தக் காணிகைள வி வித் த் 
த மா  சாத் க ாீதியாகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கிறார்கள். 
2 மாத காலத் க்கு ேமலாக திேயாரங்களிேல தம  குழந்ைத 
குஞ்சுகேளா  அவர்கள் ேபாரா வைத நீங்கள் அைனவ ம் 
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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அறி ர்கள். அந்தவைகயிேல ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 
ேகப்பாப் ல  காணிைய வி விக்குமா  எம  மக்கள் 
ெதாடர்ந்  ேபாரா க்ெகாண்  வ கிறார்கள். இதைன 
வி விப்ப  ெதாடர்பாக கடந்த 17ஆம் திகதி பா காப்  
அைமச்சில் நைடெபற்ற கூட்டத்தின் ெதாடராக 19ஆம் திகதி 
அந்த மக்களின் 5 பிரதிநிதிக ம் ஏைனய அதிகாாிக ம் 
அந்தக் காணிகைளச் ெசன்  பார்ைவயிட்டதன் பின்னர், 
அதைன வி விப்பதற்குக் ேகாாிக்ைககள் விடப்பட்டன. 
ஆனால் இன் வைர எ விதமான ன்ேனற்ற நடவ க்ைக 
க ம் இல்லா  அந்த மக்கள் ெதாடர்ந் ம் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கிறார்கள். அந்தக் காணிகைள அவர்களிடம் 
உடன யாகக் ைகயளிப்பதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த அரைச மிக ம் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, மகாவ  "L" வலயத் திட்டத்தின் கீழ் 
ெகாக்கிளாய், ெகாக்குத்ெதா வாய், க நாட் க்ேகணி 
ேபான்ற பகுதிகளி ள்ள காணிகள் குறிப்பாக, அவர்கள  
வயல் நிலங்கள், ைகயகப்ப த்தப்பட் , அங்கு ெவ ஓயா 
என் ம் பிரேதச ெசயலகத்ைதத் தாபித் , அைவ அங்கு 
கு ேயற்றப்பட்ட சிங்கள மக்க க்குப் பாரப்ப த்தப் 
பட் ள்ளன. இந்தக் காணிகள் அந்த மக்களிடம் காணப்பட்ட 
உற்பத்திக்குாிய, வ மானத்ைதப் ெபற் த்த கின்ற 
காணிகளாகேவ அைமந்தி க்கின்றன. இதைனவிட, 
வட் வாகல் காணிைய விமானப்பைட ைகயகப்ப த்தி 
யி ப்பதனால், மக்க ைடய ெதாழில்கள், குறிப்பாக 
கடற்ெறாழில், பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . அ மட் மல்ல, 
அவர்க க்கு வ மானத்ைதத் தந் ெகாண் ந்த 
கால்நைடகள்கூட அந்த விமானப்பைட கா க்குள் 
அகப்பட் க்கின்றன. இவ்வாறாக அந்த மக்க க்கு 
வ மானத்ைதத் தந்த ெதாழில் யற்சிகைள றிய க்கின்ற 
வைகயிேல, அவர்கள் ெதாடர்ந்  ர் கமாக வாழ்ந்  வந்த 
காணிகைளக் ைகயகப்ப த்தி, அவற்றில் காம்கைள 
அைமத்தி ப்பதான , த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள 
ேம ம் பாதிப் க்கு உட்ப த் கின்ற ஒ  காாியமாகேவ 
அைமந்தி க்கின்ற . காணிக்குாிய ஆவணங்கள் 
ைவத்தி ப்பவர்க க்கு அந்தக் காணிகைளக் ைகயளிப்பதற்கு 
இந்த அரசு நடவ க்ைக எ ப்பைத வி த் , 
வ க்கட்டாயமாக, நிைலேபறான ஓர் அபிவி த்திைய 
ேநாக்கிய ெசயற்பா  என்  கூறி, ெப ம் ைகத்ெதாழிற் 
சாைலகைள அைமப்பைத ம் அவற் க்குக் காணிகைளப் 
பிாித்  வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பைத ம் இந்த 
மக்கைள - தமிழர்கைள - மாற்றாந்தாய் மனப்பான்ைம டன் 
அ கும் நடவ க்ைககளாகேவ க தேவண் ள்ள .  

இ மட் மல்ல, இன்  மிக ம் அவசர அவசரமாக 
வனவளத் திைணக்களம், ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சித் 
திைணக்களம் என்பவற் க்கு உாிய காணிகள் என்  மக்கள  
காணிகள் எல்ைலயிடப்ப கின்ற நடவ க்ைக ெதாடர்ந்  
நைடெபற் க்ெகாண்  வ கின்ற . அவர்க க்கு வ மானம் 
த ம் பயிர்கள் இ க்கின்ற காணிகைள வனவளத் 
திைணக்களம் எல்ைலயிட் ச் ெசல்வ , மிக ம் ாிதமாக 
நைடெப கின்ற ஒ  ெசயலாகக் காணப்ப கின்ற . இதன் 
பின்னணி என்ன? ஏன், இவ்வா  அந்த மக்கள் ர் கமாக 
வாழ்கின்ற காணிகைள வனவளத் திைணக்களத் 

க்குாியெதன்  எல்ைலயிடப்ப கின்ற ? என்ப  ஒ  
ாியாத திராகேவ உள்ள . இதன் லமாக ம் எம  மக்கள் 

ேம ம் பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ  நிைலேய காணப்ப கின்ற . 

ேம ம், அபிவி த்திைய ேநாக்கிய நிைலேபறான 
அபிவி த்தித் திட்டங்கைள ஏற்ப த்த நிைனக்கின்ற இேத 

அரசு, த்த காலத்தில் ைகவிடப்பட்ட குளங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்யாதி ப்ப ம், அந்தக் குளங்க க்குக் கீ ள்ள வயல் 
களில் மக்கள் பயிர்ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல ெசயற்பா  
கைளச் ெசய்யாதி ப்ப ம் இங்ேக குறிப்பிட் க் கூற 
ேவண் ய ஒ  விடயமாகும். குறிப்பாக, ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தின் ஒட் சுட்டான் பிரேதச ெசயலகப் பிாிவி ள்ள 

றிகண் க்குளத்தின் குளக்கட்ைட ெவட் விட்  இரா வம் 
அங்கு காமிட் ப்பதனால், அந்தக் குளத்தில் 
ேதங்கேவண் ய நீர், அந்த மக்கள் வாழ்கின்ற நகர் றங் 
க க்குள் ெசல்வதனா ம் அந்தக் குளத் க்குக் கீழ் பயிர் 
ெசய்யப்பட ேவண் ய வயல்கள் ெதாடர்ந்  09 வ டங் 
களாகப் பயிர்ெசய்யப்படாத நிைல நீ த்தி ப்பதனா ம் அந்த 
மக்க ைடய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இேதேபால், மாந்ைத கிழக்குப் பிரேதச ெசயலகத்தி ள்ள 

வரேமாட்ைட என் ம் குளம் ப் ர  ெசய்யப்பட்  அ  
னரைமக்கப்பட்ட பின் ம் அதன்கீழ் பயிர்ெசய்யப் 

படேவண் ய காணிகள் அந்த மக்க க்கு இ வைர 
ைகயளிக்கப்படவில்ைல. இவ்வாறான ெசயற்பா கள் 
ெதாடர்ந்  எம  பிரேதசங்களில் நைடெபற் க் ெகாண் ப் 
பதனால், எம  மக்கள  வ மானம், வாழ்க்ைகத்தரம், 
அவர்கள  உற்பத்திகள் ெதாடர்ந்  பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ  
நிைலைமேய காணப்ப கின்ற .  

வடக்கு, கிழக்குப் பகுதியில் கடல் வளங்கைளச்  சாியான 
ைறயிேல மக்கள் ெபற யாத வைகயில் - கடற் 

ெறாழிைலச் ெசய்ய யாத வைகயில், அங்கு இரா வம் 
மக்கைளத் த ப்ப ம் ெதன்பகுதியி ந்  வ கின்ற 
மீனவர்கைள ஊக்குவிப்ப ம் அங்கி க்கின்ற அரச 
அதிகாாிகள் தங்க ைடய கடைமகைளச் சாியான ைறயிேல 
ெசய்வதற்குத் தைடவிதிப்ப மான ெசயற்பா கள் ெதாடர்ந்  
இடம்ெபற்  வ கின்றன. அதனால்தான், இன் ம் ஒப்பீட்  
ாீதியிேல எம  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் மிக ம் 
ஏழ்ைமயான பிரேதசங்களாகத் ெதாடர்ந் ம் இ ந்  
வ கின்றன. எனேவ, ெப ம் திட்டங்கைள ம் ெபாிய 
ெதாழிற்சாைலகைள ம் ன்ென க்க எண் கின்ற இந்த 
அரசு, த்தம் நைடெபற்ற பிரேதசத்திேல ஓர் இயல் நிைலைய 
ஏற்ப த்தி, அவர்க க்கான காணிகைளத் தி ம்பக் 
ைகயளித் , அந்த மக்கள் இயல்பாகேவ பயிர்ச்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப வதற்குாிய நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண்  
ெமன்  மிக ம் விநயமாகக் ேகட் , என  உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 වර්ෂෙය් අෙප් 

රෙට් සීනි පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් 651,181යි. නමුත්, 2016 
වර්ෂෙය් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කළ සීනි පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 
62,048යි. ඒ කියන්ෙන් අෙප් රෙට් පාවිච්චි කරන සීනි 
පමාණෙයන් සියයට 9.5යි අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කෙළේ.  
නිෂ්පාදනය ගැන බලද්දී, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් 
1984-1986 කාලෙය් ෙසවනගල හැදුවා, පැල්වත්ත හැදුවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් ෙදෙකන් විතරක් ෙමටික් ෙටොන් 50ක් 
එනවා. ඊට අමතරව එන්ෙන්, 1950 නිර්මාණය කරපු ගල්ඔය 
කර්මාන්තශාලාෙවන්. ෙම් රෙට් සීනි පරිෙභෝජනය වැඩි වුණාට, 
1986ට පස්ෙසේ, -අවුරුදු තිහකින්- සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ෙම් 
රෙට් ඇති කරලා නැහැ. නමුත්, වරායට ගිහින් බැලුෙවොත් අෙප් 
රෙට් පරිෙභෝජනය සඳහා සීනි ෙමටික් ෙටොන් හතළිෙහේ 
containers 15ක්  දවස ගාෙන්ම ෙගොඩ බානවා. ඒ කියන්ෙන්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් සල්ලි, බදු මුදල්, ජනතාවෙගන් ගන්නා මුදල් රුපියල් 
ෙකෝටි 10ක් සීනි ෙගන්වන්න කියලා විෙද්ශ රටවලට යවනවා.  

අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් එෙහම තත්ත්වයක්. මහවැලි ව්යාපාරය 
-කඩිනම් මහවැලි ෙයෝජනා කමය- සඳහා, අවුරුදු පෙහේ ඒ 
ෙයෝජනා කමය සඳහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 263යි අපට 
වැය වු ෙණ්. නමුත් සීනි සඳහා අපි ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
300කට වඩා පිට රටට යවනවා. අෙප් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය, සීනි 
නිෂ්පාදනය හදා ගත්ෙතොත් සීනි මිලදී ගැනීමට, කිරි පිටි මිලදී 
ගැනීමට වැය වන විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අෙප් රෙට් 
ඉතුරු ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, සීනි ෙගන්වන්න රුපියල් බිලියන 36.12ක් -
ෙකෝටි 3612ක්- අවුරුද්දකට වියදම් කරන බව. සීනි ෙගන්වනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අස්ෙසේ ජාවාරමකුත් ෙවනවා. සීනි 
containers අස්ෙසේ තමයි කුඩු ෙගෝනි -පැකට්- එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් රට දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 10ක කිරි පිටි ආනයනය 
කරනවා. කිරි ආශිත නිෂ්පාදන සඳහා 2016 වර්ෂෙය්දී රුපියල් 
බිලියන 37.39ක් -ෙකෝටි 3739ක්- විෙද්ශ විනිමය වශෙයන් අෙප් 
රෙටන් ගලා ෙගන ගියා. වර්ෂයකට සීනි ෙමටික් ෙටොන් 72,000-
80,000 අතර පමාණයක් නිෂ්පාදනය සඳහා තමයි ෙම් 
කර්මාන්තශාලාව හදන්ෙන්. අෙප් මුළු සීනි පරිෙභෝජනෙයන් 
සියයට 9.5ක් දැනට ෙද්ශීයව නිපදවනවා. තවත් සියයට 14ක් 
හදන්න තමයි ෙම් කර්මාන්තශාලාව නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම කිරි අපට පශ්නයක්. දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 10ක කිරි 
පිටි ෙගන්වනවා. ෙම් කර්මාන්තශාලාව ආශිතව වර්ෂයක් තුළ කිරි 
ලීටර මිලියන 15,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න සැලසුම් සකස ්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් කර්මාන්තශාලාව 
ආශිත ෙරොඩු, කාබනික දව්ය පාවිච්චි කරලා විදුලි බලය ෙමගා 
ෙවොට් 28ක් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිෂ්පාදනය කරන විදුලිෙයන් ෙමගා ෙවොට් අටක් පාවිච්චි කරලා 
තමයි ෙම් කර්මාන්තශාලාව තනිකර කියාත්මක වන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අද අපි අපනයනය සඳහා ගම්මිරිස් වගාව 
promote කරන බව. ගම්මිරිස ් වගාව ව්යාප්ත කරද්දී  ෙම් 
ව්යාපෘතිය තුළ අවුරුද්දකට ගම්මිරිස් ෙමටික් ෙටොන් 637ක් සහ මුං 
ඇට, කව්පි වැනි ධාන්ය ෙමටික් ෙටොන් 1,500ක් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පවුල් 7,500ක් සමඟ එකතු ෙවලා තමයි 
බිබිෙල් ෙම් සීනි කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන්ෙන්. හන්දි 
ගාෙන් කියව කියවා ඉන්නවාට වඩා, ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට -පාර්ලිෙම්න්තුවට- ඉදිරිපත් කරලා විවෘතව 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු අගමැතිතුමාටත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රජයටත් මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි දන්නවා, 2007 වර්ෙෂය්දී ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනා බව. ඒෙක් අඩු පාඩු තිබුණා. අපි ඒවාට විරුද්ධ වුණා. අඩු 
පාඩු හදා ගන්න කියලා අපි කිව්වා.  

2007 ජූලි 17 වන අඟහරුවාදා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවාම ඌව 
නෙවෝදයට විරුද්ධ වූ සමන්ත විද්යාරත්න හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයාට සිදු වුෙණ්, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් 
ෙගදර ඉන්න. ඔහුට ජනතාව කැමැත්ත දුන්ෙන් නැහැ. ඌව දියුණු 
ෙවනවාට විරුද්ධ කුහක ෙද්ශපාලනඥයන් පිරිසක් වශෙයන් 
ඔවුන් හංවඩු ගැහුණා. ජනතාව ඔවුන්ට ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් කුහක ෙද්ශපාලනයක් කරලා 
ඌෙව් නෙවෝදයට බාධා කළ නිසා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එක 
මන්තීවරෙයක් ඌෙවන් බිහි කෙළේත් නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා, 
තවදුරටත් ෙම් විධියට යන්න ගිෙයොත් අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳියිද දන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙමොකද, රෙට් නෙවෝදය සඳහා විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීම නිසා. 

ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මහා ෙලොකු අක්කර 
ගණන් ගැන කිව්වා. තනිකර පට්ටපල් ෙබොරු තමයි කිව්ෙව්. 
ෙකොරෙහේ කිඹුල්ලු ෙපන්වනවා. හැබැයි ෙකොරෙහේ කිඹුල්ලු නැහැ; 
ඉන්න බැහැ. ඒක දැන දැන ෙකොරෙහේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලා 
ෙපන්වන කණ්ඩායමක් තමයි ෙම් විෙරෝධය ෙගනාෙව්. ෙම් 
ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ඉඩම් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් විකුණනවා කිය කියා පසු ගිය දවස්වල 
කෑ ගසමින් ඇවිද්දා. ආෙයෝජකයින්ට -විෙද්ශිකයින්ට- ඉඩම් 
විකුණනවා කියා කිව්වා. ෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් එෙහම ඉඩම් 
විකුණන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 33කට බදු ෙදනවා විතරයි. ඒ 
ෙදන්ෙන්ත් ෙහක්ෙටයාර 149යි. අක්කර 25,000ක්, 30,000ක් 
ෙදනවා කිව්වා. විෙද්ශ සමාගමකට බදු ෙදන්ෙන් ෙහක්ටයාර 
149යි. ඒ කියන්ෙන් අක්කර 370යි. ෙබොරු කිය කියා ජනතාව 
මුළා කරන කටයුත්තක් තමයි කරන්ෙන්. ඒ ෙදන්ෙන්ත් වාණිජ 
බදු කමයට. බද්දට අමතරව ෙම් ෙකොම්පැනිය හැම සීනි ෙටොන් 
එකකටම රුපියල් 2,500ක් රජයට ෙගවන්න ඕනෑ. 

ෙම් සල්ලි විෙද්ශ විනිමය වශෙයන් එන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැතිව රෙට් බැංකුවලින් ගන්නා ණයවලින් ෙම් කර්මාන්තශාලාව 
විෙද්ශිකයන්ට හදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා රටට  විෙද්ශ 
විනිමය වශෙයන් එන්න ඕනෑ. ඒ නිසා  ෙම්කට කුහකකම් 
කරන්න එපා; අසත්ය මත ඉදිරිපත් කරන්න එපා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් තුළින්  දිනකට සීනි ෙටොන් 360ක් - 
400ක් විතර නිෂ්පාදනය ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, දැන් ෙමතුමන්ලා ෙලොකු තර්ක ඉදිරිපත් කළා. 
ෙම්ෙකන් සීනි හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඇහුවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන් ඒක දන්ෙන් නැහැ. තවම ෙම්ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් 
ගල් යුගෙය්. අද වන ෙකොට පර්ෙය්ෂණවලින් අලුත් උක් පෙභ්ද 
ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා.  වැසි ජලය උපෙයෝගී කරෙගන වගා 
ෙකොට, ෙහක්ෙටයාර් එකකට ෙමටික් ෙටොන්  90ක් හදන්න 
පුළුවන් උක් පෙභ්ද අද වන ෙකොට සාර්ථකව ෙහොයා ෙගන 
තිෙබනවා.  ඒ, වැසි ජලෙයන්. ෙම් වගාවට irrigation water 
ෙදන්න පටන් ගත්ෙතොත්  මීටත් වඩා නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා. 
එෙහම නම් ගණන් හදලා බැලුවාම ෙහක්ෙටයාර් 15,000කින්  
සීනි ෙමටික්  ෙටොන් 7,125ක් හදන්න පුළුවන්. ෙම් 
කර්මාන්තශාලාවට ඕනෑ වන්ෙන් දිනකට  උක් ෙමටික් ෙටොන්  
4,000යි. වැඩ කරන්ෙන දවස් 200යි.  ෙමෙහම ගණන් හදලා 
බැලුවාම ෙම් භූමි පමාණය අෙප්  අවශ්යතාවට ඉහටත් වඩා වැඩියි. 
ෙම්ක ෙදන්ෙන් ෙකොම්පැනියට ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙදන්ෙන් වෙට් 
ඉන්න ෙගොවීන්ටයි. නමුත්, ෙම්ෙගොල්ලන් කැමැති නැහැ, ඌෙව් 
ජනතාව දියුණු ෙවනවාට; ඌෙව් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
ෙවනවාට. ෙම් ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, හැමදාම 
ඌව පෙද්ශය- 
 

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 සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
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. 
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අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වගාව සඳහා අවශ්ය ජලය 

ගැන කථා කළා. ෙම් උක් වගාව ට ලැෙබන්ෙන් වැසි ජලයයි.  
එෙහම නැතිව  irrigation   මඟින් ජලය ලබා ගන්නවා ෙනොෙවයි. 
උක් වගා කරන්ෙන් ෙකොම්පැනිකාරයින් ෙනොෙවයි. 
ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් ෙදන්ෙන් ඌෙව් 
ජනතාවටයි. පවුල් 7,500කට ෙහක්ෙටයාර් 2ක බැගින් ලබා 
ෙදනවා. ෙම්වා ෙකොම්පැනියකට ෙදන ඉඩම් ෙනොෙවයි කියන එක 
මතක තියා ගන්න.  

උක් වගා කිරීම තුළින් ඒ ජනතාවට යම් ආදායමක් ලබා  
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. මතක තියා ගන්න, උක්වලට ෙදන මිල 
ගණන තීරණය කරන්ෙන් ෙකොම්පැනිකාරයා ෙනොෙවයි; රජයයි.   
උක් ෙමටික්  ෙටොන් එකකට  රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියලා 
රජයයි තීරණය කර තිෙබන්ෙන්.  දැන් අහනවා, ජලය ෙකොෙහන්ද 
කියලා.   ෙම් ගැන විද්යාත්මකව හිතන්න.  විරුද්ධ ෙවන්නන් 
වාෙල් විරුද්ධ ෙවන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ෙම්ෙගොල්ලන් කථා කරන විධියට කටුනායක ගාමන්ට් ඉදි 
ෙවන්ෙනත් නැහැ; බියගම ෙවළඳ කලාප හැෙදන්ෙනත් නැහැ. ෙම් 
විධියට කථා කෙළොත් රැකිරක්ෂා පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. 
හැමදාම ෙම් රට ගල් යුගෙය් තියාෙගන ඉන්න ෙවනවා.  සීනි 
ටිකත් පිට රටින් ෙගනැල්ලා හිඟා කන රටක් බවට පත් කරන්නයි 
ෙම් අය හදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා ඉෙගන ගන්න.  ඒ ප ෙද්ශෙය් 
වර්ෂාපතනය කීයද? මිලිමීටර් 1200 සිට 1500 දක්වා වාර්ෂික 
වර්ෂාපතනයක් එහි තිෙබනවා. එවන් වර්ෂාපතනයක් තිෙබන 
ෙකොට වැව් උතුරනවා; ඔයවල් උතුරනවා. නමුත්, විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්න ඕනෑ  ෙම්කට අවශ්ය වැව් පමාණය ෙම් කර්මාන්තශාලා 
භූමිය තුළ නිර්මාණය කරන බව. ඒ වැව් පිෙරනවා.   වැසි කාලයට 
වතුර ටික යන්ෙන් මුහුදටයි. ඒ මුහුදට යන වතුර ටික නවත්වලායි 
ෙම්ක කරන්ෙන්. මතක තියා ගන්න. අලුතින් වැව් හදලයි ෙම්ක 
කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ අපට ෙම්කට කියලා ෙවනම වතුර අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ජලය ෙසන්ටිමීටර්  1.075ක පමාණයක් වී 
වගාවට ඕනෑ; උක් වගාවට ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙසන්ටිමීටර් 0.6යි; 
දැන් කරන බඩඉරිඟු වගාවට ඕනෑ ෙවන්ෙන් ෙසන්ටිමීටර් 0.45යි. 
නමුත්, බඩඉරිඟු වගාෙවන්  ජනතාවට ෙම්තරම් ආදායමක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

දැන් බලන්න, ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරනවා කියලා මිනිස්සු 
කැෙල් අක්කර හත, අට කපා දමනවා. එෙහම කරලා ඊළඟ තැනට 
යනවා. ඒක ෙනොෙවයිද පරිසර විනාශය? අද ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කරනවාටත් වඩා දියුණු කෘෂිකර්මයක් ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙලෝකයත් එක්ක අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කරපු යුගය අයින් කරලා ෙම් ලබා ෙදන ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක 
ඉඩම්වලින් උපරිම ඵළ ෙනළන්න ඕනෑ. ෙම්ෙගොල්ලන් කියනවා, 
උක් වගා කරන්න විතරයිලු ෙම්ක ෙදන්ෙන් කියලා. නැහැ, ෙම් 

ෙහක්ෙටයාර් ෙදක තුළ ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් සැලැස්මක් හදලා තිෙබනවා.  ඒ ෙහක්ෙටයාර් 
ෙදකක ඉඩම හතරට ෙබදලා කටයුතු කරන ආකාරය කියලා 
තිෙබනවා.  අවුරුද්දක හැමදාම පැළ වැවීෙගන එන ආකාරයට 
එක ෙකොටසක් තිෙබන්න ඕනෑ. එතෙකොට පළමු මාස හතරක 
කාලය තුළ ඒ අවට මුං වගා කරන්න පුළුවන්; ගම්මිරිස් වගා 
කරන්න පුළුවන්; විදුලිය නිපදවන්න ෙයොදා ගන්නා ග්ලිරිසීඩියා 
වගා කරන්න පුළුවන්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි අද කථා 
කරනවා, රසායනික ෙපොෙහොර ෙයදීම වගාවට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා. නමුත්, ෙම් කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
ෙම් වගාවන්වල ෙරොඩුවලින් කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය 
කරන්නත් අවස්ථාව හදලා තිෙබනවා. 

ෙම්  කියාවන්ෙගන් අලිමංකඩවලට බාධා ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අසත්ය මත පකාශ කරන්න එපා. අසත්ය කියන්න එපා. ජනතාවට 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. ජනතාව හැමදාම 
රවටන්න බැහැ.  අසත්ය කිය කියා සටන් පාඨ කියන්න බැහැ. ඔය 
සටන් පාඨවලට සීමා වුණු ෙද්ශපාලනය අයින් කරලා, බුද්ධිමත්ව 
හිතලා රට දියුණු කරන්න, රට නිර්මාණය කරන්න  අපත් එක්ක 
එකතු ෙවන්නය කියා අප කියනවා.  

ෙම් කුහක ෙද්ශපාලනෙයන් අපි ඈත් ෙවමු, ඌව-ෙවල්ලස්ස 
දියුණු පෙද්ශයක් බවට පත්කරමු. ෙම් කුහක ෙද්ශපාලනය නිසා 
ඌව-ෙවල්ලස්ස රෙට් තිෙබන දුප්පත්ම පෙද්ශය බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඌව-ෙවල්ලස්ස දියුණු පෙද්ශයක් බවට පත් කරලා, ඒ 
මිනිසුන්ටත් කාලා ඇඳලා ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
නිර්මාණය කරමු. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් රජයට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. අලුතින් එන පවුල් 7,500 සඳහා අවශ්ය 
කරන ෙරෝහලක්, පාසලක් ඇති කරලා, ඒ පෙද්ශය දියුණු 
ගම්මානයක් බවට පත් කරන්න කියලා කියමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.43] 
 
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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය ඉතාමත්ම 

බරපතළ විවාදයක්. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ගහ ෙකොළ, මහ ෙපොෙළොව, 
සතා සිව්පාවා, පජාව එකට සම්බන්ධ ෙවලා,- [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
පැත්ත මාරුෙවලා වාෙග්. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
පැත්ත විතරක් ෙනොෙවයි, තව ඒවාත් මාරු ෙවනවා. ඒක නිසා 

අමාරු කරගන්ෙන් නැතුව ඉන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගහ ෙකොළ, මහ ෙපොෙළොව, 
සතා සිව්පාවා, පජාව, ඒ වාෙග්ම පජාවෙග් පගමනය, ඒ සියලු 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් රජයකට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. 
මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, අෙප් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා, ජලය විකිණීෙම් ඇමතිවරෙයක්. ඒ තමයි 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජල සම්පාදන ඇමතිවරයා. ජලය සුරැකීෙම් ඇමතිවරයා තමයි 
විජයමුණි ෙසොයිසා. ඒ නිසා මට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා, භූගත 
ජලයත්, මතුපිට ජලයත් ආරක්ෂා කිරීම වාෙග්ම කරදිය බැහැර 
කිරීමත් ගැන. විෙශේෂෙයන්ම අද අපි භයානක තැනක ඉන්ෙන්. අද 
අෙප් ගංගා ෙදෝණි 10ක් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
මුහුදු ජලය ඇතුළට එන නිසා අද කැලණි ග ෙඟ් bund එකක් 
බැඳලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එෙහම නැතිව අපට පානීය ජලය 
ලබාගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ bund එක බඳිනවාට අපි 
විරුද්ධ වුණා. ෙමොකද, ගංවතුරට ඒක බාධාවක් වන නිසා. 
එතෙකොට කළු ග ෙඟ් තත්ත්වයත් එෙහමයි. මහවැලි ගඟ 
ගත්ෙතොත්, අපට මහියංගනෙයන් මුහුදු ජීවීන් හම්බෙවනවා. ඒ 
විධියට ගංගා ෙදෝණි 10ක් අද බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා. එවැනි අර්බුදයක් තිෙබන ෙවලාෙව්, අපි ෙකොෙහොමද 
භූගත ජලය ආෙරෝපණය කරන්ෙන්? එෙහම නම් අපට තිෙබන 
පධානම අභිෙයෝගය තමයි, අවුරුද්දක පඩිය එක මාෙසකදී 
ෙගවනවා වෙග් අවුරුද්ෙද්ම වහින වැස්ස එක මාසයකදී  වහන 
එක. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. අපට එකම අවුරුද්දක භයානක 
නියඟයක් හා භයානක ගංවතුරක් පවතිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ජලය රැස් කිරීම 
පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, ෙලෝකෙය් පථම ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් 
තායිලන්තය. ෙදවැනි තැන ඉන්ෙන් අපි. නමුත් අපි ෙලෝකෙයන්ම 
පළමුවැනි තැන සිටිෙය්. අෙප් රෙට් වැව් පද්ධතියක් තිබුණා. කුළු 
වැව් තිබුණා, මහ වැව් තිබුණා, එල්ලංගා වාරි පද්ධතියක් තිබුණා, 
ෙපොකුණු තිබුණා, ඒ වාෙග්ම කුලම් තිබුණා. අපට වහින වැස්ස 
නිකරුෙණ් මුහුදට ගලාෙගන යන්න ෙනොදී ඒ විධියට අපි ආරක්ෂා 
කර ගත්තා.  

අෙප් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, ලංකාෙව් ෙලොකුම ජලාශය තමයි 
අක්කර අඩි ලක්ෂ 7ක් ඇති ඉඟිනියාගල ෙසේනානායක සමුදය. 
හැබැයි, ඒෙකන් වතුර බිංදුවක්වත් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පසු 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් මමයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමායි, අපි එකට 
ෙචොපර් එෙක් ගිහිල්ලා රඹකැන් ඔය ජලාශය විවෘත කළා. 
රඹකැන් ඔය ජලාශෙය් වතුර ටිකත් යන්ෙන් නැ ෙඟනහිර පළාතට. 
ඒ වාෙග්ම බිබිෙල් නාමල්ඔය තිෙබනවා, ඒෙක් වතුර ටික 
යන්ෙනත් නැ ෙඟනහිර පළාතට. උඩවලව පැත්ෙතන්, එෙහම 
නැත්නම් දකුණු පළාතට මායිම්ව ගත්තත් අපට ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ දවස්වල ෙවෙහරගල ජලාශය  හැදුවා. එදා අපි ඒකට 
විරුද්ධ වුණා. අපි විරුද්ධ වුණාම වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමොනරාගල දිසාපතිත් එක්ක අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ගැහුවා. අපට 
වැව් 65ක් දුන්නා. සුගලාෙද්වි වැව එයින් පධාන වැවක්. ඊළඟ එක 
තමයි බිබිෙල් මාලිප්ෙපොත වැව. සුගලාෙද්වි වැව තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනරාගල. සුගලාෙද්වි වැව අවුරුදු 22ක් හැදුවා. එෙහම ෙන්ද? 
මාලිප්ෙපොත වැව අවුරුදු 15ක් හැදුවා. ඒත් හදලා ඉවර නැහැ. මම 
මහ ඇමති කාලෙය් අලුගල්ෙග් වැව හැදුවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. බාධා කරන්න එපා. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට වෙග් අසීමිත කාලයක් මට ෙවන්කරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට නම් හැමදාම කථා කරන්න කාලය 
ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වැව්වල සම්පූර්ණ ජලය 
ටික  යන්ෙන් දකුණු පළාතට. අපි එදා විරුද්ධ ෙවලා, ඊට           
පස්ෙසේ ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, 
අගමැතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීෙමන් දින 100 ආණ්ඩුව යටෙත් 
සුගලාෙද්වි වැෙව් ඉතිරි වැඩ ටික කරන්න අපට  පුළුවන් වුණා. 
දැන් එය අවසාන අදියෙර් පවතින්ෙන්. මාලිප්ෙපොත වැව අපි දැන් 
හදලා ඉවරයි. ඊළඟට ඌරුසිටා වැව, කිරිඉබ්බන් වැව, උඩවලව 
ජලාශය, ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශය, ඒ සියල්ලම තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්. හැබැයි, ඒවාෙය් වතුර ටික ඔක්ෙකෝම 
දකුණු පළාතටයි. ෙම් ඔක්ෙකෝම කරලා අන්තිමට ෙමොකක්ද 

කෙළේ? අන්තිමට ගත්තා උමා ඔය ඉහළ ෙකොටස ව්යාපෘතිය. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් මධ්යම කඳුකරෙය් සෙහෝදර ජනතාවට 
එයින් අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ 
පජාව ගැන, එයින් සිදුවන පාරිසරික හානිය පිළිබඳව ඇගයීමක් 
නැතුව එය කළා. ඒ නිසා ෙමය තහනම් කරලා තිබුණා. නමුත් දින 
100 ආණ්ඩුව යටෙත් අපි ඒක යථාවත් කරලා ෙමය 
අනිවාර්යෙයන් කළ යුතු ව්යාපෘතියක් හැටියට හඳුනාගත්තා.  දින 
100 ආණ්ඩුව කාලෙය් අලිෙකොෙට් වැව හදන්න පටන් අරෙගන 
අද ෙම් වනෙකොට අපි අක්කර අඩි 9,000ක් හදලා ඉවරයි. ඊළඟට 
අපි අලිෙකොෙට් වැෙවන් සිංහලයාගම හරහා බලහරුව කුඩා ඔය 
ජලාශයට කිෙලෝමීටර 38ක ඇළ මාර්ගයක්  කපන්න පටන් 
ගත්තා. එය දැන් වැල්ලවාය ටවුම ළඟට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  
අපට දැන් එතැන උමගක් ඉදිකරන්න තිෙබනවා. බලහරුව 
ජලාශය අක්කර අඩි 25,000යි. දැන් bund  එක ගලට හාරලා, 
ගෙල් ඉඳලා අෙප් මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හඳපානගල 
අක්කර අඩි 5,000යි තිබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒක අක්කර අඩි 15,000 
දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.  අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ෙම් ජල ෙපෝෂකය අපි ආෙරෝපණය කර 
තිෙබනවා. ඒ  ව්යාපෘති තුනට අමතරව අපි හඳපානගල වම් ඇළ 
මාර්ගය පටන් ගත්තා.  අද උක් වගාව සශීක කරන්න උක් වගාව 
හරහා ඒ ඇළ මාර්ගය ගමන් කරනවා. උක් වගාවට සම්බන්ධ පුංචි 
වැව් ටික පුරවන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. පැල්වත්ෙත් 
උක්වගාවට ෙඩෝසර් කරපු වැව් ටික හදන්න රුපියල් මිලියන 
400ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  ෙසවණගල උක් වගාව කරන්ෙන් 
වාරි කර්මාන්තෙයන්. ෙසවණගල ඇළ මාර්ගවල වැඩ කටයුතු 
කරන්න දින 100 ආණ්ඩුෙව්දී රුපියල් මිලියන 300ක් දුන්නා. අද 
ඒ ඇළ මාර්ගවල වැඩ අවසන් කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, කතරගම ෙදටගමුව වැව සම්පූර්ණෙයන්ම ආකමණය 
කරලා වැව මැද්ෙද් swimming pools හදලා තිබුණා; වැව මැද්ෙද් 
ෙහෝටල් හදලා තිබුණා. ෙම් වැව නිසා කතරගම පූජා භූමියට 
ගංවතුර තර්ජනයක් ඇති වුණා. එය වළක්වා ගන්න අපි රුපියල් 
මිලියන 600ක්, 700ක් පමණ වියදම් කරලා වැඩි වතුර 
ෙකොච්චිපතාන වැවට ෙගනියන්න ඇළක් කැපුවා. ඊළඟට මූලිකව 
හඳපානගල, බලහරුව කුඩා ඔය ජලාශය, අලිෙකොෙට් ජලාශය 
හදන්න පටන් ගත්තා. මීට අමතරව වැව් 200ක එල්ලංගා 
පද්ධතියක්  හදන්න පටන් අරෙගන ඒ වැව් 200න් ෙම් වනෙකොට 
වැව් 65ක් හදලා ඉවරයි. නව ඌව ෙවල්ලස්ස හදන්න ෙනොෙවයි, 
පැරැණි ෙවල්ලස්ස ෙකොෙහොමද හදන්ෙන් කියන එක ගැන හිතලා 
සංවර්ධනය නියම  විධියට ඉෂ්ට කරන්න ෙම් රජය සමත්ෙවලා 
තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, උක් වගාව 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කරන භූමි පෙද්ශය ගැන. එහි  රඹකැන් 
ඔය හදලා තිෙබනවා.  ෙම් භූමි පෙද්ශෙය් ඔයවල් තුනක් 
හැෙදනවා. මහ ඔය හැෙදනවා; ගල්ඕෙඩ්ආරු හැෙදනවා; රඹකැන් 
ඔයහැෙදනවා. රඹකැන් ඔය ජලාශය දැන් හදලා ඉවරයි. නමුත්  
මහ ඔය වැව හදන්න අපි දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ගල්ඕෙඩ්ආරු අපි වැවක් හදන්න සූදානම්. ෙම් ජලාශ 
තුනම ෙගනිහිල්ලා ෙම් භූමි පෙද්ශයට කිෙලෝමීටර 25ක් ඈතින් 
තිෙබන මඩකලපුෙව් රූගම්, කිතුල කියන  ජලාශ ෙදක ඒකාබද්ධ 
කරලා දැවැන්ත ජලාශයක් හදන්න අපි සූදානම් කරලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ෙම් උක් වගාව සිද්ධ ෙවන පෙද්ශෙය් අද රඹකැන් ඔය 
තිෙබනවා. ඊළඟට ගල්ඕෙඩ්ආරු හදනවා. ඊළඟට අපි මහ ඔය 
හදනවා. ජලාශ හතරක් හැෙදනවා. එතෙකොට අපට ෙවච්ච 
සංසිද්ධිය තමයි මහෙපොෙළොව, ගහෙකොළ, සතා සිව්පාවා, පජාව 
කළමනාකරණය කිරීම. 

867 868 

[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 
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අලි, අද සංවර්ධන පෙද්ශයට එනවා. ඒ වාෙග්ම  සංරක්ෂිත 
කැෙළේට අලි එනවා. වනජීවි පෙද්ශෙය් කැෙළේට එනවා. අද ෙම් අලි 
එක තැනක නැහැ. ඊළඟට මිනිස්සුත් එක තැනක නැහැ. සත්තුත් 
එක තැනක නැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක කළමනාකරණය කරන්න අවශ්ය 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම බිබිල, මැදගම, මඩුල්ල, තවම ෙමයට 
ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මම එතැනට එනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් දුප්පත්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතරක් තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවැති තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ වූ සාකච්ඡාවට 
මම ගියා.  බැලුවාම අපට තරු හතරක් තිෙබනවා.  

ඒ කියන්ෙන් දුප්පත්කෙම් උපරිමයක අපි ඉන්නවා. 
දුප්පත්කෙම් උපරිමයක තරු හතරක් අපට තිෙබනවා. ෙම් තරු 
හතර තිෙබන පෙද්ශ ෙමොනවාද? සියඹලාණ්ඩුව, මඩුල්ල, 
රිදීමාලියද්ද සහ කන්දකැටිය. ෙම් අයෙග් පධාන ජීවිකාව 
ෙමොකක්ද? ෙදවියෙන්! ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් පධාන ජීවිකාව කන්න  
ෙභෝග වගාව. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ජනතාවට 
භූමිෙය් අයිතිය නැති ෙවනවා නම් ඒ කිසිම ව්යාපාරයකට අපි 
හවුල් ෙවන්ෙන් නැහැ; උදවු කරන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම් 
ෙගොවි ජනතාවට භූමිෙය් අයිතිය ලැෙබන්නට ඕනෑ කියලායි. ඇළ 
දිෙග් වතුර එනෙකොට ඉඩම් ඔප්පුවත් එන්න ඕනෑ, වතුර දිෙග්. ඒක 
තමයි අෙප් තර්කය. ෙම් ෙගොවි ජනතාව උඩ බැලුවාම අහස; බිම 
බැලුවාම මහ ෙපොෙළොව. පැල්පත්වල ජීවත් වන අහිංසක ෙගොවි 
ජනතාව දහඩිය මුගුරු ෙහළාෙගන වැඩ කරනවා. ඒ ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීෙම් වගකීම ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබනවා; 
ෙම් රජයට තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

උක් වගාෙව් කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි පිටස්තර 
ෙගොවීන් කරන වගාව. අෙනක් එක ෙක්න්දීය වගාව. ෙක්න්දීය 
වගාව සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම් ෙකොම්පැනියකට අක්කර දහස් 
ගණනක් ෙදනවා; ඒ අක්කර දහස් ගණෙන් සම්පූර්ණ බලය ඒ 
ෙකොම්පැනියට ෙදනවා. පැල්වත්ත සීනි සමාගමට එෙහම දීපු ඉඩම් 
අක්කර 3,000ක් තිෙබනවා.  ෙමොකක්ද ඒවාෙය් තත්ත්වය? අපි 
ඇත්ත කථා කරන්නට ඕනෑ. පැල්වත්ෙත් උක් ෙටොන් එකක් 
ෙමෝල ගාවට එන විට සීනි සමාගමට රුපියල් 8,000ක් යනවා. උක් 
ෙටොන් එකකට රුපියල් 8,000ක් යනවා. නමුත් පිටස්තර ෙගොවියා 
ඇඹරුම් මැෂින් එක ළඟට උක් ෙටොන් එකක් රුපියල් 4,000කට 
ෙගනැල්ලා ෙදනවා.  ෙම් අහිංසක ෙගොවියාෙග් තත්ත්වය මීට වඩා 
දියුණු කරන්නට ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, ෙසවනගල උක් වගාව වර්ෂා ෙපෝෂිතව ෙනොෙවයි 
ෙකෙරන්ෙන් කියා. ෙසවනගල සම්පූර්ණෙයන්ම වගා කරන්ෙන් 
වාරි ජලය හරහා. හැබැයි මතක තියා ගන්න, පැල්වත්ෙත් උක් වගා 
කරන්ෙන් වර්ෂා ෙපෝෂිතව බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් සීනි සමාගම් ෙදෙක් පසුගිය වසෙර් ලාභය රුපියල් මිලියන 
1,080යි. පසුගිය කාලෙය් යම් පමාණයක් පාඩු වුණා. ෙම් සමාගම් 
රුපියල් මිලියන 604ක බදු ෙගවලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වසෙර් 
ලාභය රුපියල් මිලියන 1,008යි. පසුගිය වසෙර් ලාභය රුපියල් 
මිලියන 1,080යි, ෙම් වසෙර් ලාභය රුපියල් මිලියන 1,008යි. 
මතක තියා ගන්න බදුත් ෙගවලා, ලාභත් අ රෙගන ෙම් පළාෙත් 
ජනතාවට රුපියල් බිලියන 3ක් දීලා තිෙබනවා. ෙම් සා විශාල 
මුදලක් අෙප් දිස්තික්කයට එන නිසා ඇඹිලිපිටිය නගරය මහා 
විශාල වටිනාකමක් එන නගරයක් විධියට හැදිලා, මහා ව්යාපාර 
මධ්යස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. බුත්තල නගරයත් 
එෙහමයි. අද පැල්වත්ෙත් නිෂ්පාදන ධාරිතාව සියයට 22කිනුත්, 
ෙසවනගල නිෂ්පාදන ධාරිතාව සියයට 17කිනුත් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, මම තව කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් වාරි 
පද්ධතිවලට අමතරව අපි කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ෙයෝජනා කමය 

ආරම්භ කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිහින් කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ 
ෙයෝජනා කමයට මුල් ගල තිබ්බා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කුඹුක්කන් ඔය වම් ඇෙළන් අපට ඉත්තෑකටුව, ෙතනගල්ලන්ද, 
මාරාව, කහම්බාන, ෙකොටියාගල, ඇතිමෙල් සහ නැව්ගල දක්වා 
අක්කර 13,000ක් සංවර්ධනය කරන්නට පුළුවන්. දකුණු ඇෙළන් 
ඔක්කම්පිටිෙය් තිෙබන සියලු වැව් ටික පුරවනවා. ඊටත් වඩා 
වැදගත් ෙද් තමයි ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් වකුගඩු ෙරෝගය 
සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරන්නට ෙම් හරහා ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙයන් තුෙනන් ෙදකකට පානීය ජලය ලබාෙදන්නට 
ලැහැස්තියි. කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිය හරහා පානීය ජලය 
ෙදන්නට බැරි ෙකොටස තමයි සියඹලාණ්ඩුව සහ මඩුල්ල. ඒ සඳහා 
අපි හැඩ ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරනවා. අපි ඒ සඳහා 
කැබිනට් පතිකා දාලා තිෙබන්ෙන්. හැඩ ඔය ජලාශ ව්යාපෘතිය 
හරහා අපට නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සංචාරක කලාපයට පානීය ජලය 
ලබා ෙදන ගමන් සියඹලාණ්ඩුෙව් සහ මඩුල්ෙල් සෑම ෙගදරකටම 
පිරිසිදු පානීය ජලය සහිත ජල කරාමයක් ලබා ෙදන්නට අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

වකුගඩු ෙරෝගය ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරන්න අද අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වයත්, 
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීමත් තුළ අපට අද ඒ ෙදය 
කරන්න ශක්තිය ලැබී තිෙබනවා.  ෙම් රජය යටෙත් ඒ සඳහා 
කැබිනට් පතිකා පහක් මම ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

අලි ඉන්න තැනත්, මිනිසුන් සිටිය යුතු තැනත්, වනාන්තරය 
වනාන්තරය හැටියටත්, සංවර්ධන කලාප සංවර්ධන කලාප 
ෙලසත් අප නිවැරදිව හඳුනා ගත යුතුයි. පජාව ෙසොබා දහම 
ෙවනුෙවන් පරිත්යාග කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙසොබා දහමත් 
පජාව ෙවනුෙවන් යම් පරිත්යාගයක් කරන්න ඕනෑ. ඒ පරිත්යාග 
තුළ තමයි අපට රැෙකන්න පුළුවන්. ඒ පරිත්යාග තුළ තමයි 
කළමනාකරණයක් කරන්න පුළුවන්. එම නිසා භූමිෙය් 
කළමනාකරණයක් අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඌව පළාෙත් ජනතාවට, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පංචවිධ ඉඩම් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්ය කියන 
ඉඩම්වල පශ්නය අපට තිෙබනවා; වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත්ය කියන ඉඩම්වල පශ්නය තිෙබනවා. 
ෙමොකද, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් පෙද්ශ 
ගැසට් කරන ෙකොට අෙප් පැරණි ගම්මාන ඒ තුළට දමලා, ඒ 
ගම්මාන ෙකොටු කර තමයි ගැසට් කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්, අද ඒ 
ගම්වල මිනිසුන් ජීවත් ෙවනවා. තවම ඒවා නිවැරැදි කර නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම  ජනවසමට, උක් සමාගම්වලට,  LRC එකට අයත් 
ඉඩම්වල පශ්න අපට තිෙබනවා.  ෙම් විධියට ඌෙව් ජනතාව ඉඩම් 
පශ්නෙයන් ෙපෙළනවා. ෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය දියුණු 
කරන්න, ෙම් ජනතාවෙග් සා පිපාසාව නිවන්න ෙමොකක්ද අපට 
කරන්න පුළුවන්? ඒ සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග අප ගන්න ඕනෑ. 
අපි අද වර්ෂයකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 300ක් 400ක් සීනි 
සඳහා වියදම් කරනවා. මහවැලි ව්යාපාරයටත් ගිෙය් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 263යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට ගැන අපි ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. මුත්තාෙග් කාලෙය් ඉඳලා, සීයාෙග් 
කාලෙය් ඉඳලා වංශය කබල් ගගා, පරම්පරා උරුමය ගැන කිය 
කියා අපට ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අද අපි ෙම් සැබෑ අභිෙයෝගවලට 
ෙලස මුහුණ දී තිෙබනවා. අෙප් දුප්පත්කම, සා පිපාසාව, වකුගඩු 
ෙරෝගය, ෙවනත් ෙරෝග කියන ෙම් හැම පශ්නයකටම අද අපි 
මුහුණ දීලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, මම තව වැදගත් කාරණයක් කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මට තව වි නාඩි ෙදකක් විතර ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා පාවිච්චි කරන ජල පමාණය ගැන මම 

දැන් කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමනි, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමනි, මම 
ඔබතුමන්ලා කථා කරන ෙකොට කෑ ගැහුෙව් නැහැ ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකොම ඉතින් මෙග් මල්ලිලා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් කෑ ෙනොගහ ඉන්නෙකෝ. නවීන සීනි 
කම්හලකට ජලය ඒකක සියයක් අවශ්යයි කියලා අපි හිතමු. එයින් 
සියයට 90ක් පතිචකීකරණය ෙවනවා. එම නිසා ඒ සඳහා දිනකට 
වතුර සියයට දහයක පමාණයක් තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. ෙයෝජිත 
බිබිල උක් සමාගෙම් දිනකට උක් ෙටොන් 4,000ක් අඹරන ෙකොට 
ජලය ලීටර් මිලියන 2.8යි ඕනෑ වන්ෙන්. ඒක හරියටම ෙගවල් 
500ක් පරිෙභෝජනය කරන ජල පමාණයට සමානයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඊෙය් තව සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා. වනජීවී කලාපවලත් ඒ මූලික වැව් ටික හදලා, සතා 
සීපාවාට ආහාර, ජලය ලබාගන්න පහසුකම් සලසන්න ඕනෑ. ඒ 
වන ජීවීන්ෙග් පැවැත්ම ශක්තිමත් කරන්න අපි ෙම් අලි වැට 
ගහන්න ඕනෑ. ෙම් අලි වැට ගහන්න අපට කමයක් නැහැ. අද අලි 
ගම් වැදිලා. ජනතාව හැම දාම අ ෙඳෝනා නඟනවා. හැම දාම 
මිනිසුන් මැෙරනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන එක 
අෙප් වගකීමක්.   

ෙකරවල ඔෙය්ත්, මාදුරු ඔෙය්ත් පිටාර ගලන ජල පමාණය 
දිහා බැලුවාම ෙපෙන්වි, වතුර ලීටර් මිලියන 2.8ක් කියන්ෙන් මහ 
කජ්ජක් ෙනොවන බව. මාදුරු ඔෙයන් සහ ෙකරවල ඔෙයන් පිටාර 
ගලන ජලය   රැස් කරලා, ඒ ජලය භූගත ජලය සමඟ  ආෙරෝපණය 
වන විධියට එලන්ගා පද්ධතිය -වැව් පද්ධතිය- සකස් කරන්න 
ඕනෑ. අපි ෙම්ක නිකම් ආවාට ගියාට කරන කාර්යයක් ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් කාරණය මතක තියාගන්න. අෙප් රෙට් 
කෘෂිකර්මාන්තය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් යැපීම් පදනම මත 
කරන කෘෂිකර්මාන්තෙයන්. ඒ යැපීම් පදනම මත ෙකෙරන 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් අපට ෙදන්න  තිෙබන ෙහොඳම නිදසුන තමයි, 
පහත රට ෙත් ෙගොවියා. ෙම් ෙගොවියා ඒ ෙත් වගාව කරන්ෙන් 
තමන්ෙග් මුළු පවුලම එකතු කරෙගනයි. මතක තියාගන්න, ෙම්ක 
සීනි හදන, ෙමොලෑසස් හදන කර්මාන්තයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා 

විදුලි බලය නිපදවන්ෙන් ෙමොනවායින්ද? නන්චිවලින්. ෙම්වායින් 
අෙප් පස සාරවත් ෙවනවා. නන්චි කපලා, ඒ  අතු වැටිලා, ඒ 
ෙකොළ වැටිලා අෙප් පස සාරවත් ෙවනවා. ෙම් කර්මාන්තය හරහා 
කාබනික ෙපොෙහොර ෙමටික්  ෙටොන් 12,000ක් නිෂ්පාදනය 
කරන්නත් අ පට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

වසරකට සීනි ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක්, පුනර්ජනනීය විදුලි 
බලය ෙමගාෙවොට් 20ක්, ෙමොලෑසස් ෙමටික් ෙටොන් 36,000ක්, 
කාබනික ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 12,000ක් ෙම් ව්යාපෘතිෙයන් 
නිපදවීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමය පරිසර හිතකාමී 
ව්යාපෘතියක්. අෙප් ගරු අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ කිව්වා, 
ෙමය මහා පරිමාණෙය් ෙක්න්දීය වගාවක්, ඒකීය වගාවක් කියලා. 
නැහැ, ඒක එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙහක්ෙටයාර ෙදකහමාෙර් 
ජීවත් වන ෙගොවියාට කිරි හරකා, පුනර්ජනනීය විදුලිය, සීනිවලින් 
ආදායම ආදිය ලැෙබනවා. මා හිතන විධියට ඒ ෙගොවියකුෙග් 
මාසික ආදායම රුපියල් 50,000ට කිට්ටු වනවා.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමා, 1970 දශකෙය් ෙසවණගල, පැල්වත්ත, 

කන්තෙල්, හිඟුරාණ කර්මාන්තශාලා හදද්දීත් ඔය විධියටම 
කිව්වා.  

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
කිව්වා. 

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නමුත්, මා කියන්ෙන් ඒ කියපු ඒවා මහ ෙපොෙළොෙව් නැහැ 

කියලායි. ඔබතුමාත් ඒ බව දන්නවා. කලින් ඔබතුමා බිබිල සීනි 
කර්මාන්තශාලාවට  විරුද්ධ වුණා.  

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අන්න හරි! මෙග් සෙහෝදර මන්තීතුමා, ඔබතුමා ෙහොඳම 

පශ්නයයි මෙගන් ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දැන් වාඩි 
ෙවන්න. ඔබතුමා ෙහොඳම පශ්නයයි මෙගන් ඇහුෙව්.   

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා විරුද්ධ වුෙණ් නැද්ද?  

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමා දැන් පශ්නය ඇහුවා ෙන්. මට 

උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

871 872 

[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 
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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) 
ඔබතුමා විරුද්ධ වුෙණ් නැද්ද?  
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔව්, මම විරුද්ධ වුණා. මා විරුද්ධ වුණාම මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමයි මට කිව්ෙව්, "මල්ලිෙය්, ෙම්ෙක් 
පෙයෝජන ටික අහලා ඉෙගන ගනින්. ඉෙගන ෙගන ෙම්කට උදවු 
කරපන්" කියලා. මට එෙහම කිව්ෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. ඔන්න වරද! [බාධා කිරීම්] ඔන්න වරද! ඒ 
කාලෙය් පුළුවන්, ෙම් කාලෙය් බැහැ! ඒකයි වරද. [බාධා කිරීම්] 
එතුමා ඒ සමාගෙම් අයටයි කිව්ෙව්, "මට වටිනවා ෙද්ශපාලනඥයා. 
මට තමුෙසලා බිස්නස්කාරෙයෝ. තමුෙසලා ගිහින් විජයමුණි 
ෙසොයිසාට කතා කරනවා" කියලා. ඒ ආ අයට මා ෙමොකක්ද 
දන්නවාද කිව්ෙව්? [බාධා කිරීම්] මම කියන්නම්. තවම ඉවර නැහැ. 
ඒ ආ අයට මා ෙමොකක්ද දන්නවාද කිව්ෙව්? "උඹලා ආවාට මම 
පක්ෂ වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, මට ෙම් ගැන පැහැදිලි කරන්න 
වෙරල්ලා"  කිව්වා.  මමත් ෙගොවිෙයෝ 2,000ක් ෙගන්නුවා. 
ෙගන්නලා බිබිල සම්මන්තණශාලාෙව් පැවැත්වූවා රැස්වීමක්. ඒ 
කතාව අහලා, ඒ සම්පූර්ණ විස්තරය අහලා එදා විරුද්ධ වුෙණ් කී 
ෙදනාද? විරුද්ධ වුෙණ් 13ෙදනායි. "14 වැනියා  ෙලස මමත් 
විරුද්ධයි" කියලා මම අත ඉස්සුවා. ෙමොකද, ඒ 13 ෙදනාම මෙග් 
ෙගෝලෙයෝ. මම විරුද්ධ නිසා උනුත් විරුද්ධයි. ඒක තමයි කතාව. 
මා විරුද්ධ නිසා ඒ අයත් විරුද්ධ වුණා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. අපි කියන්ෙන් ෙමයයි. [බාධා කිරීම්] කම්හල් භූමිය 
ෙනොෙවයි, එක බිම් අඟලක් විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙදන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි ජනතාවට අයිතිය දීලා කම්හල් භූමිය 
විතරක් අවුරුදු 33ක  බද්දට ෙදනවා. ෙම් උක් කම්හල ඇති 
කරන්න ඕනෑ. ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
 ෙගොවියාෙග් සා පිපාසාව නිවන්න ඕනෑ. කුසගින්න නිවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි ෙම්ක කෙළේ නැත්නම් දුප්පත්කම තිෙබනවා. එතෙකොට 
සමන්ත විද්යාරත්නට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන්. ගරු පද්ම 
උදයශාන්ත මන්තීතුමනි, එතෙකොට ඔබතුමාටත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න පුළුවන්. ෙත්රුණාද? 

 

 

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමා-  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔබතුමාට මම ෙමොකවත් කියන්ෙන් නැහැ. වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර බාධා කරන්න එපා. ගරු අමාත්යතුමාට නියමිත 

කාලය අවසානයි. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙග් මිතයා. අපි ඍජු රැකියා 

10,000ක්, වක රැකියා 100,000ක් බිහි කරන්න පුළුවන් දැවැන්ත 
ව්යාපෘතියක්- [බාධා කිරීම්]  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අෙන් මන්තීතුමා, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමාට වැව් 

හදන්න කතා කළාම, ආෙව් නැහැ ඒ පැත්ෙත්. ඔබතුමා මඟ 
හැරියා. ඔබතුමා ෙබොරු කියන්ෙන්. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම මීට වඩා කතා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මා කියන්ෙන් 

ෙමච්චරයි. ෙමය ඉෂ්ට කළ යුතු යුතුකමක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙද්ශපාලන පැවැත්මට ජනතාව දුප්පත්කෙම් -දිළිඳුකෙම්- පතුලට 
කිඳා බස්සන්න එපා   කියමින් මම කතාව නවත්වනවා.   

 
 
[අ.භා. 3.07] 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  අපි කවුරුත් 

ආදරය කරන ඌව පළාෙත් ඇමතිවරයකු වන අෙප් වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙග් කතාෙවන් පසුව මෙග් 
කතාවට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  අපි දන්නවා, 
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන සමහර කල්ලි කණ්ඩායම්වලට, 
පක්ෂවලට රෙට් දුප්පත්කම ඉතාම වැදගත් ෙද්ශපාලන සාධකයක් 
කියලා. ඒ ජනතාව දුප්පතුන් විධියට සිටිෙයොත් තමයි හැම දාම 
ෙමතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනා  ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලින් අතිදුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
හැටියට තමයි රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

ෙම් දුප්පත්කම අෙළවි කර ෙගන, දුප්පත්කම මතින් 
ෙද්ශපාලනය කරන ෙද්ශපාලනඥයන්ට රිදීමාලියැද්ෙද් දුප්පත් 
මිනිස්සුන්ෙග් දුප්පත්කම තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යාෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියලා අපට ෙපෙනනවා. ෙමොකද, මීට 
කලින් ෙම් වාෙග්ම සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙගෙනන ෙකොට ෙම් අය 
විරුද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
රිදීමාලියැද්ද පෙද්ශයට එන අලුත් ආර්ථික සංවර්ධන කලාපයට; 
ෙම් ආෙයෝජනයට විරුද්ධ ෙවනවාය කියන එක මහා පුදුමයක් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා කියපු විධියට ෙම් කර්මාන්තශාලාව බිහි වන පෙද්ශය 
විතරයි අවුරුදු 33කට බද්දට ෙදන්ෙන්. අෙනක් පෙද්ශ ඒ ෙගොවි 
ජනතාවට ෙගවතු විධියට වගා කරන්න අවශ්ය සහාය, ශක්තිය, 
ආධාර, අනුබල ෙම් ආෙයෝජකයන් විසින් ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආෙයෝජනය තුළින් අපට රිදීමාලියැද්ද බල පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්ය කියලා ෙලොකු 
විශ්වාසයක් මට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපාරයට යම් කිසි 
ෙකෙනක් විරුද්ධ ෙවනවා නම්, එ ෙසේ විරුද්ධ වන්ෙන් ෙම් 
පෙද්ශෙය් ජනතාව තවදුරටත් දුප්පත්කෙම්ම තියා ගන්න ඕනෑ අය  
කියන එකයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, 
ෙකොච්චර ඉඩම් තිබුණත් වගා කරන්න බැහැයි කියලා.  වගා 
කරන්න නම් ඒ ඉඩම්වලට වාරි ජල පද්ධතියක් බිහි කරන්න 
අවශ්යයි. අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා ෙම් වාරි පද්ධතිය අලුතින් හදන්න අවශ්ය සැලසුම් 
සකස් කරමින් සිටිනවා. රඹකැන් ඔය ජලාශය, කුඹුක්කන් ඔය 
ජලාශය තුළින් ෙම් පෙද්ශෙය් වාරි පද්ධතිය ඉදි ෙවනවා. මම ඔය 
කෑගහන අයට   කියනවා,  ගිහිල්ලා  රිදීමාලියැද්ද බල පෙද්ශෙය් 
තිෙබන නාගදීප ජලාශය බලන්න කියලා. ඒ මිනිස්සු නාගදීප 
ජලාශෙය් පහළ මිටියාවෙත් ෙකොච්චර සශීකව ෙභෝග වගා 
කරනවාද කියලා ගිහිල්ලා  බලන්න. ඇත්තටම කියනවා නම්  ඒ 
අයට හරිහැටි වතුර ටික ෙදන්න පුළුවන් නම්, අෙනක් ආධාර 
සම්පත් ටික ෙදන්න පුළුවන්නම්  ෙම් ෙගොවීන් නඟාසිටුවන්න අපට 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාව තුළ ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  ඒ 
පිළිබඳව මා  ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.    
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු කවුරුවත් ෙම් ගරු සභාව 
තුළ නැහැ.  විපක්ෂෙය් කවුරුවත් නැහැ. තනිකර හිස් පුටු ෙගොඩක් 
තිෙබන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා  පාර්ලිෙම්න්තුව 
රැස් ෙවනවා. හැබැයි, විපක්ෂෙය් හාදයින්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්නවත්, අඩුම ගණෙන් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු 
මිනිස්සුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවත් වුවමනාවක් නැහැ. අර 
මල් වට්ටි අර ෙගන පන්සල් ගාෙන් යන අයට අපි කියනවා,  තැන් 
තැන්වල මයික් තියා ෙගන කෑගහන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න කියලා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවාදී 
ආණ්ඩුවක් විධියට රෙට් ඒ ඒ පෙද්ශවලට ගැළෙපන ව්යාපෘති 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  අපි දන්නවා,  ඌවට ගැළෙපන්ෙන් 
ෙමොනවාද,  ඒ පෙද්ශයට ගැළෙපන ව්යාපෘති තමයි ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. පැල්වත්ත සීනි සමාගම ගැන අපි දන්නවා. 
අෙප් ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාත්  ඉන්නවා. එතුමා 
වැල්ලවාය ආසනෙය් සංවිධායකතුමා. පැල්වත්ත සීනි සමාගම 
තුළින් ෙකොච්චර ආර්ථික පතිලාභ ලැෙබනවාද කියන කාරණය 
එතුමා කියයි. ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට තිෙබන දුෂ්කරතා 
එතුමන්ලා දන්නවා. ඒ දුෂ්කරතා අවෙබෝධ කර ෙගන ජනතාව 
නඟාසිටුවන්නට උත්සාහ කරද්දී  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ජනතාව ෙයොදා ගන්නා කඩාකප්පල්කාරි, 
අසාර්ථක ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම්කට විරුද්ධ ෙවනවා. ඒකයි 
ඇත්ත තත්ත්වය.  

අද යහපාලන ආණ්ඩුව අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙකළින් කරලා  
ඉදිරි වසර තුන ඇතුළත අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් දැවැන්ත  
පිබිදීමකට අවශ්ය ශක්තිය ලබා දීමට ආරම්භය, අඩිතාලම දමලා 
ඉවරයි. හැම තැනම, හැම දිස්තික්කයක්ම සංවර්ධන කලාප විධියට 
දියුණු ෙවනවා. අපි දන්නවා, බිංගිරිෙය්  අක්කර දහසකට වැඩි 
පමාණයක දැවැන්ත ආෙයෝජන නගරයක් නිර්මාණය ෙවමින් 
පවතින බව.  ෙම් විධියට ආර්ථික කලාප, කෘෂිකාර්මික කලාප 

දියුණු ෙවන ෙකොට ඒවා ඉවසා දරාගන්න බැරි ෙද්ශපාලනඥයන් 
තමයි ෙම් විධියට ෙම්වාට විරුද්ධ වන්ෙන්. මම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් කියනවා, රජයක් 
හැටියට ෙම් ආරම්භ කරන එක ව්යාපාරයක්වත් ආපස්සට ගන්න 
එපා කියලා. කවුරුවත් විරුද්ධ වුණු පළියට, කවුරුවත් කෑගහපු 
පළියට ෙද්ශපාලනික වශෙයන් තමන්ෙග් වාසියට කටයුතු කළ 
පළියට අපි සැලසුම් කළ ව්යාපාරයක්, පටන් ගත් ව්යාපාරයක් 
ආපස්සට ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. 
ෙමොකද, එෙහම කරලා තමයි ඉදිරි වසර පහ, හයක කාලය තුළ 
අෙප් අපනයනයන් වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අද අෙප් අපනයන සඳහා යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ ජය ෙගන 
තිෙබනවා. GSP Plus සහනය ලැබීම තුළින් භාණ්ඩ 6,600ක් 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට යවන්න අවශ්ය වටපිටාව හදලා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා 
ඉන්නවා. එතුමා අෙප් හිටපු සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන ඇමතිතුමා. 
ෙම් ආයතන ෙකොච්චර ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා එතුමා දන්නවා. පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි 
කියන්නට ඕනෑ,  එතුමාෙග් කාලෙය්  සීනි කර්මාන්තය  රෙට් 
ආර්ථිකයට ෙමොන තරම් හයියක්, ශක්තියක් ඇති වන තත්ත්වයට 
පත් කළාද කියලා. 

ෙමවැනි ආෙයෝජන රටට අවශ්යයි. නමුත් ෙම් ආෙයෝජන 
කරන ෙකොට පරිසරය පැත්ෙතනුත් බලන්න ඕනෑ ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කියන විධියට ෙම් ආෙයෝජනය සඳහා 
නිල්ගල රක්ෂිතයවත්, ෙවන රක්ෂිතයක්වත් අරෙගන නැහැ. අපි 
ගෘහ ඉඩම් ගන්න ෙකොට වුණත් වටිනා ශාක තිෙබනවා නම්, 
විශාල ශාක තිෙබනවා නම්, දැවැන්ත ගස් තිෙබනවා නම් ඒවා 
රකිමින්, පරිසරය රකිමින් තමයි ෙම් උක් වගාව කරන්න ඕනෑ. 
අපට කථා බහ කරලා ඒකට අවශ්ය නීති නිර්ණායකයන් 
හදාගන්න පුළුවන්. ෙම් කඩාකප්පල්කාරීන් ෙමොන ෙයෝජනා 
ෙගනාවත් අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට අවශ්ය ආෙයෝජනයක් 
විධියටයි අපි ෙම් ආෙයෝජන දකින්ෙන්. ඒ ආෙයෝජනය ඉස්සරහට 
අරෙගන යන්න අවශ්ය ශක්තිය අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු 
විධියට ලබා ෙදනවා කියන එක මතක් කරමින්, මෙග් ඉතිරි 
කාලය ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමාට ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය.      
 
 

[අ.භා. 3.13] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 
of Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිදීමාලියැද්ද පෙද්ශෙය් සීනි 

සමාගමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඒකට විරුද්ධව මුලින්ම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරපු විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් පවා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති බව 
මම මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. විපක්ෂෙය් එක 
මන්තීවරෙයක් දැන් ඇවිල්ලා ගරු සභාෙව් වාඩි වුණා. නමුත්, 

875 876 

[ගරු  නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 
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අෙනක් මන්තීවරු ෙම් ෙවලාෙව් සභාෙව් නැහැ. ඒ මන්තීවරු 
කවුරුත් ෙම් ෙවලාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. නිවැරැදි අධීක්ෂණයක් 
කරලා අෙප් ගහ ෙකොළ, සතා සිවුපාවා ආරක්ෂා කරෙගන පරිසරය 
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරමින් ෙමවැනි ව්යාපෘති සඳහා 
ෙකොම්පැනිවලට ඉඩ කඩ ලබා දිය යුතුයි කියන මතෙය් අපි 
ඉන්නවා.  පරිසරය ආරක්ෂා වන පරිදි එම බිම් පමාණය ෙවන් 
කරන්නට  ගැසට් නිෙව්දන මඟින් දැනට කටයුතු කර තිෙබනවා. 
පරිසරයට හානියක් කරලා, ඇළ ෙදොළ, ගංගා, වැව් අමුණුවලට 
හානියක් කරලා ෙමවැනි ව්යාපෘතියක් කරන්න කිසිම අවස්ථාවක 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව මම විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා පරිසරය පිළිබඳව අධ්යයනය 
කරලා ෙම් පිළිබඳව නිවැරැදි ෙතොරතුරු ෙසොයා බලා ඒ කටයුතු 
කිරීම ඉතාම වැදගත්.  

විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙයෝජනාව අනුව විශාල ඉඩම් 
පමාණයක් ෙම් ෙකොම්පැනිවලට ලබාදීමට කටයුතු කරලා නැහැ. 
කර්මාන්තශාලා ඉදිකිරීම සඳහා ෙහක්ටයාර් 150ක පමණ බිම් 
ෙකොටසක් පමණයි ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් 
සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන හිටපු අමාත්ය ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා පකාශ කළා, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය පවතින අවස්ථාෙව්ත් ෙමම 
ව්යාපෘතිය ෙගෙනන ෙකොට එතුමා විරුද්ධ වුණා කියලා. ඇත්තටම 
ඒ ෙවලාෙව් විරුද්ධ ෙවන්න ෙහේතු තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා 
ඇතුළු අපි කවුරුත් ෙම්කට විරුද්ධ වුෙණ් වැඩි ඉඩම් පමාණයක් 
ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණු නිසායි. 
නමුත්, ෙම් වන විට ඒවා සියල්ල මඟහරවා ෙගන කමවත්ව, 
විධිමත් ආකාරයට ෙකොම්පැනියට පමණක් ඉඩම් ලබාදීලා තමයි 
ෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘතිය තුළින් ෙගොවි 
පවුල් 7,500කට පමණ ඉඩම් ලබාදීලා, ඔවුන්ෙග් උක් අස්වැන්න 
ෙමම කර්මාන්තයට ලබා ෙගන ඒ ෙගොවි ජනතාවට ෙහොඳ 
ආර්ථිකයක් ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙම් ව්යාපෘතිය හරහා 
සිද්ධ ෙවනවා. එම නිසා, ෙමවැනි කර්මාන්ත අෙප් රටට ෙගන ඒම 
වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්.  

මට මතකයි, පැල්වත්ත සීනි සමාගම, ෙසවනගල සීනි සමාගම 
වැනි සීනි සමාගම් ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ෙගෙනන 
අවස්ථාවලදී විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ඒවාට විරුද්ධ වූ ආකාරය. මම 
නම් ඒ අවස්ථාෙව්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිෙය්ත් නැහැ.  නමුත්   
එවැනි කටයුත්තක් සිදු වන අවස්ථාවක  සාමාන්යෙයන් විරුද්ධ 
පක්ෂය  විධියට කරන ෙදයක් තමයි එයට විරුද්ධ වන එක කියලා 
අපි දන්නවා.   

නමුත් අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, පැල්වත්ත සීනි සමාගම සහ 
ෙසවනගල සීනි සමාගම කියන සීනි සමාගම් ෙදක ඉතාම ලාභ 
ලබන ආයතන ෙදකක් බවට පත් ෙවමින් තිෙබන එක ගැන. එම 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ෙගොවි පවුල් 12,000ක් පමණ දැනට 
පැල්වත්ත සීනි සමාගම ඇතුෙළේ වගා කටයුතු කරන අතර, 
පිටස්තර ෙගොවීන් හැටියටත් 20,000කට පමණ ආසන්න 
පමාණයක්  වගා කටයුතු කරනවා. ෙසවනගල සීනි සමාගෙම්ත් 
එෙහමයි. ෙසවනගල සීනි සමාගෙම් වගා කටයුතු කිරීෙමන් 
8,000ක් පමණ ෙගොවි පවුල් ජීවත් වන අතර, 30,000ක් පමණ වන 
අවට ෙගොවීන් එම සීනි සමාගෙමන් ලාභ පෙයෝජන -භුක්ති විඳීම්- 
ලබනවා. එදා අපි ෙම්වාට විරුද්ධ වුණත්, අද ෙවනෙකොට 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් විශාල ජනතාවකට ෙමමඟින් සහන 
සලසව්ා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් රැකියා පශ්න විසඳා 
තිෙබනවා. විරැකියාෙවන් ෙපෙළන ජනතාවෙගන් විශාල 
පමාණයක් අද වනවිට ෙමම සීනි කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවය 
කරනවා.  

ඇත්තටම අද වනවිට ඔවුන්ෙග් පවුල් දුෂ්කරතාවලින් මිදී, 
ඉතාම දිළිඳුබවින් මිදී යම් මට්ටමකින් ඉහළට ඇවිත් තිෙබනවාය 
කියන එකත් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් සිටින 
දිළිඳු ජනතාව නඟා සිටුවීම සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනතාව 
ආර්ථික හැකියාවන්ෙගන් ඉදිරියට ෙගන ඒම සඳහාත් ෙමවැනි 
කර්මාන්ත, ව්යාපෘති ඇති ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට 
ආෙයෝජකයින් එන්නට ඕනෑ. එම කර්මාන්ත, ව්යාපෘති අෙප් රට 
තුළ ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ තුළින් තමයි රෙට් ජනතාවෙග් 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්ය වන වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමිය. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙහොඳ ෙදයක් ෙගනාවත්, වැරදි 

ෙදයක් ෙගනාවත් විරුද්ධ වීම ස්වභාවික ෙදයක්. ෙකොෙහොම 
නමුත් අපි ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ඉපදුණු අය හැටියට, 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කයට උරුමකමක් තිෙබන අය හැටියට 
කිසිම අවස්ථාවක ජනතාවට හිරිහැර ෙවන ආකාරයට නැත්නම් 
ජනතාවට හිංසා පීඩා ඇති ෙවන ආකාරයට, එහි  ජනතාව වගා 
කරෙගන ඉන්නා ෙගොවි බිම් අරෙගන, ෙමවැනි ෙකොම්පැනිවලට 
ෙදනවා නම් අපි ඒකට හැම දාමත් විරුද්ධයි. එවැනි අවස්ථාවලදී 
අපි කවදත් ජනතාවෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් -ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කය, ඌව පළාත ෙවනුෙවන්- කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 
ඉදිරියටත් හැම අවස්ථාවකදීම අපි ඒ විධියටයි, කටයුතු කරන්ෙන්. 
මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට සිටින අෙප් යුතුකමක් තමයි 
ජනතාවට අවශ්ය ආරක්ෂාව, රැකවරණය ලබා දීම. ඒ අනුව 
ඔවුන්ෙග් ෙගොවිබිම් සහ ඔවුන්ෙග් ගම් බිම් ආරක්ෂා කර දීලා 
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළට අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කළ යුතුයි.  

අද දින ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන ආ ගරු මන්තීතුමාත් පකාශ 
කෙළේ, ෙමම ෙයෝජනාව ෙවල්ලස්ස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගන 
ආ ෙයෝජනාවක් කියලායි. මම දකින විධියට ෙවල්ලස්ස ඒ විධියට 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් නැහැ. මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි කවුරුත් හැම දාමත් ෙවල්ලස්ස 
ආරක්ෂා කිරීමට, ෙවල්ලස්ෙසේ උපන් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට 
කටයුතු කළාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි කර්මාන්ත, ව්යාපෘති ඇති කරන ෙකොට, 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයන් 
ඉස්ෙසල්ලාම මුදල ෙකොපමණ ෙදනවාද කියලා අසා මුදල් ගන්නා 
කථාවක් ගැන ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා පකාශ කළා. 
නමුත් මම දන්නා තරමින් ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් එවැනි කටයුතුවලට කිසිම අවස්ථාවක ෙපලඹී 
නැහැ කියන එක පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව මම විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ජනතාවෙග් පැත්ෙත් ඉඳෙගන කටයුතු 
කරන මන්තීවරුන් හැටියට අපි එදා කටයුතු කළා වාෙග්ම අදත්, 
ෙහටත්, ඉදිරියටත් එෙසේ කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්නා බව මා 
මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඇති කරන්න යන සීනි සමාගම 
තුළින් ඒ පෙද්ශෙය් සිටින ඉතාම දුප්පත් ජනතාවට යහපතක් වන 
ආකාරයට කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, එම පරිසරය රැකෙගන, 
ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කිරීමටත් අෙප් රජය විෙශේෂෙයන් 
කටයුතු කරන බව සඳහන් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, කථා කිරීෙම් අවස්ථාව 

තිෙබන්ෙන් ගරු දයා ගමෙග් අමාත්යතුමාටයි. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
 

[අ.භා. 3.22] 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීනි කර්මාන්තය දියුණු 

කරන්නට ඉතාම මහන්සි වුණු ෙකෙනක්  විධියට මට අද දිනෙය් 
සීනි කර්මාන්තය පිළිබඳව කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා.  

මට මතකයි, 2002 අවුරුද්ෙද්දී ෙසවනගල සීනි 
කර්මාන්තශාලාව රජයට කර ගන්න බැරුව, රුපියල් මිලියන 
145ක් අවුරුද්දකට පාඩු ෙවලා පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවලා තිබුණු අවස්ථාෙව්, ඒ ෙටන්ඩර් එෙකන් දයා සමූහ ව්යාපාරය 
එම ආයතනෙය් සියයට 90ක ෙකොටස් මිලදී ගත්තා.  ෙමොකද, එදා 
ඒ දිස්තික්කයට විශාල වශෙයන් ෙද්ශපාලන පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවලා වවලා තිබුණ උක් වගාව ගිනි තියන්න පටන් 
ගත්තා. උක් අක්කර සිය ගණන් ගිනි ගත්තා. ෙම් ආකාරෙයන් 
විශාල අලාභ හානි සිදු කරන අතෙර් එදා ඒ කර්මාන්තශාලාව 
දියුණු කළා; එෙක් නිෂ්පාදනය සියයට තුන්සීයකින් වැඩි කළා. 
එෙහම කරලා 2011 වසර වනවිට ඒ කර්මාන්තශාලාෙවන් මිලියන 
450ක ලාභයක් ඉපැද්දුවා. අෙප් රෙට් සීනි කර්මාන්තය තුළින් 
නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් සීනි සහ එතෙනෝල් පමණයි. නමුත්, 
ඉන්දියාව, බසීලය වාෙග් රටවල සීනි කර්මාන්තය ගත්තාම,  එම 
රටවල ඒ bagasse පාවිච්චි කරලා  විශාල ෙලස විදුලිය නිෂ්පාදනය 
කරනවා. අෙප් රෙට්  විදුලිබලය නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් 
කර්මාන්තශාලාව පවත්වාෙගන යන්න විතරයි.  අපි bagasse  
ෙටොන් 13 1/2ක් පාවිච්චි කරලා විදුලිය ෙමගෙවොට් එකක් 
නිෂ්පාදනය කරනෙකොට, අද අලුත් යන්ෙතෝපකරණ, අලුත් 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා විදුලිය ෙමගෙවොට් එකක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් bagasse ෙටොන් 1.25ක් පමණයි. 
එතෙකොට අපට පුළුවන් ෙවනවා, අෙප් විදුලිබල පද්ධතියට විශාල 
විදුලිය පමාණයක් ලබා ෙදන්න.  

විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට, ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය 
කරන ෙකොට, biogas නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට, සීනි කියන්ෙන් 
ඒෙක් අතුරු නිෂ්පාදනයක් බවට පත් ෙවනවා. එතෙකොට, 
ෙලෝකෙය් අෙනක් ඕනෑම රටක් එක්ක තරග කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයකට අපි එනවා. නමුත් ඇත්තටම ලංකාව තරග කරන්න 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
අගමැතිතුමා ගල්ඔය සීනි කම්හල ආරම්භ කළා.  ඊට පසුව  1950 
ගණන්වල කන්තෙල් සීනි කම්හල පටන් ගත්තා. ඊට පසුව 1984, 
1985 වර්ෂවල ෙසවනගල සහ පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තශාලා 
පටන් ගත්තා. ෙම් කර්මාන්තශාලා හතෙරන්  ෙම් රටට අවශ්ය 
කරන සීනි පමාණෙයන් සියයට 50ක් නිෂ්පාදනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. මම ෙසවනගල සීනි කර්මාන්ත ආයතනය 
භාර ගත්තාට පසුව, ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ගිහින් අලුත් 
තාක්ෂණය ෙගනැත්, විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරලා, 
කර්මාන්තශාලාව විශාල කරලා, වගාව වැඩිදියුණු කරලා රට පුරා 
තවත් කර්මාන්තශාලා පටන් අරෙගන වසර 10ක් ඇතුළත අෙප් 
ර ට සීනිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න උත්සාහ කළා. ඇත්තටම 
ෙම්ක කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඒ සඳහා එක කර්මාන්තශාලාවක් 
ෙනොෙවයි, අපට අඩුම වශෙයන් සීනි කර්මාන්තශාලා 8ක් විතර 

අවශ්ය ෙවනවා. අෙප් රෙට් සීනි කර්මාන්තශාලා 8ක් දමලා, මම 
ෙම් කියන ආකාරයට දැන් තිෙබන පරණ යන්ෙතෝපකරණ ඉවත් 
කරලා, අලුත් යන්ෙතෝපකරණ ඇතුළත් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
ආෙයෝජන තුළින්  අනිවාර්ෙයන්ම අෙප් රෙට් සීනි කර්මාන්තය  
දියුණු කරලා ෙම් කර්තව්ය කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා.  

අද සිංගප්පුරු සමාගමක් බිබිෙල් සීනි කර්මාන්ත ආයතනයට 
ආෙයෝජනය කරන්න  ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැනදී, 
විෙශේෂෙයන්ම මම පකාශ කරන්න ඕනෑ, ගණන් හිලව් හරියට 
බලන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ෙම්ෙක් කියලා තිෙබනවා 
ආෙයෝජනය ෙඩොලර් මිලියන එකසිය පනස් ගණනක් ෙවනවා 
කියලා. නමුත්, ෙමවැනි සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ෙඩොලර් මිලියන 
35කින්, 40කින් පහසුෙවන්  හදන්න අපට පුළුවන්. එතෙකොට ෙම් 
සල්ලි පිට රටින් අරන් එනවා කියලා ෙමොකක් හරි -ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල් අෙප් රටට කරලා තිෙබනවා-  ආයතනයක් ඇවිත් අෙප් 
රෙට් තිෙබන බැංකුවලින් ඒ සල්ලි අරෙගන ෙමහාට යකඩ 
ෙගොඩක් ෙගනැත් දමලා, ලාභයකුත් අරෙගන යන්න පුළුවන්. 
අවසානෙය් අෙප් බැංකු බංෙකොෙලොත් ෙවනවා. එතෙකොට, අෙප් 
බැංකුවල ෙපොලිය වැඩි කරන්න සිදු ෙවනවා. ෙමොකද, 
  අවසානෙය්දී ෙගවන්න බැරි ණය ෙම් රෙට් ඉන්න අෙප් 
ව්යවසායකයන්ට, එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙට් ණය ගන්න 
උදවියට තමයි දරන්න ෙවන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ පිළිබඳව  කල්පනා කරන්න ඕනෑ. රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාත්, කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ඇමතිතුමාත් අෙප් බැංකුවලින් කිසිම ආකාරයකින් ෙම් 
ආයතනවලට මුදල් ෙනොෙදන්න ෙම් පිළිබඳව හරියට ෙසොයා 
බලන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
විෙද්ශීය ව්යාපාරවලට සියයට 60ක් ලංකා බැංකුෙවන් ෙදන්න 

එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ කරුණ මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඒක තමයි. අපි ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ දියුණු කරන්න ඕනෑ. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. 
මෙග් සීනි කර්මාන්තායතනය එදා ආණ්ඩුවට ගන්නෙකොට 
ඔබතුමන්ලාත් අත් උස්සා ඒකට එකඟ වුණා. එදා ඇත්තටම මහා 
විශාල අපරාධයක් තමයි කෙළේ.  හිටපු සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන 
ඇමතිතුමාත් අද අෙප් පැත්ෙත් ඉන්නවා. සීනි පිට රටින් ෙග්න්න 
ෙඩොලර් මිලියන 350ත් - 550ත් අතර මුදලක්  විෙද්ශ විනිමය 
හැටියට අපි අවුරුද්දකට වියදම් කරනවා. ඊට අමතරව එතෙනෝල් 
පිට රටින් ෙග්න්නත් ඒ වාෙග්ම මුදලක් විෙද්ශ විනිමය හැටියට 
අපි වියදම් කරනවා. ෙම් මුදල් ඔක්ෙකෝම අෙප් රෙට් ඉතිරි කර 
ගන්න පුළුවන්. එදා අෙප් ආර්ථිකෙය් අපනයන ආදායම සියයට 
37ක් තිබුණා. නමුත්, ඒක සියයට 14ක් වන ෙතක් අඩු වුණා. 
එතෙකොට ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයත් සම්පූර්ණෙයන්ම අඩු වුණා. එදා 
අපි වාෙග් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයින්ව සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරලා 
දැම්මා. ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තායතනය ගත්ෙතොත් ඒෙක් 
තිෙබන යන්ෙතෝපකරණ, ඒ වාෙග්ම වාහන ඔක්ෙකෝම තවමත් 
අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන් දයා සමූහ ව්යාපාරයට. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනා නීතියට අනුව රජයට අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉඩමයි, 
ෙගොඩනැඟිල්ලයි පමණයි. යහ පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක අදත් මට 
පුළුවන්, ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තායතනයට ගිහිල්ලා ඒ දයා 
සමූහ ව්යාපාරයට අයිති යන්ෙතෝපකරණ, ඒ වාහන ඔක්ෙකෝම 

879 880 
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අරෙගන එන්න. නමුත්, අද යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් සිටින 
ඇමතිවරෙයකු හැටියට මට ඒ ෙද් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
මට අයිති -දයා සමූහ ව්යාපාරයට අයිති- එම ආයතනය රජය  තමයි 
අද කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ තරම් අසාධාරණයක් ගිය ආණ්ඩුෙවන් 
මට සිද්ධ වුණා. අද මම රජෙය් ඇමතිවරෙයකු හැටියට සිටියත්, ඒ 
සාධාරණය අෙප් ආණ්ඩුෙවනුත් තවම මට සිද්ධ ෙවලා නැහැයි 
කියන එක කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ 
කරනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාථමික කර්මාන්ත ඇමතිවරයා හැටියට මට 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න තිෙබන්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම සීනි 
කර්මාන්තායතනය එන්න ඕනෑ, මෙග් අමාත්යාංශයට කියලායි. 
ෙමොකද, ඒක පාථමික කර්මාන්තයක්. ෙම් අවස්ථාෙව් විශාල 
වශෙයන් අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය 
වැඩි කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදනය.  

රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවය මා පුද කරනවා. 
GSP Plus බදු සහනය අෙප් රටට නැවත ලබා ගැනීම තුළ අපට 
භාණ්ඩ 7,500ක් පමණ පිට රට යවන්න පුළුවන්. අද අපි ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය දියුණු කර ඒෙකන් අපනයන ආදායම වැඩි කරනවා. 
අෙප් කෘෂි ෙභෝගවලිනුත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් අෙනකුත් value added  
නිෂ්පාදනවලිනුත් තමයි අෙප් අපනයන ආර්ථිකයට සියයට 30ක් 
එකතු වන්ෙන්. අද අෙප් ෙවෙළඳ පරතරය ෙඩොලර් බිලියන 10ක්, 
11ක් වාෙග් පමාණයක් තිෙබනවා.  

අද අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙවෙළඳ පරතරය අඩු කරන්න අපට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. රටට සල්ලි නැති ෙවලාෙව් අප රට තුළ 
සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න පිට රටවලින් ආෙයෝජන අෙප් රටට 
එනවා නම් ෙහොඳයි. මම කලින් කිව්වා වාෙග් අෙප් බැංකුවල සල්ලි 
ටික අරෙගන ඒ ව්යාපාර කෙළොත් එෙහම අෙප් රෙට් සිටින 
ව්යවසායකයින්ට මුදල් නැති වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
ව්යවසායකයින්ට ඒවාෙය් වන්දි ෙගවන්න; පව් ෙගවන්න සිද්ධ 
වනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින ඇමතිවරෙයකු හැටියට ඒ පිළිබඳව 
ඉතාමත්ම සැලකිල්ෙලන් මා බලනවා, ඒ ආෙයෝජන හරියට 
එනවාද කියලා. ෙමොකද, machinesවලට ෙබොරු ගණන් දමා 
ෙග්න්න පුළුවන්. මාත් සීනි කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටි පුද්ගලෙයකු 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්නවා. ෙම් සඳහා බිලියන 150ක් නම් 
වැය වන්ෙන් නැහැ. බිලියන 37ක්, 40ක් වැය කරනෙකොට ඒ 
කර්මාන්තශාලාව ඔය කියනවාටත් වඩා ෙහොඳට අෙප් රෙට් 
දමන්න පුළුවන් කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරනවා. 

ඉදිරිෙය්දී අපි තව එක ෙදයක් සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, බිබිලට ඉහළින් තිෙබන නිල්ගල, රතුගල ගත්ෙතොත් ෙම් 
නිල්ගලට, රතුගලට වහින වැස්ස තමයි ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
සමුදයට එකතු වන්ෙන්. එම නිසා ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් 
සිටින මන්තීතුමන්ලාට මම විෙශේෂෙයන් කරුණක් කියනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පැත්ත බලාගන්න. ෙම් කර්මාන්තයට  
ෙවනත් ෙමොනම ෙහෝ කර්මාන්තයකට හරි ෙමොන විධියකින්  
කැලෙය් තිෙබන ඉඩම් ෙකොටස් ඉවත් කරලා ඉඟිනියාගල 
ජලාශයට පිෙරන වතුර ටික අපට නැති වුෙණොත් එෙහම රටට බත 
සපයන පමාණෙයන් සියයට 23ක් අපට නැති ෙවලා යනවා.  

අපට පළමුෙවනි වතාවට ඉඟිනියාගලට වතුර මදි වුණා. ඒක 
නිසා අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම සැලකිල්ලට අරෙගනයි ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරෙගන යන්ෙන්. ඒ හැම ඇමතිවරෙයක්ම ඒ වැඩ 
කටයුත්ත ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[අ.භා. 3.34] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (විද්යා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, 

ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දයා ගමෙග් අමාත්යතුමාෙග් 

ෙයෝජනාවක් තිබුණා, විෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට ලංකාෙව් 
බැංකුවලින් ණය ගන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා. ඒක නිවැරදියි. 
ෙමතැන මම දැකපු වටිනාම ෙද්, ෙම් ආයතනයට ලංකාෙව් 
බැංකුවකින්, ආයතනයකින් රුපියලක්වත් ගැනීම තහනම්ය 
කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත්ය මණ්ඩල පකාශනෙය් -
Cabinet Paper එ ෙක් - පැහැදිලිව පකාශ කර තිබීම. ඒක වටිනවා. 
ආෙයෝජකයන්ට එන්න පුළුවන්. නමුත්, ලංකාෙව් බැංකුවකින් 
මුදල් ගැනීම තහනම් කියන එක හැම Cabinet Paper එකකම 
ඉස්සරහට එන්න ඕනෑ. Anyway, this is a Cabinet Paper 
presented by the President and that has been accepted by the 
Cabinet. It is very good. Hon. Keheliya Rambukwella, that 
is what should happen in future as well. 

ෙදහිගම, මහියංගනය මෙග් පැරණි මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. 
ඔව්.  නිල්ගල වැනි පෙද්ශ අපි රැක ගන්න ඕනෑ. අපි ෙම් පිළිබඳ 
ෙහොඳ අධ්යයනයක් කළා. ඒ පැතිවලට හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නායක අනුර දිසානායක මන්තීතුමා හිටියා නම් මම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, එෙහමනම් ඔබතුමාව 
තාවකාලිකව නායකයා කරන්නම් ෙකෝ. ඇත්ත ටම පරණ ෙපොරක් 
ෙන්. කමක් නැහැ. එතුමා පකාශ ගණනාවක් කළා.  

එතුමා පකාශයක් කළා, උක් කර්මාන්තයට  2006දී අපි 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විරුද්ධ වුණා කියලා. මමත් මහියංගනෙය් 
ව්යාපෘතියට විරුද්ධ වුණා. එදා අක්කර 60,000ක් ෙම් 
ෙකොම්පැනියට ෙදන්නයි හැදුෙව්. අද ෙදන්න යන්ෙන් අක්කර 
40,000යි. අද ඒ අක්කර 40,000ම ෙදන්න යන්ෙන් ෙගොවියන්ට. 
සම්පූර්ණෙයන්ම outgrower system එක. රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක ආෙයෝජනයක් නිසා උක් වගා කළ යුතුයි කියලා ඒෙක් 
ගිවිසුමක් තිෙබනවා. ඇත්ත. උක් කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවලා, 
ෙගොවියන්ට ඉඩම් දීලා උක් වගාව ෙනොකර ඒ ඉඩම්වල ෙපොල් 
හිෙටවුෙවොත් උක් කර්මාන්තශාලාවට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි 
ඔක්ෙකෝමලා ෙවල්ලස්ස ගැන කථා කළා. ෙවල් ලක්ෂය සුද්ෙදෝ 
කැඩුවා. ඇත්ත. ෙම් රෙට් අෙප් පළාත් විනාශ කළා. හැබැයි, අපි 
දැන් ෙවල් ලක්ෂය ගැන කථා කරලා රටට බත සපයනවාද? 
ෙමොකක්ද ඒකට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා දුන්න පිළිතුර. 
එදා මහවැලිය පස්ෙපොළකින් හරස් කරන්න කටයුතු කළා. ෙම් 
රෙට් ෙහක්ෙටයාර 280,000ක් වී නිෂ්පාදනය වුණා. අපි බෙතන් 
ස්වයංෙපෝෂිතයි. එදා මහවැලිය හදද්දි මුළු ෙතල්ෙදනියම විරුද්ධ 
වුණා. ෙතල්ෙදනිය නගරයම වැටුණා. අදත්- 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
හා, ෙහොඳයි කියන්න ෙකෝ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

     ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ඔබතුමා කිව්වා, "ෙකොම්පැනියට ෙදනවාට තමයි විරුද්ධ. 

ෙගොවීන්ට ෙදනවාට විරුද්ධ නැහැ." කියලා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඔව්. 
 
 ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
නමුත්, එදා ඔබතුමා කියලා තිෙබනවා, “අපි උක් වගාවට 

නුසුදුසු පෙද්ශ  ෙදන්ෙන්.” කියලා. ෙම්ක කිසිෙසේත්ම සුදුසු නැති 
පෙද්ශ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙහොඳයි මම මෙග් කථාෙවන්ම ආපහු කියන්නම්.  

      
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ඉතින්, දැන් ඒ පෙද්ශයම ෙන් ෙදන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඉන්න. ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තවම මෙග් කථාව අවසන් 

නැහැ. තව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. තව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා 
කිරීමක්] මම ඒතැනට එනවා. මම විරුද්ධ වුණ ෙහේතුව- [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් ඔක්ෙකෝම කරෙගන යද්දි 2010 වර්ෂෙය්දී ෙම් 
කර්මාන්තය මට භාර දුන්නා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? මම උක් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් කර්මාන්තය 
පිළිබඳව ෙහොඳට ඉෙගන ගත්තා. ෙලෝකෙය් උක් නිෂ්පාදනය 
කරන රටවල් 120ක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, සම්මන්තණ 
ගණනාවකට සහභාගි ෙවලා මම උක් ගහ ගැන ෙහොඳට  ඉෙගන 
ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ ඉෙගන ගත්ත එෙක් 
2006 කියපු ඒ ෙද්, 2010දී අපි එකඟ වුණු ෙහේතු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එදා ඉඩම් ටික ෙගොවියාට ෙදන්ෙන් නැතිව 
ෙකොම්පැනියට තමයි ෙදන්න ගිෙය්. එදා -2006- කර්මාන්තශාලා 
භූමිය ඇතුෙළේ ජල ෙපෝෂක පෙද්ශයක් තිබුණා. අද ඒ භූමිය අයින් 
කරලා. සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලා. දැන් ෙම්ෙක් පුරාවිද්යා 
තිෙබනවා ලු. එෙහනම් දැන් ෙගොවි මහත්තුරු 108 ෙදෙනක් ෙම්ක 
ඇතුෙළේ ඉරිඟු වගා කරනවා ෙන්. එතෙකොට ඒ පුරාවිද්යාවට 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මෙග් ළඟ පුරාවිද්යා වාර්තාව 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒ එදා. 2006 දී මා 
කිව්වා. ඒක ෙන් මා කිව්ෙව්. 2016 දී මා ෙම් කර්මාන්තය භාර 
ගත්තා. ෙම් කර්මාන්තය භාරෙගන - [බාධා කිරීමක්] දැන් මා 
පශ්නයක් අහන්නම්. එදා 1980 දී කර්මාන්තශාලා ගිනි තැබූ ෙජ්වීපී 
එක අද කර්මාන්තශලා ගිනි තබනවාද? නැහැ ෙන්. එදා 
හැඳුනුම්පත් ෙහොරකම් කරපු අය අද හැඳුනුම්පත් ෙහොරකම් 
කරනවාද? නැහැ ෙන්. එදා ටාන්ස්ෙෆෝමර් ගිනි තැබූ අය අද ගිනි 
තබන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. උක් 
පිළිබඳව මා ඉතාමත් ෙහොඳට ඉෙගන ගත්තා.  

මතක තබා ගන්න, ෙම් රෙට් වියළි කලාපයට ගැළෙපන එකම 
ෙභෝගය උක් ගහ කියලා. ඇයි? ෙමය තණෙකොළ වර්ගයක්. ෙමය 

C4 කියන තණෙකොළ වර්ගය. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් තන්තු. ෙම්කට 
වතුර ඕනෑ නැහැ. වී වගාවට අවශ්ය වතුර පමාණෙයන් 1/6ක 
වතුර පමාණයක් අවශ්ය ෙභෝගයක් තමයි උක් ගහ කියන්ෙන්. ෙම් 
රෙටන් සියයට 70ක පමාණයක තිෙබන්ෙන් වියළි කලාපයයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2010 සිට මා උක් ගහ ගැන 
ඉෙගන ගත්තා. වියළි කලාපයට ගැළෙපන සුදුසුම ෙභෝගය උක් 
ගහයි. රටවල් 120ක උක් ෙභෝගය වගා කරන්ෙන් ඒකයි. 
ඉන්දියාෙව් උක් කර්මාන්තශාලා 650ක් තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ඉන්දියාව කාන්තාරයක් ෙවලාද? [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් ෙම් වාෙග් භූමි ෙනොෙවයි ෙන් 
තිෙබන්ෙන්. අක්කර ලක්ෂ ගණන්  උක් වගා භූමි තිෙබන්ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. අහෙගන ඉන්න. රටක ආර්ථික 
පතිපත්තියක් තිෙබනවා. රටක් වීවලින් ස්වයංෙපෝෂිත- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන්, උක් වගාවට 

වතුර ඕනෑ නැහැ කියලාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කිව්ෙව් අඩු වතුර පමාණයක් ඕනෑ 

කියලායි. වතුර ඕනෑ නැත්ෙත් ඇයි? වතුර ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව අවසන් වනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාට බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? සහල්වලින් 

ස්වයංෙපෝෂිත වීම, සීනිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත වීම, ධාන්යවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත වීම හා මාළුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත වීමයි. ඕනෑම 
ආණ්ඩුවකට පතිපත්ති මාලාවක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් 
පතිපත්ති මාලාවක් තිෙබනවා. එතැනදී පමුඛතාව ෙදන්ෙන් 
ෙමොනවාටද? දැන් අපට සහල් පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට 
වැඩිම වියදමක් යන්ෙන් ෙමොනවාටද, මන්තීතුමනි? ඒ තමයි  සීනි 
ආනයනය කරන්න. සීනි ආනයනය කරන්න රුපියල් මිලියන 
400ක, රුපියල් මිලියන 500ක වියදමක් යනවා. [බාධා කිරීමක්] 
අර්තාපල් වැලිමඩ හදනවා ෙන්. ඒක මදියි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, වැඩිම වියදමක් යන එකයි ඉස්ෙසල්ලාම බලන්ෙන්. 
ෙගදර අප්පච්චි හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්ෙසල්ලාම 
බලන්ෙන් වැඩිම වියදමක් යන ඒවා ෙමොනවාද කියලා ෙන්. 
පවුෙල් වැඩිම වියදම යන ඒවා අඩු කරගන්න ෙනොෙවයිද 
බලන්ෙන්? එෙහම නැත්නම් ෙගොන්කමට, ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙසෙරප්පු ෙදකක් ෙනොෙගන ඉන්න ෙකෙනක් ඉන්නවාද? ෙමෝඩ 
කථා කියන්න එපා. ඉස්ෙසල්ලාම බැලුෙව් ෙමොකක්ද? [බාධා 
කිරීමක්] රෙට් වැඩිම වියදමක් යන ෙදයක්ද කියලායි. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාටත් ෙවලාවක් 

ෙවන්කර තිෙබනවා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඉරිඟු ෙහොඳයි. ෙම් රටට ඉරිඟු අවශ්ය වන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 

ලක්ෂ හතරහමාරයි. සීනි සඳහා උක් ෙමටික් ෙටොන් 6,50,000ක් 
ඕනෑ. ෙමන්න ෙවනස. ඉරිඟු පිට රටින් ෙගන්වුවත් අපට වියදම් 
වන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 30යි. සීනි පිට රටින් 
ෙගෙනන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 400කට වැඩි 
පමාණයක් වියදම් වනවා. ෙමන්න ෙවනස. රෙට් පතිපත්තියක් 
තිෙබනවා. ඉරිඟු වගා කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් ඉරිඟු ෙගන්වන්න 
යන වියදම ෙකොපමණද? එය සුළු පමාණයක්. සීනි ෙගන්වන්න 
යන වියදම ෙකොපමණද? එෙහම නම් අපට ස්වයංෙපෝෂිත වන්න 
බැරි වුණත් අපි යම් තාක් දුරකට බලන්ෙන් ෙමොකක්ද? යම් 
පමාණයකට ඉදිරියට යන්නයි. එදා 2006 දී උක් වගාවට මා 
විරුද්ධ වුණා. ඒක ඇත්තයි. ඒ, කරුණු ගණනාවක් නිසායි. අද මා 
එයට එකඟ වන්ෙන් ඇයි? 2013 දී උක් කර්මාන්තය භාර -සීනි 
කර්මාන්ත සංවර්ධන- ඇමතිවරයා හැටියට මා උක් ගෙහේ තිෙබන 
වටිනාකම ඉෙගන ගත්තා. පැල්වත්ෙත් ෙගොවීන් 10ෙදනකුෙග් 
නාම ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ෙගොවීන්ට පාඩුයි ලු. ගරු 
මන්තීතුමනි, වැඩක් හරිහැටි කරන්ෙන් නැති ෙගොවි මහත්වරු 
ඕනෑම ව්යාපාරයක ඉන්නවා. එෙහම කට්ටියක් ඉන්නවා, නැත්ෙත් 
නැහැ.  

මට කියන්න, පැල්වත්ත, ෙසවණගල ෙගොවීන් උක් වගාෙවන් 
ෙකොයි තරම් ආදායමක් ගන්නවාද කියලා. බහුතරයක් ෙගොවීන් 
අවුරුදු 35ක් ජීවත් වන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තෙයන් ෙනොෙවයිද? ඒක 
මට කියන්න. ඒ කර්මාන්තෙයන් තමයි ජීවත් වන්ෙන්. එම නිසා 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන මාර්ගයකට හරවා ගන්න එපා. යම් යම් 
ෙද්වල්වලට මමත් විරුද්ධයි. නමුත් ෙම්ෙකන් ෙහොඳ ෙද් ගනිමු. 
ෙමය අෙප් ඌව පළාතට ලැෙබන ආෙයෝජනයක්. ෙම් ආෙයෝජනය 
ලැෙබන්ෙන් අෙප් පෙද්ශයටයි. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක 
ආෙයෝජනයක් තමයි ෙම් පෙද්ශයට එන්ෙන්.  

දැන් සමහර කට්ටිය කියනවා, "ෙදහිගම ෙදහි ෆැක්ටරි එකක් 
හදමු" කියලා. ෙමෝඩ කථා ෙන්. ෙදහිගම කියලා නම තිබුණාට 
ෙදහි factory  එකක් එෙහේ ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද? අවුරුද්දට 
දවස් 365ක් තිෙබනවා. දවසකට ෙදහි ෙබෝතල් 100ක් හදන්න 
ෙදහි ෙගඩි ෙකොච්චර ඕනෑද? දවසකට ෙදහි ෙබෝතල් 100ක් 
හදන්න පුළුවන්ද? එපමණ ෙදහි එෙහේ තිෙබනවාද? ෙමෝඩ කථා 
ෙන්. රටට අවශ්ය ෙදහි ෙනොෙවයි. රෙට් ආර්ථික පතිපත්තිය සකස් 
කළ යුත්ෙත් රටක් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනවලට 
යන්න. ඕනෑම ආණ්ඩුවක පමුඛතාව එෙහමයි. හාල්, සීනි, ෙත්, 
ෙපොල්, ධාන්ය - [බාධා කිරීම්] බැරිකම ෙවනම කථාවක්. රටක 
පතිපත්ති මාලාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
හාල්වලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න ඕනෑ කමෙව්දයක් 

ආණ්ඩුව අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ ෙන්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි හාල්වලින්  ස්වයංෙපෝෂිතයි.  

      
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ස්වයංෙපෝෂිත නම්, ආනයනය කරන්ෙන්? 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
අඩු පාඩු තිෙබනවා. යම් යම් අවුරුදුවල නිෂ්පාදනය අඩු 

වනවා. එතෙකොට  ආනයනය කරනවා. එෙහම වනවා. නමුත්, අපි 
ස්වයංෙපෝෂිත වුෙණ් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ඇත්ත කථා කරන්න. අසත්ය කියන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
එදා අපි මහවැලි ව්යාපාරය ආරම්භ කරලා ෙහක්ෙටයාර 

280,000ක් වගා කළා. ෙහක්ෙටයාර 280,000 වගා කිරීෙම් 
පතිඵලය තමයි, ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත වීම.  

දැන් අපි කථා කරන්ෙන්, උක් කර්මාන්තය ගැන. ඒක මතක 
තබා ගන්න. අෙප් පද්ම උදයශාන්ත මන්තීතුමා කිව්වා, "උක් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය බුදි" කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Sugarcane Research 
Institute එෙක් Director,  Dr. A. P. Keerthipala ෙම් සම්බන්ධව 
එවා තිෙබන  වාර්තාව මම table* කරනවා. 

ෙහක්ෙටයාර එකකට ෙටොන් 90ක් ලබා ෙදන අලුත්ම උක් 
පෙභ්දයක් ගැන ෙමහි සඳහන් කරනවා. උක් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙයන් අවුරුදු 4ක් පර්ෙය්ෂණ කරලා තමයි ෙම් පෙභ්දය 
එළියට දාන්ෙන්.  

ඊළඟට කිව්වා, පුරාවිද්යාත්මක වටිනාකමක් ඇති ෙද්වලට සිදු 
වන හානිය ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දිනමිණ 
පතෙය් පළ වී තිෙබන, "ඌව පළාත් සභාෙව් පළාත් සභා      
මන්තී ගරු සමන්ත විද්යාරත්න මහතා බිබිල සීනි කර්මාන්ත 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය පිළිබඳව නඟන ෙචෝදනාවලට සීනි සමාගෙම් 
පිළිතුරු" කියන ෙම් සම්පූර්ණ වාර්තාව හැන්සාඩ්ගත කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලීමක් කරමින් එය සභාගත* කරනවා. ඒක කළ 
යුතුමයි.  

ඊළඟට, නා නා මාදිළිෙය් පශ්න ඇහුවා. විෙශේෂෙයන්ම 
කිව්ෙව්, අතෙළොස්සක් විරුද්ධ වීම ගැන. ඒ පළාෙත් ඉන්නවා, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුෙමක්. උන්නැෙහේ ඉන්නා ඒ 
ෙදහිගම පෙද්ශෙය් තිෙබනවා, පරණ ගල් ෙලනක්. ඒ කාලෙය් 
උන්නැෙහේ හැංගිලා හිටිෙය් ඒෙක්. ඒක අපිත් දන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතැන ඉන්න                  
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මහාචාර්යතුමා දීලා තිෙබනවා, 
වාර්තාවක්. ඒ මහාචාර්ය රාජ් ෙසෝමෙද්ව. මහාචාර්ය රාජ් 
ෙසෝමෙද්ව මහතාෙග් ලිපිය තමුන්නාන්ෙසේලා කියවන්න. එතුමා 
කියන විධියට පුරාවිද්යා වටිනාකමක් තිෙබන කිසිම ෙදයකට හානි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ භූමිෙය් ඉඳලා කිෙලෝ මීටර් 5ක් එහාට තමයි 
පුරා විද්යාවට අයිති ෙද්වල් තිෙබන්ෙන්. කවුද ඒක කියන්ෙන්? 
රාජ් ෙසෝමෙද්ව. රාජ් ෙසෝමෙද්ව කියන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීම්] 
අවශ්ය නැහැ.  [බාධා කිරීම්] ඕනෑ නැහැ. ෙම්ක අහෙගන ඉන්න.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙමතුමන්ලා ෙම් 
ෙපන්නන්ෙන් නෑඹිලිෙය් කිඹුල්ලු. ඇත්තටම යම් යම් ෙද්වල් 
කරද්දි රෙට් ජනතාව සමහර ෙවලාවට විරුද්ධ වනවා. මම ඒක 
ෙන් කිව්ෙව්. මහවැලිය හදද්දී, ෙතල්ෙදණිෙය් ජනතාව විරුද්ධ 
වුණා; ෙකොත්මෙල් ජනතාව විරුද්ධ වුණා. නමුත්, හැදුවා. ඒෙක් 
අතුරු පතිඵලය අද බලන්න. එදා කණ්ඩලම හදද්දීත් විරුද්ධ වුණා. 
හැම ෙද්කටම මුලින් විරුද්ධ වනවා. ෙකොත්මෙල් විදුලි බලාගාරය 
හදද්දි දවිඩ ජනතාව විරුද්ධ වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
ඒක නතර කළාද? නැහැ. ඒවා ෙම් රෙට් ෙවන්න ඕනෑ ෙද්වල්. සුළු 
පිරිසක් විරුද්ධ වුණත්, බහුතරයකෙග් ශුභ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් කළ 
යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙමම කර්මාන්තශාලාවට 150ෙදෙනක් 
විරුද්ධයි. ඇත්ත, 150ක්-160ක් විරුද්ධයි. ඒ විරුද්ධ කට්ටියව මම 
මුණ ගැහුණා. ඒෙගොල්ෙලෝ කිව්වා, "අපි විරුද්ධයි" කියලා. ඒ මුළු 
ගෙම්ම-  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මුළු ගමම විරුද්ධයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ, ගරු ෙත්නුක මන්තීතුමනි. ඒ ගෙම්ම 

තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 350 ෙන්. ගෙම් ඡන්ද 350 විරුද්ධයි කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ගෙම් ඉන්ෙන්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ඒ ගෙම් - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
නැහැ ෙන්. කවුද කියන්ෙන්? ඇකියන්කුඹුර ස්වාමින් 

වහන්ෙසේලා මම හම්බ වුණා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා, මට 
පශ්නයක් නැහැ. ෙම් අහන්න. [බාධා කිරීම්] එදා පැල්වත්ත, 
ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා හදද්දීත් විරුද්ධ වුණා. 
ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ වුණා ෙන්ද? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්න කෘෂි කර්මාන්තය 

සම්බන්ධව ගම්වල- 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4යි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා රඹකැන්ඔය හදද්දී 

මහින්ද මහත්තයාට කිව්වා, අක්කර 9,000ක් යට වනවා කියලා. 
අක්කර 9,000ක් යට වනවා කියපු මන්තීතුමා තමයි, ෙම් ඉන්ෙන්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රඹකැන්ඔය හදද්දි, අක්කර 
9,000ක් යට වුණාද? අමූලික අසත්ය.  

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කවුද කිව්ෙව්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් ෙපන්වන්න එපා, ෙම් පුංචි 

ෙකොරෙහේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලා.  
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

ඕනෑ. මම කිසිම දවසක රඹකැන් ඔයට අක්කර  නව දාහක් යට 
ෙවනවාය කියා නැහැ. අසත්ය ෙද්වල් කියන්න එපා ගරු 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය අමාත්යතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උක් කර්මාන්තය ගැන කථා 

කිරීෙම්දී මම මුලදී කිව්වා වාෙග් ෙචෝදනා රාශියක් ආවා. මම 
ෙවල්ලස්ස ගැන කථා කළා. ඊළඟට  රටක ආර්ථික පතිපත්ති 
ගැන අපි කථා කළා.   

අද අලින්ෙගන් ජනතාවට හානියක් තිෙබනවා. ඇත්ත. 
අලින්ෙගන් හානිය රෙට් හැම තැනම තිෙබනවා. පරිසර 
අමාත්යාංශය ඇතුළු සියලුම ෙදනා සම්බන්ධ කරෙගන ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා ෙම් සඳහා ඉතා ෙහොඳ 
පතිපත්තියක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට විෙද්ශ මුදල් 
ආධාරත් ලැෙබනවා. ෙම් අලින් ෙවනුෙවන් අපි අලිවැටවල් 
ගහන්න ඕනෑ. නිකම් අලිවැටවල් ෙනොෙවයි. අලින්ෙගන් අෙප් 
අහිංසක ෙගොවීන්ට  හානියක්  ෙනොෙවන  විධියට, අලින්ට එන්නට 
බැරි  විධියට අලිවැටවල් ගහන්න  ඕනෑ.  එය කළ යුතුයි.  එය ෙම් 
රෙට් පශ්නයක්.  අලියාෙගන් අදත් හානි තිෙබනවා. අලියා එනවා 
කියා විතරක් සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ෙහෝ ෙවනත් ව්යාපෘතියක්  
නතර කරනවා නම් ඒක මහ ෙමෝඩ වැඩක්.  ඇත්තටම එෙහම 
නම්, පැල්වත්ත කර්මාන්තශාලාව අද හදා නැහැ; ෙසවනගල 
කර්මාන්තශාලාව අද හදා නැහැ; හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාව අද 
හදා නැහැ. අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා.  

හැම තැනම අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. නමුත්  ඒ පෙද්ශයට, ෙම් 
රෙට් සියයට 70ක් වන  වියළි  කලාපයට ගැළෙපන තණෙකොළ 
ගහ තමයි C4  තණෙකොළ ගහ. තණෙකොළ  වර්ගය  උක් ගහ. 
ෙමහි නව පෙභ්දයන් තිෙබනවා. ඒ පෙභ්දයන් අපි  රටට හඳුන්වා 
ෙදන්නට  ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙලෝකෙය් රටවල් 120ක් ෙම්වා 
වගා කරයිද? ෙලෝකෙය් රටවල් 120ක් වගා කර ෙමොනතරම්  
ආදායමක්  ලබනවාද? ෙම්වා කාන්තාර ෙවනවා නම්, 
ඕස්ෙට්ලියාව, ඉන්දියාව, චීනය, තායිලන්තය, බසීලය, කියුබාව, 
පිලිපීනය ආදී ෙලෝකෙය්  රටවල් 120ක් ෙම් ෙබෝගය වගා කරයිද? 
ඇයි ෙම්වා වගා කරන්ෙන්? ෙමහි තිෙබන ආර්ථික පතිලාභ වැඩියි. 
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[ගරු  ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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ආර්ථික පතිලාභ ගණනාවක් ෙම් උක් ගෙසන් ලැෙබනවා. සීනි 
විතරක් ෙනොෙවයි. අපි එතෙනෝල් ගැන කථා කළා. Molasses 
ගැන කියපු ගමන් ෙජ්වීපී එෙක් මන්තීතුමන්ලා -සමන්ත 
විද්යාරත්න කියන චරිතය- කිව්වා,  "ඔන්න ඉස්කාගාරයක් එෙහේ 
හදන්න යනවා"කියා. ඉස්කාගරයක් හැෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ආයතනෙයන් මම අහලා  බැලුවා. ෙමතුමන්ලා molassesවලින්  
කරන්ෙන් සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය කරන  එක. ෙහොඳ ෙදයක්. 
ෙමොකද? [බාධා කිරීමක්]ඔව්. ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි  කියන්න ඕනෑ. 
එදා මම උක් කර්මාන්තය භාරව කටයුතු කරද්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පතිපත්තිය තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් පතිපත්තියක්  තිබුණා, ෙම් රට  සීනිවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට  ඕනෑය  කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා 
විරුද්ධ වුෙණ් නැහැෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා  විරුද්ධ වුෙණ් 
නැහැ.  ඒ පතිපත්තියමයි ෙම්  ඉදිරියට අරෙගන යන්ෙන්. ෙම් 
අරෙගන යන්ෙන්ත්  ඒකමයි. මතක තියා ගන්න. ෙම් රෙට් 
අවශ්යතාවයක් ෙම්ක.  රටට අවශ්ය ෙදයක් ෙම් කරන්ෙන්. එම 
නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අපි ෙම් ගැන 
ඇණෙකොටා ගන්න, ගහ ගන්න ඕනෑ නැහැ. යහළු මිතයන් හැටියට 
මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්, අපි සුහදව සාකච්ඡා කරලා, ගම්මුන්ෙග් 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමනි, 
අපි  ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබා ෙදමු.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
අපි ගම්මුත් සමඟ සාකච්ඡා කරමු.  ෙම්කට විරුද්ධ කට්ටියක් 

ඉන්න බව මම දන්නවා.  ඒ විරුද්ධ කට්ටියටත් ඒකට  උත්තරයක් 
ෙදමු.  උත්තර ෙදනවා.  හැම ෙදයටම උත්තර   ෙදනවා.  නැත්ෙත් 
නැහැ. එෙහම නැත්නම් සමහර කට්ටිය කියනවා, "ෙදහි factory  
එකක් දමමු. ඉරිඟු  factory  එකක් දමමු" කියා. ඒවා ෙවන්ෙන් 
නැති වැ ඩෙන්. ඒවා ෙවලා වැඩකුත් නැති ෙද්වල්ෙන්. ලංකාවට 
ඉරිඟු තව අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් ෙටොන් ලක්ෂයයි. 
ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න අපට ඕනෑ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන්  
ලක්ෂ හතරහමාරයි. අපි ෙම් කන්නෙය්දී ෙමටික් ෙටොන්  ලක්ෂ  
තුනක්  වගා කළා. ෙම් කන්නෙය් ඉරිඟුවලට හානියක් වුණු නිසා 
ඉරිඟු කිෙලෝ එක රුපියල් පණහට ගියා. ලබන මහ කන්නෙය් 
ඉරිඟු වගාව වැඩි වුණාම තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද ඉරිඟු කිෙලෝ 
එක රුපියල් පණහට ෙදන්න පුළුවන්ය කියා. නැහැ. ඉරිඟු මිල 
රුපියල් 35ට බහිනවා. හරිද? ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. උක් 
වගාව ෙගොවිෙයකුට ස්ථිරව ලැෙබන ආදායම්  මාර්ගයක්. උක් ගහ 
එක පාරක් වගා කෙළොත් අවුරුදු හයක් යනතුරු ආපසු වගා 
කරන්නට ඕනෑ නැහැ. කපන එක පමණයි තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමා  
ඒක දන්නවා. ඒ අතෙර් පළමුෙවනි මාස හෙය් උක් ගස් අතෙර් 
ෙවනත් ෙබෝග -කව්පි, මුං වාෙග් ෙද්වල්- වගා කරන්නට පුළුවන්. 
ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විරුද්ධතාවක් තිෙබනවා නම් ඒක 
ෙවනම කථාවක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙම් ආෙයෝජනයට එදා මාත් විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වුණු ෙහේතු 

මම කිව්වා. හැබැයි, මම ෙම් විෂයය  ගැන ෙහොඳට ඉෙගන ගත්තාට 

පස්ෙසේ  මම දැන ගත්තා, ෙම් රෙට්  සියයට හැත්තෑවක් වන වියළි 
කලාපයට සුදුසු ෙහොඳම ෙබෝගය උක් ගසයි කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සෙහෝදර 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්,  හැම ෙදයකටම විරුද්ධ 
ෙවන්නට  එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මල් වට්ටියට අත ගහන්න, 
ෙම් රෙට් දැවැන්ත පශ්නයක් තිෙබන ෙවලාෙව්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්. රෙට් දැවැන්ත පශ්නයක් තිෙබන ෙවලාෙව් ෙම් සඳහා 
සහෙයෝගයක් ෙදන්න ඕනෑය කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ඕකයි 
මම කිව්ෙව්. 

මහවැලියටත් එදා මිනිස්සු විරුද්ධ වුණු බව මතක තියා 
ගන්න. එදා මහවැලියටත් මිනිස්සු විරුද්ධ වුණා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මිනී මල්, - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මිනී මල් ගැන ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕවා 

ෙහොඳට පුරුදු බව මා දන්නවා. ෙජ්වීපී එකට මිනී මල් ෙහොඳට 
පුරුදුයි; ෙජ්වීපී එෙක් කට්ටියට මිනී මල් ෙහොඳට පුරුදුයි. 
ඉතිහාසෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාට, - [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන කථා 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජ්වීපී එෙක් ඉතිහාසය ගැන කථා ෙනොකර 
සිටිමු. අපට ඒ ඉතිහාසය ෙහොඳට මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පෙද්ශෙය් ජනතාව හැටියට 
අපි ෙම් කටයුත්ත සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව පකාශ 
කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා සභාගත කරන ලද ලිපි ෙල්ඛන සියල්ල ලබා ෙදන්න.  

ඊළඟට, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 
විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

 
[අ.භා. 3.54]  
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. අෙප් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
අද උෙද් වරුෙව් හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව් 
ෙචෝදනා කළා, "මෙග් සෙහෝදරයාෙග් ආසන සංවිධායක ධුරය 
ගැලවුෙණ් මම නිසා" කියලා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි 
උත්තරයක් එතුමාට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය 
දන්නවා, "ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද වුෙණ්?" කියලා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කාරණය මම මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම උක් 
කර්මාන්තශාලාවට මුල්ගල් තබන්න දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කමිටුෙවන් ෙයෝජනා ෙවලා, 7,000ක ජනතාවක් සහභාගි කරලා, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඒ උත්සවය 
පවත්වන්න ෙම් වනෙකොට කටයුතු සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි 
ෙම් සංවර්ධනයට විරුද්ධ නැති බව කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගමට ෙම් 
සංවර්ධනය එනවාට අපි කිසිෙසේත් විරුද්ධ නැහැ. නමුත් උක් 
කර්මාන්තශාලාවක් ඒ ගෙම් ඉදි වනවාට ගෙම් ඉන්න ජනතාවෙග් 
ෙලොකු විෙරෝධයක් තිෙබනවා. අපට ඡන්දය ලබා දුන් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. පක්ෂ පාට ෙබ්දයක් 
නැතිව, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් කටයුත්තට අෙප් විරුද්ධතාවක් 
නැහැ. ෙමොකද, පසුගිය කාලය තුළදී -මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය 
තුළදී - ලංකාෙව් ෙදෙවනියට තිෙබන දුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය වන මහියංගණය ආසනය අපි දැවැන්ත විධියට 
සංවර්ධනය කරලා ෙපන්නුවා. ඉතිහාසෙය් කවුරුවත් ෙනොකරපු 
සංවර්ධනයක් පසුගිය අවුරුදු පහක කාලය තුළදී  - මහින්ද 
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී - අපි 
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් සංවර්ධනයට 
විරුද්ධ නැහැ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කළත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කළත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩු ෙගනැල්ලා ෙම් කටයුතු 
කළත් අෙප් විරුද්ධතාවක් නැහැ. නමුත් ෙම් කටයුත්තට ගෙම් 
අහිංසක මිනිසුන්ෙග් විෙරෝධයක් තිෙබනවා. ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙම් 
factory එක දමන තැන ඉඳලා කිෙලෝමීටර් පහක දුරකින් තමයි 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති නටබුන් තිෙබන්ෙන්  කියලා. 
පසු ගිය සතිෙය් ගම්මුත් එක්ක ගිහිල්ලා මා ෙම් භූමිෙය් ඇවිද්දා. ඒ 
භූමිෙය් ගත් ඡායාරූප මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් පුරාවිද්යා 
වටිනාකමින් යුක්ත නටබුන් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ඡායාරූප 
සියල්ල මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සභාගත* කරනවා.  

පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් වාර්තාව ඉල්ලන්න. 
"පුරාවිද්යා වටිනාකමින් යුක්ත නටබුන් ඒ පෙද්ශෙය් නැහැ" 
කියලා ඔබතුමන්ලා කිව්වාට, "ෙමන්න ෙම් නටබුන්  ඒ පෙද්ශෙය් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න" කියලා අපි 
කියනවා. ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා අද කිව්වා, 
එතුමා 2007 ජුලි මාසෙය්දී කරපු කථාවට විරුද්ධ වුණා කියලා. 
හැබැයි, එතුමා 2013 ඇමතිවරයා බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනය කරලා, වැඩ පටන් ගත්තා කියලා 
කිව්වා. එතුමා හිටපු මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ආරාධනා පත 
ෙබදුවා මට මතකයි. රුපියල් 5,000කට වැඩි වටිනාකමකින් යුක්ත 
ආරාධනා පතයක් හදලා, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
එක්ක ගිහිල්ලා -ඒ ආරාධනා පතය අද මට ෙගෙනන්න බැරි වුණා, 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා. මම ළඟ ඒ ආරාධනා පතය තිෙබනවා.- 
ඔබතුමා කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාවට මුල්ගල් තැබුවා. අද 
කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාවට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කළා, කන්තෙල් සීනි 

කර්මාන්තශාලාව අපට හදන්න කියලා. හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙවනස් 
වුණා. කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව හදන්න බැරි වුණා.  

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන 

කාලෙය් ෙන් ඒ කටයුත්ත පටන් ගත්ෙත්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව සකස් කරන්න අවුරුදු 

ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙගනාපු ෙයෝජනා ඉවත් කරපු ආකාරය පිළිබඳ 
විස්තර අපි ළඟ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. අවුරුදු 
ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙගනාපු ෙයෝජනා ඉවත් කළා. අවසාන 
ෙයෝජනාවට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "කන්තෙල් සීනි 
කර්මාන්තශාලාව පටන් ගන්න ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්නම්" 
කිව්වා. හැබැයි, අපි මුල්ගල තැබුවා. නමුත් අපට කන්තෙල් සීනි 
කර්මාන්තශාලාව පටන් ගන්න බැරි වුණා. ඒ ෙමොකද?  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මුල්ගල තැබුවා නම් කරෙගන යන්න තිබුණා ෙන්, ෙම් 

ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා.     

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙමොකද, මුල්ගල තිබ්ෙබ් මැතිවරණයට මාසයකට 

ඉස්ෙසල්ලා. 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage)p 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව තුළ ඉඳෙගන ඔබතුමාට ඒක 

කරෙගන යන්න තිබුණා ෙන්.   

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඉන්න ආණ්ඩුෙවන් ඒක කරන්න 

පුළුවන් ෙන්. එෙහම බැරි නම් ඔබතුමා ඔතැන ඉඳලා වැඩක්  
නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ඒක ෙහොඳ නැහැ  

කිව්වා. ඔබතුමා සීනි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා විධියට, පස්ෙසේ ඒක 
ෙහොඳයි කිව්වා.  මහියංගණය ආසනෙය් රිදීමාලියද්ද, බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඌව-පරණගම ආසනෙය්, ඔබතුමාෙග් වියලුව 
ආසනෙය්, වැලිමඩ ආසනෙය්   සීනි කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 
විශාල මුදලක් වැය කළා කියලා ඔබතුමාට මතකද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, හකුරුවලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබන හින්දා 

හකුරු නිෂ්පාදනය කළා. 

891 892 

[ගරු  ෙත්නුක විදානගමෙග්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සීනි කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න 

මහියංගණය ආසනෙය් රිදීමාලියද්ද - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
උක් හකුරුවලට යාපනෙය් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබන හන්දා 

අපි ෙපොඩි ව්යාපෘතියක් පටන් ගත්තා, ගම්වල උක් ගස් හිටවලා ඒ 
තුළින් හකුරු නිෂ්පාදනය කරලා යාපනයට යවන්න. ඒ පටන් 
ගත්තු ෙද්  අදත් පස්සර පෙද්ශෙය් කරනවා.  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිලධාරින් ෙගනැල්ලා ෙලොකු 

ෙහෝටල්වල සම්මන්තණ තියලා ඒ ඔක්ෙකෝම කළා. අද ෙවන 
ෙකොට ඒ මිනිස්සු නැත්තට නැති ෙවලා ඉවරයි. ඔබතුමා ඒක නැහැ 
කියන්න එපා. ඒක ඔබතුමාෙග් හදවත දන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමා මෙග් 

කාලය අරෙගන කථා කරන්න ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා විනාඩියක කාලයක් අරෙගන කථාව නතර කරන්න.  

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මම මෙග් කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටසත්, ෙම් කරුණු වාර්තා 

සියල්ල ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා 
තමයි ෙම් ව්යාපෘතියට මැදිහත් ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා පසු ගිය 
කාලෙය් ගිහිල්ලා ඒ ගැන රැස්වීම් තිබ්බා. ඒ රැස්වීම්වලදී ජනතාව 
 ඔබතුමාට විෙරෝධය පළ කළා.  ඒ සීනි කර්මාන්තය නිෙයෝජනය 
කරන පිරිසක් අද ෙම් ගැලරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් ඇෙහන්නයි කියන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අද දවල් මට හම්බ වුණා; මාත් එක්ක 

කථා කළා.  ඒ නිසා මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කියනවා,  අද 
කන්තෙල්ට ෙවලා තිෙබන ෙද්,  අද ඌව-පරණගමට ෙවලා 
තිෙබන ෙද්- 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன)  
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඒ ඉන්නවාය කියපු අය ෙකෝ? නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
අද එතුමන්ලා මට හම්බ වුණා; මා සමඟ කථා කළා. ඒ 

ෙගොල්ලන් දවල් කෑම ෙවලාෙව්දී මාත් එක්ක කථා කළා. ඒ 
හින්දායි මම කියන්ෙන්.  මම ඔබතුමාට කියනවා, කන්තෙල්ට 
සිදුෙවච්ච ෙද් පැල්වත්ෙත් ජනතාවට, ෙව්ලක් ඇර ෙව්ලක් කන 
රිදීමාලියද්ෙද් අහිංසක ජනතාවට සිදු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා 
කියලා.  එෙහම කෙළොත් ඒ මිනිස්සු සදාකල් නැති ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මට නියමිත  කාලය අවසානයි කියලා කියන නිසා මෙග් 

කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටස සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
[අ.භා. 4.02] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අද 
ෙම් විවාදෙය්දී මට ෙම් කාරණය මූලිකව කියන්න තිෙබනවා. 
ලංකාවට ආෙයෝජනයක් පැමිණි ෙවලාවක, ඒ ආෙයෝජනය කරන 
මුදල් පමාණය රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 
ආෙයෝජනය කරන ෙකොට ෙමොන විධියටද අපි ඉදිරි කටයුතු කළ 
යුත්ෙත් කියන එක පිළිබඳව අෙප් මන්තීවරුන් විවිධ අදහස් හා 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි අපි සියලුෙදනා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගත යුතු එක කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙම්කයි. අද අපි හැෙමෝම ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පාට සියල්ලක්ම 
අමතක කරලා තර්ක-විතර්ක කරන්ෙන් ෙම් රටට අවශ්ය කරන 
ආෙයෝජන අරෙගන එන්නයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ පක්ෂ 
නිෙයෝජනය කරන අෙනකුත් මන්තීවරුන් ෙවන්න පුළුවන් අපි 
සියලුෙදනාට අවශ්ය කරලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. රට හරි තැනකට 
ෙගන යන්න පුළුවන් නම්, රටට අවශ්ය කරන ආෙයෝජන රට 
තුළට අරෙගන එන්න පුළුවන් නම් ඒ කාරණය තමයි අපි හැෙමෝම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
විශ්වාස කරනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙම් 
ඉන්න 225ෙදනාටත් අවශ්ය කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණාවයි 
කියලා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආෙයෝජන සියල්ලක්ම එනෙකොට අප ෙබොෙහෝ විට විවිධ 
තර්ක-විතර්ක කරනවා. ෙම්ක ෙම් විධියට කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියනවා. එෙහමත් නැත්නම් ඒ ස්ථානෙය් ඒක කරනවාට වැඩිය 
ෙවනත් ස්ථානයකට අරෙගන යන එක සුදුසුයි කියනවා. 
අවසානෙය් හැරිලා බැලුවාම සියලු ආෙයෝජන අෙපන් අත් හැරිලා 
-ගිලිහිලා- ගිහිල්ලා ෙම් රට පරණ තිබුණු තත්ත්වයට පත් ෙවන්න 
අවශ්ය සියලු කටයුතු ෙයෙදනවා. ෙද්ශපාලන අධිකාරිය හැටියට, 
මහජන නි ෙයෝජිතයන් හැටියට අපි ෙම් රට අරෙගන යා යුත්ෙත් 
එතැනට ෙනොෙවයි කියලා විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී  සිහිපත් 
කරනවා.  

ෙම් විවාදෙය්දී අද අෙප් මන්තීතුමන්ලා විවිධ අදහස් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්කා. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා,  
ෙහක්ටයාර 300ක භූමි පමාණයක් ෙම් කර්මාන්තශාලාවලට ෙවන් 
කළාය කියලා.  ෙහක්ටයාර 300කට ෙවනමම පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්වූවාය කියලා මන්තීතුමා විවිධ කාරණා ඉදිරිපත් කළා. 
තවත් මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙබොෙහොම ක්ෂණිකව වන 
සංරක්ෂණයට අයිති ඉඩම් නිදහස් කරෙගන තිෙබනවාය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් ඉඩම් නිදහස් කරන්න 2011.05.16 ෙවනි 
දා ඉදිරිපත් කරපු ෙල්ඛනය මා සතුව තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
රජයන් හැටියට අපි සියලුෙදනා දායක ෙවලා, ඉදිරියට අරෙගන 
ආපු කාරණාවක් ෙම්ක. පසුගිය රජය ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ 
ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් කාර්යයට 
දායකෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලුෙදනා ෙම් ව්යාපෘතියට සහෙයෝගය 
දීලා, අද ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම් සමාගමට ෙම් ව්යාපෘතිය පවරන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයට, ඒ සමාගමට කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් 
තැනකට අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණාව ඉදිරිපත් 
කරන්න මා ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලනවා. ෙම් ලිපිය ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙසේනාරත්න, දිසා වන නිලධාරි. ෙමය ෙජ්යෂ්ඨ 
නිෙයෝජ්ය වන සංරක්ෂකට ඉදිරිපත් කළ ලිපියක්. 2011.05.16 
ෙවනි දායි ෙම් ලිපිය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ලිපිෙය්  ෙම් 
විධියට කියලා තිෙබනවා.  

''ෙමම කර්මාන්තශාලා සංකීර්ණය හා අදාළ ව්යාපෘතිය සඳහා 
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම් නිදහස් කිරීම. ෙමම  
කරුණ   මූලිකව නිර්ෙද්ශ ෙනොකළ අතර, පසුව කර්මාන්තශාලා 
සංකීර්ණය සඳහා පමණක් ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් පූර්ව 
ශක්යතා අධ්යයනෙයන් පසුව ෙහක්ටයාර 200ක බිම් පමාණයක් 
නිදහස් කිරීමට අප ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකඟතාව පළකර ඇත.''  

ෙමෙහම කියන්ෙන් 2011දී,- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
මම ඔබතුමාට බාධා කිරීමක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ඔබතුමාට 

වාර්තා සියල්ලම ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත්, අපි ඔබතුමාට 

ෙයෝජනා කරනවා, ගමට ගිහිල්ලා ෙම් පරිසරය නිරීක්ෂණය කරමු 
කියලා. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
විධියට ඔබතුමා ඒ නිරීක්ෂණය කරන්න යන්න එන්න. එතෙකොට 
ඔබතුමාට වැටෙහයි අපි ෙම් කියන ෙද්, ගෙම් මිනිස්සු කියන ෙද් 
ෙමොකක්ද කියන එක.-[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
  ඔබතුමා කියන කාරණාව හරි. නමුත් ආෙයෝජනයක්  රට 

තුළට එනෙකොට, ෙඩොලර් මිලියන 152ක් ෙම් රට තුළට එන 
ෙකොට, ෙම් කර්මාන්තශාලා ටික හදන්න යනෙකොට, එතැන 
තිෙබන ඉඩම් ෙහක්ටයාර ෙදක ගණෙන් අෙප් ෙගොවි 
මහත්වරුන්ට ෙදනෙකොට, -අක්කරවලින් ගත්ෙතොත් 4.9ක්- තමයි 
ෙම් පශ්න ඇති කරන්ෙන්. ෙම් අක්කර 4.9න් අක්කර හතරක  උක් 
වගා කළ යුතුයි කියලා විතරයි අපි ෙකොන්ෙද්සි දමන්ෙන්. ඉතිරි 
අක්කර 0.9, ඒ කියන්ෙන් පර්චස් 150කට ආසන්න භූමි 
පමාණයකින් පර්චස් දහයක් ෙදනවා ෙග් හදා ගන්න. ඉතිරි පර්චස් 
පමාණෙය් ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය ෙවනත් වන වගාවක් කර 
ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා; ෙවනත් අතුරු ෙභෝග නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා; ෙවනත් අමතර ආදායම් ඇති කර 
ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා  අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඒ 
ජනතාවට අමතර රුපියල් 40,000ක විතර ආදායමක් ලබන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් පිළිබඳවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ගැන අපි තර්ක-විතර්ක 
කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් සියලු ෙද්වල් 
ෙනොෙවන තැනට අපි කටයුතු කරනවා නම්, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 152ක් එන ෙකොට ඒකට පයින් ගහලා එළියට දානවා නම් 
ෙමොකක්ද අපි කරන්ෙන්? අපි කථා කරනවා අපි කරපු 
ෙද්වල්වලින් වැහුණු ඒවා ගැන. අපි කථා කරනවා, අපි කරපු 
ඒවායින් ලාභ ලබන තත්ත්වය  පිළිබඳව. හැබැයි, ෙම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන සියල්ල  එන්ෙන්  අවශ්ය   වාර්තා කැඳවලා, අවශ්ය 
ශක්යතා අධ්යයන  කරලායි.  

වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිෙබන ඉඩම් පිළිබඳ 
ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

2011 සිට සියලු ෙදනාම ෙම් ව්යාපෘතියට එකඟතාව පළ 
කරලායි  අද ෙවන ෙකොට ෙම් තත්ත්වයට අරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්.  

පාරිසරික ඇගැයීම් පිළිබඳ වාර්තාව පිළිබඳව අෙප් 
මන්තීතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිපත් කළා. පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ 
ඇගැයීම් වාර්තාවක් කැඳවලා, ඒ කමිටු පත් කරලා අවශ්ය 
නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් 
2008 වර්ෂෙය්දීයි. එෙහමනම්, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සියලුෙදනා 
ෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් එකඟතාව පළ කරලා තමයි  ඉදිරියට 
අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට ෙඩොලර් මිලියන 
250ට වැඩි පමාණයක් අෙප් රටින් පිටතට යනවා. පසුගිය 2016 
අවුරුද්ද ගත්ෙතොත් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 340ක මුදලක් 
පිටරටවලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා, සීනි ආනයනය කිරීම සඳහා. ඇයි 
අපි විෙද්ශීය සමාගම් ටික ෙපොෙහොසත් කරන්න කටයුතු 
කරන්ෙන්? ඇයි අපි ෙම් සීනි ආනයනය කිරීම වැනි කාරණාවකට 
අෙප් රෙට් තිෙබන සල්ලි තවත් පිටරටට යවන්ෙන්? ෙම් 
කර්මාන්තශාලාෙවන් සීනි නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට අෙප් රටට 

895 896 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න  මහතා] 
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අවශ්ය පමාණෙයන් සියයට 14ක  අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කර ගන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අපි ෙම් කීයක් ගැනද කථා 
කරන්ෙන්? ෙම්  හරහා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 21ක් රට තුළ 
ඉතිරි කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙබොෙහොම සීමිත කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමා කියන කාරණාව හරි. සීනිවලට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 

මිලියන 300ත් - 400ත් අතර මුදලක් වැය ෙවනවා. ඒක ෙහොයන්න 
පුළුවන්. දැනට තිෙබන factories හතරට අක්කර 25,000 ගණෙන් 
අක්කර ලක්ෂයක් තිෙබනවා. ඒවා සඳහා උක් පෙභ්ද ෙගෙනන්න; 
පර්ෙය්ෂණ කරන්න. අක්කරයකින් නිෂ්පාදනය කරන උක් 
පමාණය ෙමටික්  ෙටොන් සියයට ෙගනාෙවොත්, රටට අවශ්ය සමස්ත 
සීනි පමාණය නිෂ්පාදනය ඒ factories හතෙරන් නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. කථා කරන ෙකොට අදහස්, 

ෙයෝජනා නම් බහුතරයක් තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා ඔය විධියට 
ඉදිරිපත් කරන්නත් පහසුයි. හැබැයි, ඒ ෙයෝජනා ෙපොෙළොෙව් 
කියාත්මකවීම, යථාර්ථයක් කර ගැනීම පිළිබඳව තමයි අපට 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි,  ජලය පිළිබඳ පශ්නය බරපතළ පශ්නයක් 
කියලා දැන් කථා කළා. හැබැයි වී වගාවත් එක්ක සංසන්දනය 
කළාම හෙයන් එකක වතුර පමාණයක් තමයි උක් වගාවට අවශ්ය 
කරන්ෙන්. අද අපි කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙගොවි ජනතාව අසරණ 
කරන එක. දිෙනන් දින ඔවුන් අසරණ කිරීමයි අපි කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 2015 වසෙර් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අරෙගන බලන්න. ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 
4.3යි. හැබැයි රෙට් අවශ්යතාව ෙකොපමණද? ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 3.5යි. ඇයි, අපි ෙම් අමතර පමාණයක් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්? වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව වී ෙගොවීන් හන්දි ගාෙන් 
බැහැලා උපවාස කරනවා. පාරවල් ගාෙන් බැහැලා යනවා, වී ටික 
විකුණා ගන්න බැරුව. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා කියනවා, වී වගා 
කරන්න, ඒ සඳහා අවශ්ය බීජ ටික ෙදන්න, ඒ සඳහා අවශ්ය 
ෙපොෙහොර ටික ෙදන්න කියලා. වී ෙගොවීන් ශක්තිමත් කරන්න 
කියලා අපි -ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයින්- ගිහිල්ලා කථා කරනවා. ඒ 
කථා කිරීම තුළින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒක තමුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලනයට ෙහොඳයි. හැබැයි අර අහිංසක, අසරණ ෙගොවීන් 
අන්ත අසරණ කරලා විනාශ කරන එක ෙනොෙවයිද, ඒ මඟින් අපි 
කරන්ෙන්? හැබැයි අද ෙම් උක් ශාකය වගා කිරීම තුළ ඔවුන්ට 
ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් නිර්මාණය කරලා 

තිෙබනවා. අද අෙප් ගම්ෙපොළ පෙද්ශයට යන්න. ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශෙය් ෙදොරගල වසමට යන්න. ෙගෝවා වගා කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගෝවා වගා කරන කාලයට 
ෙගෝවා කිෙලෝව රුපියල් හතට විකුණා ගන්න බැරුව ඔවුන් අන්ත 
අසරණ ෙවනවා. දඹුල්ලට අරෙගන ගිහිල්ලා විකුණා ගන්න 
බැරුව පාෙර් හලලා එන අවස්ථා අනන්තයි, අපමාණයි. වැලිමඩ 
පැත්තට යන්න. වැලිමඩ පෙද්ශයට ගිහිල්ලා බලන්න. අල වගා 
කරන කාලයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? යායට අල වගා කරනවා. 
මට ෙහොඳට මතකයි, 2014 පළාත් සභා මැතිවරණය එන ෙකොට 
අපි වැලිමඩ ආසනය භාරව කටයුතු කළා. එදා අපි ෙමොකක්ද 
කෙළේ? ඒ මුළු අල ෙතොගයම සෙතොස හරහා මිලදී ගන්න කටයුතු 
කළා. හැබැයි අවසානෙය්දී අල ටිකට ෙමොකක්ද වුෙණ්? රජයන් 
හැටියට අපට තාවකාලික පැලැස්තර ෙයොදන්න පුළුවන්. හැබැයි 
අපි ඊට වඩා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමකටයි යා යුතුව තිෙබන්ෙන්. 

අද  අෙප් ෙගොවිෙයකුට ෙහක්ටයාර ෙදකක් -අක්කර 4.9ක්- 
ෙදන ෙකොට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන් කාටද? අෙප් ෙකෙනක් අෙප් 
ඉඩම් ෙකොටසක් අරෙගන, ඒ ඉඩම සංවර්ධනය කරෙගන, තමුන්ට 
අවශ්ය කරන පරිසරය ෙගොඩ නඟා ෙගන දියුණු ෙවන ෙකොට, 
ඒකට විරුද්ධව අපි කථා කිරීම කිසිම ඵලක් නැහැ කියන එක මම 
ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරනවා. අෙප් සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමිය ටිකකට කලින් ෙම් සභාෙව් 
හිටියා. එතුමිය මා එක්ක කිව්වා, එදා පැල්වත්ත සීනි 
කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කරන ෙකොට එතුමියත් ගිහිල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණය කළා කියලා. ඒ ව්යාපෘතිය නතර කරන්න කියලා 
උද්ෙඝෝෂණය කළා කියලා කිව්වා. හැබැයි අවුරුදු ෙදක-තුනක් 
ගියාට පස්ෙසේ තමයි ඒෙක් වාසිය ෙත්රුෙණ් කියලා කිව්වා. ඒ 
ජනතාව ඒෙකන් ජීවත් ෙවන ෙකොට, ඒෙකන් ආදයම් ලබන 
ෙකොට තමයි ඒ සියලු කාරණා පිළිබඳව දැන ගත්ෙත් කියලා 
එතුමිය මා එක්ක කිව්වා. ඒක තමයි යථාර්ථය.  

රිදීමාලියද්ද කියන්ෙන් අද ෙම් රෙට් තිෙබන අති දුෂ්කර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක්. ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය දියුණු කරන්න අපි කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ විට අද ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ඉන්න සියලු ෙදනාම 
විවිධ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරනවා. උමා ඔය ව්යාපෘතිය 
පිළිබඳව පශ්න ඇති කරනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒක රුපියල් 
බිලියන 57කට වඩා  වියදම් කරපු ව්යාපෘතියක්. අපට ආපස්සට 
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
රුපියල් බිලියන 57ක් අපි ඒ ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදලට ඉතුරු ටිකත් දාලා ඒ ව්යාපෘතිය 
අවසන් කරනවා ෙවනුවට අපට ආපස්සට හැරිලා යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  එම 
ව්යාපෘතිය අවසන් ෙවන ෙකොට, අලිෙකොටආර ජලාශයට වතුර 
ටික ගිහිල්ලා වැෙටන ෙකොට, ෙමොණරාගල වගා කරන්න බැරි 
විශාල අක්කර පමාණයක් වගා කරන්න පටන් ගන්න ෙකොට, 
හඳපානාගල ජලාශයට වතුර ටික ගිහිල්ලා වැෙටන ෙකොට, 
හඳපානාගල ජලාශය පිරිලා වගා කරන්න පටන් ගන්න ෙකොට, 
ඒෙක් පෙයෝජනය ගන්න ෙකොට තමයි ඒ තීන්දු තීරණ ගත්ත 
ෙද්ශපාලන නායකයින් ඇතුළු සියලු ෙදනාට පින් ෙදන්න කටයුතු 
කරන්ෙන්.  

එදා ෙපොල්ෙගොල්ල ව්යාපෘතිය කරද්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
ෙපොල්ෙගොල්ල ව්යාපෘතිය කරන ෙකොට, ෙපොල්ෙගොල්ෙල් tunnel 
එක හදන ෙකොට, වතුර නැති ෙවනවාය කියලා මිනිෙප් ෙගොවීන් 
උපවාස කළා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. ෙපොල්ෙගොල්ල ෙව්ල්ල 
පුපුරවනවා කියලා ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ඇතැම් නායකයින් එදා 
කිව්වා. හැබැයි මිනිෙපට වතුර නැති වුණාද? එෙහම වතුර නැති 
ෙවලා නැහැ. අද මිනිෙප් anicut එක මීටර 3.5ක් උස්සනවා. අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද, තිකුණාමලෙයන් කියන්ෙන්? තිකුණාමලෙයන් තර්ක 
කරනවා, ඒ anicut එක ඉස්සීම තුළ තිකුණාමලෙය් වගා බිම් ටික 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසාර්ථක ෙවනවාය කියලා. හැබැයි අපි 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, එෙහම වුෙණොත් මිනිෙප් anicut 
එක පුපුරවන්න සිය දහස් ගණනක් එතැන ඉන්නවා, බය ෙවන්න 
ෙදයක් නැහැ කියලා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

සියලු ව්යාපෘති ආරම්භ කරන ෙකොට, ෙම් සියලු ව්යාපෘති 
කරෙගන ඉදිරියට යන්න හදන ෙකොට, ඒකට ෙචෝදනා කරලා, 
ඒවා විනාශ කරලා, ඒවා නැති කරන එක ෙනොෙවයි අපි කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් තර්කය විය යුත්ෙත් ඒක වඩාත් ෙහොඳ විධියට 
හසුරුවා ගත යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව 
විතරයි. අපට ෙම් ආෙයෝජන නැති කර ගන්න බැහැ. අපි එෙහම 
කරපු කාලයක් තිබුණා. අපි සියලු ෙදනා එෙහම කරලා ෙම් රට 
අගාධයට අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් ආෙයෝජන 
නැති කරෙගන ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  රට තුළ ෙම් කර්මාන්තශාලාව ඇති වීමත් එක්ක ඒ 
පෙද්ශය තුළ දහසකට එහා ගිය ඍජු රැකියා අවස්ථා සංඛ්යාවක් 
ඇති ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. වක රැකියා අවස්ථාත් අති 
බහුතරයක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ගත්තාම,  අද වන සංරක්ෂිත  පෙද්ශවල 
ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවීන් විශාල පමාණයක් සිටිනවා.   
හැබැයි, ඔවුන් ගිහිල්ලා කැලෑවට කරන හානි පිළිබඳව සමහර 
ෙවලාවට කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් ගිහිල්ලා ඒ පෙද්ශවල 
කරන හානිෙයන් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව 
කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙමවැනි ව්යාපෘතියක්  
කරලා යම් කිසි පතිලාභයක් ෙදන්න හදන ෙකොට තමයි සියලු 
ෙදනා ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්.  එහි අනවසරෙයන් වගා 
කරන කණ්ඩායම් නියමානුකූල කරන්නත් ෙම් කටයුත්ත තුළ 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  එම ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් 
පතිකාෙව් පළමුවැනි කාරණාව හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, දැනට වගා කරන 
කණ්ඩායම්වලට පමුඛතාව ලබා දීලා ෙම් උක් වගාව සඳහා  
ෙහක්ෙටයාර් ෙදකක ඉඩම් පමාණයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ 
අනුව ගත්තාම එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන අතිබහුතර පමාණයකට  
වාසි රැසක් අත්ෙවන කමෙව්දයක් බවට ෙමය පත් ෙවනවායි 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා දීර්ඝ වශෙයන් 

කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  ෙම් ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක වීමත් එක්ක අපට ඒ පෙද්ශ නඟා සිටුවන්න හැකියාව 
ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උමා ඔය ව්යාපෘති, මහවැලි 
අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක වන දැවැන්ත ව්යාපෘති සියල්ල 
හරහා  ජනතාවට වැඩි සහන පමාණයක් සලසන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  කඩිනම් මහවැලි ව්යාපාරයට පස්ෙසේ 
ෙම් කාලෙය් තමයි  මහවැලිය හරහා වැඩිම ව්යාපෘති පමාණයක් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  එම ව්යාපෘති පමාණය අවසන් වන ෙකොට 
ෙම් වගාවන් එක්ක ජීවත් වන ෙගොවි ජනතාවට තව තවත් වැඩි 
සහන සලසන්න ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.15] 

    
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපෞද්ගලික සමාගමකට 

ෙමොනරාගල හා බිබිල පෙද්ශවල ඉඩම් ලබා දීම පිළිබඳව සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙගනාපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු 
කාරණා ෙබොෙහොමයක් ඉදිරිපත් වුණා. ෙකොෙහොම වුණත් මමත් 
ෙම් පිළිබඳව කාරණා කිහිපයක් මතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය ඇමතිතුමා 2007දී 
ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. එතුමා ඒ කාලෙය් ෙම් සභාෙව් කියාපු 
කාරණාවක් මතක් කරමින් මා කථාව පටන් ගන්නම්. එතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  ෙම් සභාෙව්දී කළ කථාව 2007 ජූලි 17වැනිදා  
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්  95 වැනි තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 
 "... පෙද්ශෙය් මහජනතාවට හානියක් වුණා. අද උක් වගාව නැහැ. නැවත 
වතාවක් උක් වගාව පටන් ගත්ෙතොත් ෙම් පෙද්ශයට අලින්ෙගන් සිදු වන 
හානිය කිසිම ෙකනකුට නවත්වන්න බැහැ ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. කිසිම ෙකනකුට නවත්වන්න බැහැ."   

එතුමා එදා කරපු කථාෙව් ෙකොටසකුයි මා ෙම් සඳහන් කෙළේ.  
ඊළඟට එතුමා කියා තිෙබනවා, "...අපි උක් වගාවට නුසුදුසු 
පෙද්ශයක් ෙදන්ෙන්. ඊට කිසි ෙසේත්ම සුදුසු නැති පෙද්ශයකුයි 
ෙදන්න යන්ෙන්" කියලා.  එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා : 

 "...මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් පෙද්ශය මහා 
පරිමාණ විශාල ඖෂධ වනයක් තිෙබන පෙද්ශයක්. ෙම් ඖෂධ වනය 
නාමල්ඔය, නිල්ගල පැත්තට ෙමන්ම ඇකිරියන්කුඹුර පැත්ත, ෙදහිගම, 
බුලුගහළිඳ යනාදි පෙද්ශවලට ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත් -කැලෑ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවනුත්- ෙම් පෙද්ශයට 
අත තියන්න එපාය කියා නිෙයෝග දීලා තිෙබනවා."   

ඊළඟට,  එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම 96 වැනි තීරුෙව් එතුමාෙග් 
කථාෙව්  තවදුරටත් ෙමෙසේ  සඳහන් වී තිෙබනවා: 

 "මම දවස් කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා සිටිෙය් මහියංගනය පෙද්ශෙය්. 
මහජනතාව සෑෙහන වශෙයන් ෙම්කට විරුද්ධයි. ෙමොකද, අත්දැකීමක් 
ලබා තිෙබන නිසා. ෙම් උදවිය අත්දැකීමක් ලබා තිෙබනවා,..."  

ඉතින් ඒ විධියට ජනතාව පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා කරපු 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා අවුරුදු 10කට විතර පස්ෙසේ  
අද කියනවා, එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනයක් කළාය, එදා 
තමන් දරපු මතය වැරැදියි කියලා.  හැබැයි,  තව අවුරුදු පහකින්  
ෙම් ව්යාපෘතිය  අසාර්ථක වුෙණොත්, එතුමා එදාට කියන්න පුළුවන්,  
"මා දැන් අධ්යයනය කර තිෙබන ආකාරයට මා එදා ගත් තීන්දුවත්, 
එදා ආපු නිගමනයත් වැරැදියි කියලා මට දැන් ෙත්ෙරනවා" 
කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අලිමංකඩ ගැනත් කථා 
කළා. ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධ ඡායා 
රූපයකුත් අද සභාගත කළා. ගරු ලක්ෂමන් ෙසෙනවිරත්න රාජ්ය 

899 900 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න  මහතා] 
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අමාත්යතුමාත් එදා අලි ගැනයි කියලා තිෙබන්ෙන්.   "උක් කන්න 
අලි එනවා. ඒෙකන් විශාල වශෙයන් පෙද්ශෙය් මහජනතාවට 
හානියක් වුණා. අද උක් වගාව නැහැ" කියලයි එතුමා එදා කියලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඉතින් ෙම් විධියට එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරපු කරුණු කාරණා අවුරුදු කිහිපයකින් එතුමාටම අමතක 
ෙවනවා.   ඒ නිසා අපට ෙම් ව්යාපෘතිය ගැන ඇත්තටම සැකයක් 
තිෙබනවා.   

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හුඟක් ෙවලාවට ජනතාවෙග් හඬට 
කන් දීපු අවස්ථා තිෙබනවා. ඉන් එක් කාරණයක් මා මතක් 
කරන්නම්.  මහබැංකු බැඳුම්කර වංචාෙවන් පසුව හිටපු මහබැංකු 
අධිපතිතුමාවම නැවත පත් කරන්නට ගරු අගාමාත්යතුමා ෙලොකු 
අරගළයක් ෙගන ගියා. හැබැයි, ඔහුෙග් කීමට ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන් 
නැතිව එතුමා අර්ජුන මෙහේන්දන් මහබැංකු අධිපතිතුමාව  ඉවත් 
කළා. ඒ වාෙග්ම වංචා, දූෂණ ෙචෝදනා එල්ලවීම නිසා ඇමති 
මණ්ඩලය ෙවනස් කළා. විෙශේෂෙයන්ම දූෂණ සහ වංචා පිළිබඳ 
ෙචෝදනා එල්ලවීම නිසා ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් එම 
අමාත්යධුරය ෙවනස් කළා.  

 මට මතකයි, ෙලොතරැයි පතක මිල වැඩි කළාට පස්ෙසේ 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට සහ රජයට ලැෙබන ආදායම ගැන 
ෙනොසිතා එතුමා ඒ තීරණයත් ෙවනස් කළා. එම නිසා රිදීමාලියැද්ද 
පෙද්ශෙය් සීනි කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට ෙගන ඇති තීන්දුව 
ෙවනස් කරගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා හිතන්නටත් 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වර්තමානෙය් පැල්වත්ත 
සහ ෙසවණගල පෙද්ශ ගැන අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. 
පැල්වත්ත පෙද්ශෙය් තිෙබන ජනාවාස ඇතුළට ගියාම - ඒ 
ගම්මාන ඇතුළට ගියාම - උක් වගාවට ෙයොමුෙවලා සිටින මිනිසුන් 
විඳින දුක අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ අයට ජලය නැහැ; 
කන්න නැහැ; එදිෙනදා අවශ්යතාවන් සඳහා අවශ්ය ආදායම නැහැ; 
දරුවන් පාසල්වලට යවන්න විධියක් නැහැ;ෙබෙහත්-ෙහේත් ගන්න 
මුදල් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් වකුගඩු ෙරෝගවලට ෙගොදුරු 
ෙවලා. ඒ වාෙග්ම වල්අලි තර්ජනවලටත් මුහුණ ෙදනවා. අපි මාස 
තුන හතරකට සැරයක්වත් අලිෙයක් ගහලා මරණයට පත්වුණු 
ෙකෙනකුෙග් ෙගදරට යනවා, ඒ සිද්ධිය බලන්න. එෙහම බැලුවාම 
ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය අපට ෙපෙනනවා. හරියට උක් 
කර්මාන්තශාලාවට උක් දණ්ඩක් දැම්මාම අවසානෙය් එන ෙරොඩ්ඩ 
වෙග් තමයි ඒ උක් වගාෙව් ෙයදී සිටින මිනිසුන්ෙග් ජීවන 
තත්ත්වය.  

ෙසවණගලත් එෙහමයි. ෙසවණගල එක්තරා ගාම නිලධාරි 
වසමක් තිෙබනවා, මුතුමිණිගම කියලා. එම වසෙම් බරපතළ 
විධියට වකුගඩු ෙරෝගීන් ඉන්නවා. එෙහම බැලුවාම ඌව පළාෙත් 
අලි පශ්න, දරිදතාව, ඒ වාෙග්ම විවිධ වූ සමාජ ආර්ථික ගැටලු උක් 
වගාව වැඩි වශෙයන් ඇති පැල්වත්ත සහ ෙසවණගල ආශිත 
පෙද්ශවල අපි දකිනවා. අපට ඒෙක් අත් දැකීම තිෙබන නිසා,- 
අපට අල්ලපු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තමයි රිදීමාලියැද්ද 
කියන්ෙන්. රිදීමාලියැද්ද කියන්ෙන් ඇත්තටම දරිදතාව පැත්ෙතන් 
ලංකාෙව් ෙදවැනි තැනට ඇති පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. උක් 
වගාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව අත් 
දැකීෙමන් දන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඒ අය නිතරම කියන්ෙන්, උක් 
වගාව නැතුව අපට බඩ ඉරිඟු වගාව ෙදන්න, නැත්නම් මුං ඇට 
වගාව, කුරක්කන් වගාව, රඹුටන් වගාව, ඒ වාෙග්ම ගම්මිරිස්, 
කුරුඳු, රබර් වැනි වගාවන් ෙදන්න කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන්  කරන්න. 

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ෙම් ආණ්ඩුව විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තිෙබනෙකොට, 

වැඩිපුර විනිමය ගන්න නම් ෙම් පෙද්ශයට හිතකර, පරිසරයට 
හිතකර, ෙද්ශගුණයට හිතකර, වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන් 
වගාවන්වලට ජනතාව ෙයොමු කරලා ෙම් ව්යසනෙයන් 
රිදීමාලියැද්ද පෙද්ශය ඇතුළු ඌව පළාෙත් ජනතාව ෙබ්රාගන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක රිදීමාලියැද්දට විතරක් සීමාවුණු එකක් ෙනොෙවයි. 
මහඔය, පදියතලාව, බිබිල, මැදගම, ඒ වාෙග්ම මීගහකිවුල, ඒ 
හැම පෙද්ශයකටම ව්යාප්තෙවලා යන පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ඌව 
ෙවල්ලස්ස බිම්තැන්නත් එෙහමයි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

      
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව පුංචි කාරණා කිහිපයක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. අනිත් එක, ෙම් සඳහා රජෙය්ම 
පතිපත්තියක් තිෙබනවා. මීට කලින්  මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කථා කළා. ෙමොකද, ෙම් රජෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා, 2022 ෙවනෙකොට වන ආවරණය සියයට 
32 දක්වා වැඩිකර ගැනීමට. දැන් ෙවනෙකොට වන ආවරණය 
තිෙබන්ෙන් සියයට 29යි දශම ගණනයි. පරිසරය හානි කරන, 
ආදායමක් ෙනොලැෙබන, ජනතාව දුප්පත් බවට ඇදදමන ෙම් උක් 
වගාව සඳහා ෙම් රක්ෂිත පෙද්ශය, ජල මූලාශ පෙද්ශ ය නිදහස් 
කළාම, රජෙය් අරමුණක් බවට පත්වී ඇති වන වගාව වැඩි කිරීෙම් 
අරමුණට ෙකොෙහොමද ළං ෙවන්ෙන්? 

 වාර්ෂිකව අක්කර ෙහක්ෙටයාර් 8,000ක් විනාශ ෙවනවා. ඊට 
අමතරව ෙමම ව්යාපෘතියත් අසාර්ථක වුෙණොත්, සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිවලට වනාන්තර ෙවන්කිරීම නිසා රජෙය් අනිත් අරමුණට 
ළඟාෙවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
හරියට යන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා දන්ෙන් නැතුව පාරට බැස්සා 
වාෙගයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

   
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
එම නිසා ෙම් වෙග් අසාර්ථක ව්යාපෘතිවලින් ඌව පළාෙත් 

ජනතාව ෙබ්රාගන්න, ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් හඬට කන්ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 4.24] 

 

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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් 

විවාදෙය්දී ෙම් රෙට් සීනි කර්මාන්තය පිළිබඳව වාෙග්ම උක් වගාව 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමොනරාගල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිස්තික්කය පදනම් කරෙගන ඇති වී තිෙබන ෙම් ගැටලුව ගැන 
සාකච්ඡා ෙවනවා.  ෙම් රටට ආෙයෝජනය ගලා යෑම සඳහා අපි 
කළ යුතු උපරිමය කළ යුතුයි කියන එක කවුරුත් පිළිගන්නවා. 
නමුත්  අපි මීට කලින් ෙකොම්පැනි හරහා ඇති කරන්න ගිය 
ව්යාපාරවලට ඇති ෙවලා තිෙබන හානිය, කඩා වැටීම් පිළිබඳව 
පැහැදිලිව ෙත්රුම් අරෙගන උක් වගාවට අවතීර්ණ විය යුතුයි 
කියන එකයි මා කියා සිටින්ෙන්. ෙමොනරාගල දිස්තික්කය 
හැරුණාම මහ ඔය, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය කියන පෙද්ශවලටත් ෙම් 
අදාළ ෙකොම්පැනිෙය් ඒ භූමි භාගය ව්යාප්ත ෙවනවා කියන එක 
කල් තැබීෙම් විවාදෙය්  ඉදිරිපත් වුණු  එක් තර්කයක් ෙලස මා 
දකිනවා.   

විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා සභාෙව් සිටින බැවින් එතුමා 
දන්නවා,  දීඝවාපී පෙද්ශෙය්, එරගම පෙද්ශෙය්, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් 
පෙද්ශෙය් ෙගොවීන් දැන් විඳින දුක. එයට මූලික කාරණය වශෙයන් 
අපි හිතට ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව එක ෙකොම්පැනියක්; ඒ කියන්ෙන්, Hingurana 
Sugar Industries Limited. ඊටපස්ෙසේ Gal-Oya Plantations 
(Private) Limited කියලා ෙකොම්පැනියක් හදලා, හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව අයත් ෙකොම්පැනිෙය් වත්කම්  පාලනය කරන්න  
Gal-Oya Plantations (Private) Limited එකට පැවරුවා. මිලියන 
500කට විතර තක්ෙසේරු කරලා පැවරුවාට එහි පාලනය පිළිබඳව 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙකොම්පැනිෙය් 
ෙකොටස්වලින් සියයට 51ක් භාණ්ඩාගාරයට අයිතියි. ෙමහිදී ලබා 
දීලා තිෙබන business plan  එක අනුව ෙම් ෙකොම්පැනිය කියාකර 
තිෙබනවාද කියන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම පශ්න 
පැන නැඟුෙන් ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන මිල පශ්නය පිළිබඳව අපි කථා 
කරන්න ගියාමයි. එතෙකොට තමයි අපට ෙම්වා ගැන ෙසොයා 
බලන්න සිදු වුෙණ්. අඩුම තරමින් ෙම් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ -ෙම් 
මිලට ගත්ත අය-  ෙගොවීන්ට නිශ්චිත මිලක් ලැබීම පිළිබඳව 
තිෙබන වගකීම ගැන වගබලා ගන්න ඕනෑ.   

උක් වගා කිරීෙම් අලුත් ව්යාපාරයක් පටන්ගන්නෙකොට හිතට 
ගන්න ඕනෑ එක ෙදයක් තමයි, තරගකාරී මිලක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ 
කියන කාරණය. තරගකාරිත්වය තිෙයන්න ඕනෑ ඒකට සමානව ඒ 
භූමි භාගෙය් වගා කිරීමට පුළුවන්කමක් ඇති අෙනකුත් ෙබෝග 
වගාවන් අතෙර්යි. විෙශේෂෙයන්ම උක් වගාවත් එක්ක වී ෙගොවීන් 
ඉන්නවා; බඩඉරිඟු වගා කරන ෙගොවීන් ඉන්නවා; ෙකෙසල් ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් පලතුරු වර්ග වගා කරන්න පුළුවන් ෙගොවීන් 
ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් අෙනකුත් ෙබෝග අතෙර් තරගාකාරි මිලක් 
උක් වගාවට ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්ද කියන පශ්නයක් 
තිෙයනවා. අඩුම වශෙයන් රුපියල් 50ක් වී කිෙලෝ එකකට  
ලැෙබනවා නම්,  එක් කන්නයකදී උක් ෙටොන් එකකට රුපියල් 
4,500ක් ලබා ෙදනවා කියන එක ෙසොච්චමක්. ඒ තුළින්  තමන්ෙග් 
ජීවන රටාව නඩත්තු කරෙගන යාෙම්දී ෙගොවියාට විශාල 
අර්බුදයකට මුහුණපාන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම දීඝවාපී, එරගම, ෙනොෙරොච්ෙචෝල පෙද්ශවල 
ගම්වාසීන්ට ඇතිවී තිෙබන ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ෙම්  Gal-Oya 
Plantations (Private) Limited එෙක් හාම්පුතුන්  කිසිම පැහැදිලි 
තීරණයක් තවම ලබාදී නැහැ.  ෙමොන වාෙග් ලාභදායී කමයක් 
තුළදී ෙම්ක කරෙගන යනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට  පශ්නයක් 
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගොවීන්ට ණය ලබා ෙදනවා. 
ෙගොවීන්ට ණය ලබා දීෙම්දීත් විශාල ෙලස ෙපොලී අය කරනවා. ෙම් 
ෙපොලිය පිළිබඳවත් විශාල පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

විමලවීර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් ගැන ඉතාම පැහැදිලිව 
දන්නවා. ෙමොකද, එතුමාෙග් ඡන්ද දායකයන් සිටින පෙද්ශයක්. 

එතුමා ෙම් පිළිබඳව මැදිහත් ෙවලා ඇති. මම හිතනවා, ෙම් 
විවාදෙය්දී එතුමා කථා කරයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, උක් වගා කිරීමට මහා ෙකොම්පැනිකාරයන්ට විශාල 
භූමි භාගයක් ලබා දීමට කලින් අපි ෙම් ෙගොවීන්ෙග් පශ්න පිළිබඳව 
එනම් ෙගොවීන්ට ලැෙබන ආදායම පිළිබඳව, උක් වගාවත් එක්ක 
සමානව ෙගොවිතැන් කළ හැකි අෙනකුත් ෙබෝගයන් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. වීෙශේෂෙයන්ම වී ෙගොවීන්, බඩ ඉරිඟු 
ෙගොවීන්, ෙකෙසල් ෙගොවීන් සහ අෙනකුත් පලතුරු වගා කරන අය 
අතෙර් තරගකාරී මිලක් පිළිබඳව නිශ්චිත තීරණයකට එන්න 
ඕනෑ. ෙටොන් එකකට රුපියල් 4,500ක් ලබා ෙදනවා කියලා 
වාෙග්.  

අෙනක් කාරණය තමයි අස්වැන්න. අස්වැන්න පිළිබඳවත් 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. අස්වැන්න ෙනළන්න ගියාම කලට 
ෙව්ලාවට ඒ මැෂින් එක එන්ෙන් නැහැ; ඒ යන්තය එන්ෙන් නැහැ. 
කලට ෙව්ලාවට අස්වැන්න ෙනළා ෙනොගත්තාම ඇති ෙවන විපාක 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ඒවාෙය් බර අඩු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම පවාහනය සම්බන්ධෙයනුත් පශ්න තිෙබනවා. පවාහනය 
සඳහා දවස් ෙදක තුනක් ගත වුණාම අස්වැන්න ෙව්ලී යාම නිසා 
බර අඩු ෙවලා ෙගොවියාට පාඩු විඳින්නට ෙවනවා. ඒ අතෙර් කිසි 
විෙටක ෙපොලිය අඩු කරන්ෙනත් නැහැ. ෙපොලියට ණය ෙදන 
සමාගම් ෙම් ෙකොම්පැනිය තමන්ෙග් අතට අරෙගන තමන්ෙග්ම 
ෙපොලී ෙදන සමාගම් හරහා අහිංසක ෙගොවියාට ෙපොලියට ණය 
ෙදනවා. ෙගොවියාට තමන්ෙග් අස්වැන්න විකුණා ගන්න තිෙබන 
අවස්ථාවත් මඟ හරවන නිසා ඒ අයට විශාල ෙලස පාඩු විඳීමට සිදු 
ෙවනවා. අපි ෙම් පිළිබඳව විටින් විට විෙශේෂෙයන්ම අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් දිසාපතිතුමා ඉදිරිෙය් කථා කළා. දිසාපතිතුමාටත් 
අධීක්ෂකවරෙයක් හැටියට ෙම් ෙකොම්පැනිෙය් කටයුතු 
නිරීක්ෂණය කරන්නට භාර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා. 

මම දන්ෙන් නැහැ, භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින් ෙමොනවාද 
කරන්ෙන් කියලා.  ෙම් ෙකොම්පැනි, විෙශේෂෙයන් Gal-Oya 
Plantations (Pvt.) Limited එෙක් ආදායම, තවමත් ඒක ඒ 
business plan එකට අනුකූලව යනවාද, රජයට ලැෙබන පාඩුව 
පිළිබඳව වගකීම් දරන්ෙන් කවුද කියන කාරණා සම්බන්ධව 
වගකීමකින් ෙතොරව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අෙප් විශාල 
පිළිකුලක් සහ කනගාටුවක් තිෙබනවා. ඒ අතෙර් ෙගොවීන්ෙග් 
පශ්නයට නිශ්චිත විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි කියන එක මම 
පැහැදිලිව නැවත වාරයක් කියා සිටිනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම උක් ෙටොන් එකකට තරගකාරී මිලක් ලබාදීෙම් 
කියාදාමය පිළිබඳව හරි නිගමනයක් තවමත් කරලා නැහැ. අඩුම 
වශෙයන් රුපියල් 5,500ක්වත් කලින් ලබා දුන්නා නම් ෙහොඳයි 
කියලා මම මීට අවුරුදු ෙදකකට උඩදී ෙගොවි සංවිධාන සහ 
ෙකොම්පැනිකාරයින් හමු වූ අවස්ථාෙව් කියා සිටියා. ඒකත් 
පිළිගත්ෙත් නැහැ. නමුත් දැන් ඊට වඩා මුදලක් දිය යුතුයි කියන 
එකයි මෙග් හැඟීම වන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක වාරි ෙභෝගයක් හැටියට කරෙගන 
යන්නට අදහස් කරලා තිෙබනවා. විශාල වාරි ෙයෝජනා කම ෙලස 
දැන් කුඹුක්කන් ඔය සහ හැඩ ඔය ජලාශ ෙයෝජනා කම පටන් 
ගන්නට නියමිතයි කියලා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම් ව්යාපාරය 
හරහා සියඹලාණ්ඩුෙව් ෙගොවියාට විතරක් ෙනොව ෙපොතුවිල්, 
පානම වාෙග් පෙද්ශවල ජනතාවටත් විශාල වාසියක් ලැෙබන 
පානීය ජල ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා ෙදන්නට අපට පුළුවන් 
ෙවනවා. ෙගොවීන්ෙග් වගා කටයුතුවලට සහ වී ෙගොවිතැන්වලට 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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රුකුලක් විධියටයි ෙම් ජලාශ ෙයෝජනා කම සිදු ෙවන්ෙන්. 
මඩකළපු දිස්තික්කෙය් රූගම් සහ කිතුල් කියන වැව් ෙදක එකතු 
කරමින් විශාල වාරිමාර්ග කමයක් ඇති කරන්නටත් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා අදහස් කරනවා කියන එක පකාශ කළා. ෙම් සියල්ලම 
ෙහොඳ ෙද්වල්. නමුත් නියමිත ෙව්ලාවට වගාව කිරීමට තිෙබන 
අවස්ථාව ගිලිහී ගියාම ෙගොවියාට ඉන් පසුව කිසිම සරණක් නැහැ. 
ෙම්ක වැසි ජලය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් කළ හැකි වගාවක් 
ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම අම්පාර දිස්තික්කෙය් විශාල පශ්න 
රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව නිශ්චිත තීරණයකට ආ යුතුයි. 
මම හිතනවා ෙම් වාෙග් අලුත් ෙකොම්පැනිවලට විශාල භූමි 
භාගයන් ලබාදීමට ෙපර පවතින කර්මාන්තශාලාවල තත්ත්වය 
ගැන ෙසොයා බැලිය යුතුයි කියලා.  

දැන් කන්තෙල් කර්මාන්තශාලාව ඉන්දියානු ෙකොම්පැනියකට 
ලබාදී තිෙබනවා. එම කර්මාන්තශාලාෙව්  යන්ෙතෝපකරණ -
machinery- පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා. ඒවා හරියට තක්ෙසේරු 
කළාද කියන එක ගැන, ඒ මිල ගණන් පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා. 
ඒ පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් කථා ෙවද්දි මමත් මැදිහත් ෙවලා 
කරුණු කීපයක් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ 
අකර්මණ්ය ෙවලා තිබුණු කර්මාන්තශාලා නැවත පණ ගැන්වීම 
සඳහා ගන්නා ෙම් ව්යාපාරය ෙකොයි තරම් දුරට සාර්ථක ෙවයිද 
කියා කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම්කට ෙවන් කර තිබුණු 
භූමි භාගෙය් අනිකුත් ෙභෝගවලට දැන් ෙගොවීන් ෙයොමු ෙවලා 
ඉවරයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හිඟුරාෙන් එෙහම වුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. 

 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
හිඟුරාෙන් එෙහම ෙවලා ඒ පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් මතු 

ෙවලා තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. හිඟුරාෙන් පශ්නය ගැන තමයි 
මම දැන් විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාටත් කිව්ෙව්. මා හිතන 
විධියට එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. හිඟුරාෙන් 
විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. එය අප කාටත් පශ්නයක්. ෙමොකද, ඒ 
පෙද්ශෙය්  වගා කරන මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා. සිංහල ජනතාව 
ඉන්නවා. ෙම් ෙදෙගොල්ලන්ටම අද විශාල පශ්නයකට මුහුණ 
පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවීන්ට ලැෙබන 
නිශ්චිත මිල පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
අලුත් ෙකොම්පැනිවලට ෙම් විධිෙය් විශාල භූමි භාගයක් 

ලබාදීමට ෙපර දැන් පවතින ෙකොම්පැනිවල කියා කලාපය 
පිළිබඳවත්, ෙම් පශ්න නිසා ෙගොවීන් විඳින දුක පිළිබඳවත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 4.35] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අද දින කථා කරන 

ෙයෝජනාව පිළිබඳව අෙප් ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාෙගන් අදහස් 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත් සමාගම් 
ආරම්භ කරන   ෙකොට, පැල්වත්ත, ෙසවනගල, හිඟුරාන සහ 
කන්තෙල් කර්මාන්තශාලාවලින් ලබාගත් අත්දැකීම් එක්ක අප 
ෙම් කටයුත්ත ඉස්සරහට කළ යුතුය කියා මා විශව්ාස කරනවා.  

අෙප් රෙට් සීනි නිෂ්පාදන කියාවලිය ආරම්භ කෙළේ එක්දහස් 
නවසිය හැට ගණන්වලදී කන්තෙල් සහ හිඟුරාන කර්මාන්තශාලා 
ෙදකත් එක්කයි. කන්තෙල් සීනි සමාගම අසාර්ථක වුෙණ් 
කන්තෙල් වැව කැඩී යාමත් සමඟ වී ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන ෙගොවි 
මහත්වරු ජලය ලබාගැනීමට කන්තෙල් ව්යාපාරයට විෙරෝධය පළ 
කිරීම නිසායි. ඒ නිසා තමයි එතැනින් එහාට ඒ වැඩකටයුත්ත 
දිගටම කරෙගන යන්න බැරි වුෙණ්. ඉන් පසුව ඇති වුණු ජාතිවාදී 
ෙකෝලාහල සමඟ ෙම් පශ්නය එතැනින් එහාට ගිහින්, එම 
කර්මාන්තශාලාව සම්පූර්ණෙයන්ම අඩපණ ෙවලා, අද අෙප් රවුෆ ්
හකීම් ඇමතිතුමා කියූ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි පැල්වත්ත සහ ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ෙදක 
ආරම්භ කරන්න පධාන වශෙයන් ෙහේතු වුෙණ් ෙමන්න ෙම් 
කාරණයයි. 1970-77 කාලෙය් පැවති සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් රජය කාලෙය් සීනි ආනයනය සඳහා යම්කිසි මුදලක් 
අෙප් රටින් පිට රටවලට ගියා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය 
පිළිබඳ ගැටලුවක් ඒ අවස්ථාෙව් තිබුණු නිසාත්, රෙට් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය ෙගොඩනඟන්න ඕනෑය කියන පදනම මතත් සීනි 
ආනයනය කිරීම අඩු වුණා. ඊට පසුව ගම් මට් ටෙම් සිටින ෙගොවි 
මහත්වරු උක් වගාව ආරම්භ කරලා, ඒෙකන් හකුරු නිෂ්පාදනය 
කරලා, ඒවා තමයි සීනි හැටියට පාවිච්චි කෙළේ.  

1977දී ආර්ථිකය විවෘත වීමත් සමඟ සීනි ඇතුළු අත්යවශ්ය 
දව්ය යළිත් රටට ආනයනය කරන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ෙහේතුව 
නිසා හපුතෙල්, හල්දුම්මුල්ල  සහ ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 
ගම්මානවල දැවැන්ත කර්මාන්තයක් ෙවලා තිබුණු හකුරු 
නිෂ්පාදනය කඩා වැෙටයි කියන පශ්නය මත ඒ පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා කළ ඉල්ලීමක් මත තමයි 
ෙම් ක්ෙෂේතයට යම්කිසි ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය 
කරන්න එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ෙම් කටයුත්ත 
කෙළේ.  

එහි වගකීම භාර දුන්ෙන් රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමාටයි. 
එතුමා තමයි පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් සභාපතිවරයා හැටියට ෙම් 
කටයුත්ත භාරෙගන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. හිඟුරාන 
සහ කන්තෙල් කර්මාන්තශාලා මඟින් අප ලැබූ අත්දැකීම් නිසා 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරනෙකොට අවුරුදු 10ක් තුළදී ෙම් 
කටයුත්ත කළමනාකරණය කරන්න -එම කර්මාන්තශාලාව 
හැදීම, වගා බිම් නිර්මාණය කිරීම කියන සම්පූර්ණ කටයුතු-  භාර 
දුන්ෙන් Booker Tate කියන සමාගමටයි. එය ෙලෝකෙය් සීනි 
නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් ඉහළින්ම සිටි සමාගමක්. සාමාන්යෙයන් 
ෙම් රෙට් යම් වැඩක් කරනෙකොට විෙරෝධතා එනවා ෙන්. එදාත් 
ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරනෙකොට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? සුද්දන්ට 
ඉඩම් ෙදන්න පටන් ගත්තාය කිව්වා. ෙවල්ලස්ෙසේ මිනිසුන්ට 
දැනට අවුරුදු 200කට පමණ ෙපර වුණු හානියත් එක්ක, කවුරු 
ෙහෝ විෙද්ශිකෙයක් එම පෙද්ශෙය් ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක් කරන්න 
පටන් ගත්ෙතොත්, සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදනවා කිව්ෙවොත්, ඒක තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔවුන්ෙග් ඉතාම සංෙව්දී මාතෘකාව බවට පත් වන්ෙන්. ඒ සංෙව්දී 
මාතෘකාවත් එක්ක, සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදනවාය කියා ඒකට 
විෙරෝධතාවක් ආවා. දැන් ටිකකට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කළ ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මැතිනියත් දැනට අවුරුදු 32කට 
ඉස්සර ෙවලා ඒ විෙරෝධතාවලට සම්බන්ධ වුණාය කියා 
පිළිගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් හිටපු නායක නායිකාෙවෝ 
කීපෙදෙනකුත් ආවා. මා ඒ අයෙග් නම් කියන්න කැමැති නැහැ. ඒ 
හැම ෙකනාම ගිහිල්ලා ෙමොනරාගල කච්ෙච්රිය ඉස්සරහා 
උපවාසයක් කරලා, "සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදන්න එපා" කියලා තමයි 
එදා ඒ වැඩ පිළිෙවළට බාධා කරන්න, එය නවත්වන්න මූලික 
කටයුතු කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් යමක් 
කරන්න උත්සාහ කරන ෙකොට එයට හැම දාම ෙනොෙයකුත් බාධා 
එනවා. නමුත් ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය 
කියූ පරිදිම දැන් එතුමියට ෙත්රුම් ගිහින් තිෙබනවා, ෙමමඟින් 
යම්කිසි විධියක ආදායමක් රෙට් ජනතාවට -විෙශේෂෙයන් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට- අද ලැෙබනවා කියා. ඒ නිසා 
තමයි එතුමිය ඒ විධියට කිව්ෙව්. එතුමිය එදා ඒ කියපු කාරණෙය් 
වැරැද්ද ෙත්රුම් ෙගන අද එතුමිය සන්ෙතෝෂ වනවා, සීනි 
කර්මාන්තශාලා ෙදකක් ආරම්භ කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ 
කළ පමණින් සියල්ල සියයට සියයක් සම්පූර්ණ වන්ෙන් නැහැ; 
හැම ෙකනාම සන්ෙතෝෂ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙගොවිතැන් 
කටයුතු කරන ෙගොවි මහත්වරුන් 3,000ක්ෙදනා සිටින විට ඒ 
අතරින් කීපෙදෙනකුට පාඩු ෙවන්න පුළුවන්, එක්ෙකෝ මහ 
ෙපොෙළොෙව් තිබන පශ්නය නිසා, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් 
තිෙබන අදක්ෂතාව නිසා. ඒ ක්ෙෂේතෙය්ම වැඩිම ආදායම ලැබූ 
ෙකනා ෙකොච්චර මුදලක් ෙගන තිෙබනවාද කියන එක ෙගන ඒ 
ෙදක අතර සංසන්දනය කර සහ මැද පිළිෙවත ෙමොකක්ද කියන 
එකත් බලා තමයි අප තීරණය කරන්න ඕනෑ, එය සාර්ථකද, 
අසාර්ථකද කියා. දැනට අවුරුදු 31ක 32ක සිට අපි පැල්වත්ත සීනි 
සමාගම කරෙගන එනවා; දිස්තික්කය තුළ ආදායමක් ලබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ලබන ආදායම ෙගන 
බැලුවාම, මා ඔබතුමාට සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, 2016 
වර්ෂෙය් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි තුනකට ආසන්න මුදලක් ගෙම් 
සංසරණය වී ඇති බව. ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් ෙකෝටි 
ෙදකහමාරකට ආසන්න මුදලක් ගෙම් සංසරණය ෙවලා, උක් 
නිෂ්පාදනය කරපු ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් අතට ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ කර්මාන්තශාලා ෙදක සංසන්දනය කර 
බැලුවාම ෙපෙනනවා, අවශ්ය අෙනක් පහසුකම් ලබා දීම -
ටැක්ටරය තිෙබන පුද්ගලයා තමන්ෙග් ටැක්ටරය ලබා දීම, එම 
නිෂ්පාදන කියාවලියට දායකත්වය ලබා දීම- නිසා ෙකෝටි 
එකහමාරකට ආසන්න මුදලක් ඒ ගෙම් එකී යන්ත සූත පාවිච්චියට 
ෙයොදවපු, භාවිතට ෙයොදවපු ඒවාෙය් අයිතිකාරයන්ට ලැබී තිෙබන 
බව. ඒ නිසා ෙකොයි තරම් පශ්න තිබුණත් මම විශ්වාස කරනවා, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ඒ කර්මාන්තශාලා ෙදක තුළින් 
අතිවිශාල ආදායමක් රෙට් ජනතාවට -විෙශේෂෙයන් ඒ දිස්තික්ෙය් 
ජනතාවට- එනවා කියා. ඒ නිසා, "ෙම්ක අපට වැඩක් නැහැ" කියා 
නිකම්ම කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් දරිදතාව ගැන කල්පනා කර බලද්දී, අප ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ගැන කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු 
කරපු අය මීට කලින් කතා කරන ෙකොට විවිධ ෙද්වල් කිව්වා. මා 

ෙම් කාරණය මතක් කරන්ෙන්, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2016 
වාර්ෂික වාර්තාව අනුවයි. එහි 124 පිටුෙව් ශී ලංකාෙව් ජනගහන 
දරිදතා දර්ශකය ගැන ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"පළාත් මට්ටමින් සැලකීෙම්දී ජනගහන දරිදතා දර්ශකෙය් අවම අගය වූ 
සියයට 2.0 බස්නාහිර පළාෙතන් වාර්තා වන අතර ඉහළම අගය වූ සියයට 
15.4 ඌව පළාෙතන් වාර්තා විය" 

ඒ කියන්ෙන්, ඌව පළාත දුප්පත්කෙම් අන්ත පහළ මට්ටෙම්යි 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. එතැනින් එහාට ගිහින්, ෙම් වාර්තාෙව්  
එම පිටුෙව්  එම ෙඡ්දය යටෙත්ම තවදුරටත් ෙමෙසේ  කියනවා: 

"දරිදතාවෙය් පාෙද්ශීය ව්යාප්තිය ෙදස බලන විට ඇතැම් දිස්තික්කවල 
තවමත් අන්ත දරිදතාෙවෙයන් යුතු පෙද්ශ පවතින බව ෙපන්නුම් කරයි.  
මුලතිව් දිස්තික්කයට අමතරව ෙමොනරාගල, මඩකලපුව, මන්නාරම, 
බදුල්ල සහ කිලිෙනොච්චිය යන දිස්තික්ක...." 

මා ඉහත කී පරිදි අවුරුදු 20ක් තුළ පැවැති පසුගිය 
ආණ්ඩුවලින් ඔය කියපු ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කළා නම්, 
රිදීමාලියද්ද පෙද්ශෙය් ඔය කියපු විධියට ආර්ථික ශක්තිය ඇති 
කළා නම් මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඒ ආකාරයට කියැෙවන්න විධියක් 
නැහැ. අප තවමත් දුප්පත්. ඒ දුප්පත්කම නැති කරන්න අප වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න අවශ්යයි. එහි අඩු පාඩු තිෙබන්න 
පුළුවන්. මා පැහැදිලිවම ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ, මා ෙම් කතා 
කරන්ෙන් මෙග් දිස්තික්කය තුළ තිෙබන කර්මාන්තශාලා ෙදක 
කියාත්මක කිරීම තුළින් මහ ජනතාවට -විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවට- ආදායමක් ලැෙබන කාරණය 
ගැන පමණක් බව. එතැනින් එහාට -ෙම් කර්මාන්තශාලාව 
හදන්ෙන් කවුද කියා- මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ මිනිසුන් සුදු ද කළු ද 
කියා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ආදායමක් 
ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තිෙබනවා කියන කාරණය තමයි මට 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

අෙනක් කාරණය ෙමොකක්ද? ෙගොවිතැෙන් තිෙබන පධානම 
පශ්නය ගැන මා කියන්නම්. නිෂ්පාදනය කරන ෙද් ෙවළඳ ෙපොළට 
එන ෙකොට එයට මිලක් අවශ්යයි. ඒ මිල නැති නිසා තමයි අපි හැම 
දාම දුප්පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අප විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ 
ෙද්වල්, විවිධ ෙබෝග වගා කරනවා. රට කජුවලට  ඉහළ මිලක් 
ලැෙබන ෙකොට, වැඩි ෙදෙනක් රට කජු වගා කරනවා. රට කජු 
වැඩිෙයන් ෙවෙළඳෙපොළට  එන ෙකොට ඒවාට  ස්ථීර මිලක් නැහැ. 
ෙසෝයා ෙබෝංචි, එළවලු වර්ග, ඉරිඟු ආදි සෑම ෙදයක්ම වගා කළාට 
ස්ථිරසාර මිලක් ෙකොතැනකවත් අපට නැහැ.  

ෙමහිදී ගරු රවුෆ් හකීම් අමාත්යතුමා කථා කරන ෙකොට 
කිව්වා, උක් දඬු ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා රුපියල් 4,500ක 
මිලක් හම්බ ෙවනවා කියා. මා දන්ෙන් නැහැ එතුමා 
ෙනොදැනුවත්වද එෙසේ කිව්ෙව් කියා. මුදල් අමාත්ය ෙලස එවකට 
හිටපු රවි කරුණානායක අමාත්යතුමා පසු ගිය අය වැය විවාදෙය්දී 
ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා, මීට පසුව උක් දඬු ෙමටික්  ෙටොන් එකක් 
ගන්ෙන් රුපියල් 5,000ක ස්ථිර මිලකටයි -අවම මිලකටයි- කියා. 
ඕනෑම ෙගොවි මහත්මෙයකුට අද බයක් නැතිව උක් නිෂ්පාදනය 
කරෙගන යන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ අයට ආණ්ඩුව පැහැදිලිව 
කියා තිෙබනවා, අපි ෙම් ස්ථිර මිල  ෙදනවා කියා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම ෙදයක්ම බල පවත්වන්ෙන් නිෂ්පාදනය 
මත පමණක් ෙනොෙවයි. නිෂ්පාදනෙයන් එහාට යන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්ය පිරිසිදු උක් දඬු 
කර්මාන්තශාලාවට එන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම උකහා ගැනීෙම් 
ශක්තිය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. අද එම අගය තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 
7ක් ෙලසයි. සාමාන්ය උකහා ගැනීෙම් අවශ්යතාව, එෙහම 
නැත්නම් සීනි නිෂ්පාදන කියාවලිෙය්දී කර්මාන්තශාලාවක් උක් 
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ෙටොන් එකක් ඇඹරුවාට පසුව නිෂ්පාදනය ෙකොච්චරද කියා 
බැලුවාම සියයට 8.5ක් එනවා නම් කර්මාන්තශාලාවට කිසිම 
පශ්නයක් නැතිව ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. එෙසේ සියයට 8.5 දක්වා 
වූ සීනි පතිශතයක් ලබා ගැනීෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්න අපට 
පුළුවන් නම් කර්මාන්තශාලාවටත් ලාභයක් එනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගොවි මහත්වරුන්ටත් ඒ ලාභය 
ෙබදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ෙසවණගල සහ පැල්වත්ත 
කියන සීනි කර්මාන්තශාලා ෙදෙක්ම සභාපතිතුමාට කතා කරලා, 
උකහාගැනීම 8.5ට වඩා එන සෑම දශම 1ක පතිශතයකටම 
සමාගම අනිවාර්යෙයන් කීයක් ෙහෝ ෙගවන්න ඕනෑ කියා වැඩ 
පිළිෙවළක් හදා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අපට ෙම්ක එතැනින් 
එහාට ෙගන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමපමණ කාලයක්, අවුරුදු 
32ක කාලයක් ෙම් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන ගිය දිස්තික්කයක 
මන්තීවරෙයක් හැටියට  මම විශ්වාස කරනවා,  ෙගොවි මහත්වරු 
හරියට දැනුවත් කරලා, කර්මාන්තශාලා හරියට කළමනාකරණය 
කරලා, නිෂ්පාදනය කරන කාලයට, නියමිත ෙවලාවට උක් ගස් 
ටික ෙගනැල්ලා හරියට ඇඹරුෙවොත් ෙගොවි මහත්වරුන්ට පාඩුවක් 
නැතිව ෙම් කර්මාන්තය තුළින් ලාභයක් ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවාය කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම්ක 
නිකම්ම පාඩුවටම ලඝු කරලා අපි ෙමොනවාටද යන්ෙන්? අපට දැන් 
වී ටික විකුණා ගන්න බැහැ. වී නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවි මහත්වරු 
කන්නයට තමන්ෙග් නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න බැරිව වාහනවල 
පටවා ෙගන ඇවිල්ලා ෙපෝලිම්වල රස්තියාදු ෙවනවා. අපට ඒ 
තත්ත්වය ඇති කරන්නද අවශ්ය? ඒකද, අපට තිෙබන  අවශ්යතාව? 
එෙහම නැත්නම් ෙම් තිෙබන අක්කර 20,000ක, 30,000ක රටකජු 
වගා කරලා විකුණන්ෙන් කාටද? අපට කථා කරන්න පුළුවන්, 
විවිධ ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. ෙම් ෙම් විධියට කරන්න පුළුවන් 
කියලා විවිධ ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට ෙදහි 
පිළිබඳව කිව්වා. ෙදහි පිළිබඳ දැවැන්ත පශ්නයක් තිෙබනවා. මම 
ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. ඒ කාලෙය් රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා යටෙත් කෘෂි 
සංවර්ධන අධිකාරිය කියලා ආයතනයක් තිබුණා. එතුමා තුළ 
කෘෂිකර්මාන්තය කියන විෂය පිළිබඳව පැහැදිලි අවෙබෝධයක් 
තිබුණු නිසා ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් හැෙදන ෙදහි ටික පිට රට 
යවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණයට මුලින්ම අතගැහුවා. 
හරියටම ඒ ස්ථානය මම කියන්නම්.  

තණමල්විල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙබෝධගම 
කියන ගෙම් නිෂ්පාදනය කරන ෙදහි ටික ෙව්ලලා මැද ෙපරදිග 
ෙවෙළඳ ෙපොළට යවන්න අවශ්ය වැඩ  පිළිෙවළ එතුමා හැදුවා. 
1988 -89 කාලෙය් භීෂණෙයන් ඒ කර්මාන්තශාලාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම  ඉවර කළා. එතැනින් එහාට ඒ ගැන කථා 
කරන්න කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. ඒ ආෙයෝජකයාත් ෙම් රට 
අතහැරලා ගියා. ඒ වැෙඩ් එතැනින්ම කඩා ෙගන වැටුණා. අද ඒ 
පෙද්ශෙය් ෙදහිවලට මුලින් තිබුණු තත්ත්වමයි තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කල්පනා කර බලන්න. අද අපි කථා 
කරන්ෙන් ළඟදී ආරම්භ කරන ව්යාපෘතියක් ගැනයි. 2007 විතර 
කථා කළ ව්යාපෘතියක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988 - 89 කාලෙය් ඉන්දියානු 
සමාගමක් ආවා, පැල්වත්ත, ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා 
ෙදකට අමතරව, හිඟුරානත් ෙමොණරාගලත් අතර පෙද්ශෙය් උක් 
වගා කරන්න.  ඉන්දියානු සමාගෙම් ඉන්දියන් කළමනාකරුෙවෝ 
සියලු ෙදනාම මරා දැම්මා. ඉතිරි සියලු ෙදනාම රට අතහැරලා 

ගියා. එතෙකොට අපි ෙම් ඌව - ෙවල්ලස්සට ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ඇත්තටම මහෙපොෙළොෙව් කරන්න බැරි ෙද්වල් 
ෙමතැන කථා කරනවාට වඩා ෙහොඳයි, කරන්න පුළුවන් අවසථ්ාව 
තිෙබන ෙකොට ෙම් ෙවල්ලස්ෙසේ අහිංසක මිනිසුන්ට; ඒ ෙගොවි 
ජනතාවට  ශක්තියක් ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන 
එක. අපි අවුරුදු 200ක් ෙම් දුක වින්දා.  

1818 සිට ලබන 2018 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට ෙම් පරිත්යාගය 
කරලා අවුරුදු 200ක් ෙවනවා. මම හිතන විධියට ෙවල්ලස්ෙසේ 
මිනිසුන් තරම්, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් අයිතිය ෙවනුෙවන් සටන් කරලා පරාජය 
වුණු මිනිසුන් ෙවන ෙකොෙහේවත් නැහැ. නමුත් අපි ෙවල්ලස්සට 
කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
අවුරුදු නවය, දහය කාලය තුළ අඩු ගණෙන් ෙම් කර්මාන්තශාලා 
ෙදකවත් හදලා මහ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළක්  කිරීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ෙමතැනින් එහාට කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, ෙම් 
හැම ෙදයක්ම එපා කියනවාට වඩා, නැවත ෙම්වා නිර්මාණය 
කරලා, එදා තිබුණු ශී විභූතිය නැවත ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය අපි කල්පනා කරන්න අවශ්යයි; කථා කරන්න 
අවශ්යයි. හැබැයි, ඒක වී ෙගොවිතැනින් විතරක් කරන්න පුළුවන්ය 
කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත 
ශාලාව ආරම්භ කරන ෙකොට දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණ තිබුණා. ඒකට 
සින්දු හැදුවා; නාට්ය හැදුවා; සුද්දන්ට ඉඩම් ෙදනවා කිව්වා. නමුත් 
අපි ඒ වැෙඩ් කර ෙගන ගියා. බැරි ෙවලාවත් අද වාෙග් දවසක 
පැල්වත්ත වාෙග් කර්මාන්තශාලාවක් හදන්න ගියා නම් ෙම් 
සම්මජාතිෙය්වත් අපට ඒක කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා තමන් හරියට කාරණා ෙනොදැන කරන ෙම් විෙරෝධතා 
තුළින්, ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් මහ ජනතාව අමාරුෙව් 
වැෙටනවා හැර අෙනක් කාටවත් ඒෙකන් හානියක් වන්ෙන් 
නැහැ. අද විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා, 
එතුමා පැල්වත්ත සීනි සමාගම තිෙබන පෙද්ශෙය් ගම්මානයකට 
ගියාම ෙපෙනන්නට තිෙබන පශ්න ගැන. ඒක මම දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එතුමාට මතක් කරන්ෙන් 
එෙහම පශ්න තිෙබන ෙකොට, ඒ පශන් දිහා බලලා, එෙහම පශ්න 
තිෙබනවා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට කරන්න 
පුළුවන් ෙමොකක්ද කියන කාරණය බලන්න ඕනෑ. මම ඒ 
ආයතනවල සභාපතිවරයා සහ ෙගොවි මහත්වරු සියලු ෙදනාම  
මාසිකව ෙගන්වලා පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තශාලාෙව් සහ 
ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලෙව් මාසික රැස්වීම් පවත්වලා 
ඒෙගොල්ලන්ෙග් පශ්න හඳුනා ගත්තා. දැන් අවුරුදු 32ක් ෙවනවා. 
අවුරුදු 20ක් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු තිබුණා. ෙමච්චර කාලයක් 
ගියත්, අඩු ගණෙන් ෙම් ගම්මානවලට යන පාරවල් ටිකවත් 
හදන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. අහිංසක දරුෙවෝ උෙද් 
පාන්දර ඒ පාරවලින් ඉස්ෙකෝෙල්  ගිහිල්ලා ආපසු එන ෙකොට 
තනිකරම දුඹුරු පාට ෙවලායි එන්ෙන්. ඒවා තනිකර දූවිලි සහිත 
පාරවල්. මම ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කථා කරලා අද 
කිෙලෝමීටර් 23ක් පාර අලුතින් කාපට් කරලා හදනවා. ඒෙකන් අඩු 
ගණෙන් ඒ දරුවන්ටවත් යමක් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වකුගඩු ෙරෝගය ගැන කථා 
කරනවා. වකුගඩු ෙරෝගය කියන පශ්නය ෙමච්චර කාලයක් 
තිබුණා. ඇත්තටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කළ නිසා තමයි දැන්වත් ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
වන්ෙන්. අපි කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ෙම් 
පෙද්ශවල ජලය බීමට සුදුසු නැත්නම් ඒකට සුදුසු පරිසරය හදන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රජය යටෙත්  සියලු 
ගම්මාන ආවරණය වන විධියට දැවැන්ත ජල ෙයෝජනා කමයක් 
කියාත්මක කරනවා.  

ඔබතුමන්ලා ඒවා ගැන දන්නවා ඇති කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. ෙමොකද, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම්වලදී අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. ෙම්වා ගැන නිකම් ෙමතැන ඇවිල්ලා කථා 
කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළට 
ඔබතුමන්ලා සම්බන්ධ ෙවන්න. 

පසුගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුළ ෙම්වා කරන්න බැරි වුණා නම් 
දැන්වත් ඒවාට එකතු ෙවන්න. අෙප් පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර 
මැතිතුමායි, විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මැතිතුමායි ආචාර්ය එන් එම්. 
ෙපෙර්රා ෙක්න්දෙය්දී ඊෙය් සාකච්ඡාවක් තියලා තිබුණා. එතැනදී 
ඔබතුමන්ලා මතු කරලා තිෙබන සමහර කාරණා ගැන මම 
කියන්නම්. ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා, "මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් පාලන කාලෙය්දීත් ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට 
උත්සාහ ගත්තා. නමුත්, මහජන විෙරෝධය හමුෙව් එම ව්යාපෘතිය 
අත්හැර දැම්මා. ඌව-ෙවල්ලස්ස කියන්ෙන් ලංකාෙව් දිළිඳු 
පෙද්ශයක්." කියලා. ඔබතුමන්ලා එතැනදී කියනවා, ඌව-
ෙවල්ලස්ස දිළිඳු පෙද්ශයක් කියලා. ෙමොකක්ද එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා පසු ගිය අවුරුදු 20ක් කෙළේ? ෙම් දිළිඳුකම නැති 
කරන්න ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ගත්ත පියවර?  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Padma Udhayashantha Gunasekera, what is your 

point of Order? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ෙමතුමා මෙග් නම කියපු නිසායි මම එතුමාට උත්තර 

ෙදන්ෙන්. දිළිඳුම පළාතක් ෙලස තිබුණු ඌව පළාෙත් 
සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් රිදීමාලියැද්ද 
දුප්පත්කෙම් සිට ඉතා ඉහළම තැනකට ෙග්න්න මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කටයුතු කළා කියන එක තමයි අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් මා කිව්ෙව්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා ෙකොෙහොමද ඔය කාරණා 

කියන්ෙන් කියලා. මම ෙම් කියන්ෙන් ඔබතුමා කියාපු කාරණායි. 
ෙම් පුවත් පත් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, "ඌව-ෙවල්ලසස් කියන්ෙන් 

ලංකාෙව් දිළිඳුම පෙද්ශයක්." කියලා. එෙහම නම්, ඒක ෙවනස ්
කරන්න පසු ගිය දවස්වල ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ඔබතුමන්ලා එක ෙදයක් කළා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Factories ගිනි තිබ්බා. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙම් ඉඩම් ටික පාවිච්චි කරලා ෙම් 

පළාතට ගැළෙපන, ෙම් පරිසරයට ගැළෙපන යමක් නිර්මාණය 
කරන්න කියලා. ෙමොකක් හරි නිර්මාණය කරන ෙකොට ඒක ෙහොඳ 
නැහැ කියලා කියනවා. එතෙකොට විකල්පය ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමන්ලාට විකල්පයක් නැහැ. එෙහම නම්, පසුගිය අවුරුදු 20 
තුළ ඒවා කියාත්මක කරන්න ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව 
තිබුණා ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙයන් ෙම් ඌව-
ෙවල්ලස්සට යමක් කළා   කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. 
ෙවල්ලස්ස ෙගොඩගන්න තිබුණු ෙහොඳම අවස්ථාව විධියට තමයි 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා 2001 ආණ්ඩුෙව්දී ෙම් පෙද්ශය සංවර්ධනය 
කරන්න අවශ්ය පධානම ව්යාපෘතිය ෙගනාෙව්. ඒ පෙද්ශෙය් ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් නිර්මාණය කරලා ඒ තුළින් ෙම් කර්මාන්තශාලා 
ඇති කරන්නයි සැලසුම තිබුෙණ්. ඒක තමයි අපට තිබුණු ෙලොකුම 
ව්යාපෘතිය. නමුත්, ඒකට ෙමොකද වුෙණ්? මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඉස්ෙසල්ලාම කෙළේ ෙමොකක්ද? මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා. අද ඒක කියාත්මක ෙනොෙවන ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුව කඩා 
වට්ටන්න ඔබතුමන්ලා උදවු කළා කියලා මතක තියාගන්න. 
ෙමතැනදී ඔබතුමන්ලා කියනවා, -[බාධා කිරීමක්] ගරු විජිත 
ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා එක වතාවක් කථා කළා ෙන්. 
කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මට තිෙබන කාලය තුළ මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමා දැන් කථා කරලා 
ඉවරයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාට නියමිත කාලයත් අවසන් 

ෙව්ෙගනයි එන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාම කථා කරන්න.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමන්ලා වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් 

පුවත් පත් සාකච්ඡාෙව්දී කියලා තිෙබනවා, උක් වගාවට නෑඹුල් 
භූමියක් ඕනෑ කියලා. මම කියවන්ෙන් 2017.05.25වන දින 
"ලංකාදීප" පුවත් පතට ඔබතුමා කියාපු කාරණයක්. ඒ 
කාරණෙය්දී ඔබතුමා කියනවා, උක් වගාවට නෑඹුල් භූමියක් 
අවශ්යයි කියලා. හැබැයි, මතක තියාගන්න, අවුරුදු 32ක් තිසේසේ 
පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් ඉඩම්වල උක් වගා කරන බව. ඒවා 
නෑඹුල් භූමි ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] පද්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදයක් කියනවා නම්  ෙත්රුම් 
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අරෙගන කථා කරන්න. ෙම් වැඩ කඩාකප්පල් කරන්න නිකම් 
කථා කරන්න එපා. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මා 
සමඟ ෙබොෙහොම හිතවත් ෙකෙනක්. නමුත්, ඔබතුමා කියපු 
ෙද්වල්වලටයි මම ෙම් උත්තර ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ෙමොකක්ද point of Order එක? 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා ඒ සාකච්ඡාව 

සම්පූර්ණෙයන්ම බලලා නැහැ. ඒ පවෘත්තිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
බලලා නැහැ. පත්තෙර් බාගයක් විතරයි බලලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙක්දී මම කිව්ෙව්, ෙලෝකෙය් උක් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන සියලු සමාගම් හැම ෙමොෙහොෙත්ම නෑඹුල් බිමක් 
ෙහොයනවා කියන එකයි. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ඔබතුමාට මම ෙම් පත්තෙර් ෙදන්නම්. ඔබතුමා කියපු ෙද් 

වාර්තාකරුෙග් නමත් සමඟ තිෙබනවා. පත්තෙර් ලියපු එක මම 
ඔබතුමාට ෙදන්නම්. කියවලා බලන්න ඔබතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව් 
කියලා. මම ඒ සාකච්ඡාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ඔබතුමා කියපු ෙද් 
පත්තර වාර්තාෙවන් උපුටාෙගන තමයි මම ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්ෙන්. විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා අෙප් දිස්තික්කය තුළ 
ඉතාම හිතවත්ව වැඩ කරන අය. නමුත් ෙමතැනදී කියන සමහර 
ෙද්වල් නිවැරැදි කෙළේ නැත්නම් එයින් රටට යන්ෙන් වැරැදි 
පණිවිඩයක්. ඒ නිසා ඒක නිවැරැදි කරන්න අවශ්යයි. ඔබතුමා 
කියලා තිෙබනවා, පසුගිය රජය යටෙත් ලාභ ලැබූ පැල්වත්ත 
ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලාව ගැන. මට ෙපොඩ්ඩක් කියන්න 
ෙමොන සංඛ්යා ෙල්ඛන පාවිච්චි කරලා ද කියලා ෙම් කාරණා 
කියන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. මෙග් ළඟ සංඛ්යා ෙල්ඛන තිෙබනවා. මම ඒ සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලින් කියන්ෙන්. 2013 අවුරුද්ෙද් පැල්වත්ත සීනි 
සමාගෙම් ලාභය රුපියල් මිලියන 1,345යි. 2014 පාඩුව රුපියල් 
මිලියන 211,213යි. 2015 පාඩුව රුපියල් මිලියන 1,052යි. 2016 
ලාභය රුපියල් මිලියන 1,103යි. ඒක තමයි නිවැරදි සංඛ්යා 
ෙල්ඛනය. ඕනෑ නම් ඔබතුමා  පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් 
කළමනාකාරිත්වෙයන් ෙම් ගැන විස්තර  අරෙගන කථා කරන්න. 
ෙම්වා ගැන ෙම් අය කරන්ෙන් අසත්ය පකාශ. සිදු ෙනොවුණු ෙද්වල් 
ගැන කථා කරන්න එපා. අෙප් හිටපු සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන 

ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවාද මම දන්ෙන් නැහැ. මට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ඔබතුමාට කියනවා, ෙම් කියන 
කාරණෙය්දී පසුගිය කාලෙය් සමහර සිද්ධි වුණු බව. පැල්වත්ත 
සහ ෙසවනගල කඩා වැෙටන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒවා ෙවනස් 
කෙළේ, අද ඉන්නා -වර්තමාන- සභාපතිවරයා ඇතුළු ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයයි. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමතැන රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ඉන්නවාද කියලා. එතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි ෙම්වාකියාත්මක ෙවන්ෙන්. අද මම ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසවනගල කර්මාන්ත 
ශාලාෙව් තිෙබන උක් ගස් ටික එම මැෂින්වලින් යවා season එක 
ඉවර ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා අඹරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, 
එම නිෂ්පාදනය ඇති කරන්න අවශ්ය ෙවනස්කම් පසුගිය අවුරුදු 
විස්ෙසේම කෙළේ නැහැ. අද ෙලොකු වියදමක් ෙනොකර, එක දවසකට 
ෙටොන් 1,500ක් අඹරන්න පුළුවන්කම තිෙබන බව මම කියනවා. 
අපි ඒක ෙටොන් 2,000 දක්වා ෙගනයනවා. අද අවශ්ය උක් ගස් 
පමාණය ෙසවනගල නැති තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා. ෙම්වා 
ෙවනස් කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් අෙප් 
දිස්තික්කය ගැනයි.   

අෙප් අනුර දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවට සම්බන්ධ ෙමම කර්මාන්තශාලාවලින් ෙම් 
හැම ෙද්කින්ම පාඩමක් ඉෙගන ෙගන ෙවල්ලස්ෙසේ ෙම් තිෙබන 
පශ්නය විසඳා ගන්න අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරාවිය 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙව්දිකාවල කථා කරද්දී, "අපි තවම 
දුප්පත්" කියලා අපි කියනවා. අපි ෙව්දිකාවල නැගලා කියනවා, 
"අපි තමයි දුප්පත්ම දිස්තික්කය" කියලා. එම කරුණ නිකම් 
ආභරණයක් විධියටයි අපි පාවිච්චි කරන්ෙන්. අපි මන්තීවරුන් 
හැටියට ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. අවුරුදු විස්සක්, විසිපහක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙවල්ලස්ෙසේ මිනිස්සු හැටියට 
අපි ෙමොනවාද කෙළේ ෙම් දිස්තික්කයට? ෙමොකුත් කරලා නැහැ. 
ඒක ෙවනස් කරන්නයි අපි දැන් කියා කරන්ෙන්. ඒක ෙවනස් 
කරන්න ආදායම වැඩි කරන්න ඕනෑ; මහජනතාවට ජීවත් ෙවන්න 
පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න ඕනෑ; ඉදිරි පරම්පරාවට අලුත් 
අනාගතයක් නිර්මාණය කරලා ෙදන්න ඕනෑ. අපි ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කරන්න අවශ්යයි. මන්තීවරුන් හැටියට අෙපන් ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කාරණය ඒකයි කියන එකත් මතක් කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාවට 
අදාළව කථා කිරීමට මා හට අතිෙර්ක ෙව්ලාවක් ලබා දීම 
සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු  ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
 
[අ.භා. 4.57] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08වැනි දායින් 

පසුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි සිහින ගැන කථා, සබන් ෙබෝල 
කථා හුඟාක් අහලා තිෙබනවා. දැන් තවත් එක සිහින ෙලෝකයක් 
මවන්න, ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ බිම්තැන්න පත්තුෙව් අහිංසක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවෙග් ඉඩම් ටික ෙකොල්ල කන්න ෙම් සභාව තුළ දැලක් 
එළමින් තිෙබනවා. උක් ගෙසේ බූව ගැන, උක් ගහ ගැන දන්නා, 
උක් ගහට කැපී ෙල් හැලුණු ඇඟක් -සිරුරක්- තිෙබන උක් 
ෙගොවිෙයක් විධියටයි මම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්ෙන්. ෙම් 
සිටින සියලු ෙදනාට වඩා උක් ගහ ගැන, උක් වගාව ගැන මට 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ඒ ගැන 
කියන්න කැමැතියි.  

ලක්ෂ ගණන් ලාභ ලබන හැටි ෙමතුමන්ලා කියනවා. මම 
අවුරුදු තිස්පහක් තිස්ෙසේ උක් ෙගොවිෙයක් විධියට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් මෙග් අක්කර ෙදකහමාෙරන් ලබා 
ගත්ත ලාභය වූෙය්, රුපියල් තිස්පන්දහසයි. ෙම් සභාෙව් එක උක් 
ෙගොවිෙයක්වත් නැහැ ෙන්ද? මමෙන්, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් 
උක් ෙගොවිෙයක් විධියට. මම ලබා ගත්ෙත් රුපියල් තිස්පන්දහසයි. 
ෙම් වාෙග් සිහින කථා අහලා අද මුළු ලංකාෙව්ම උක් ෙගොවීන් 
එකම දුකකින් ඉන්ෙන්. ඒක වසන් කරලා 1818 කැරැල්ල, 1848 
කැරැල්ල වැනි කැරැලි මර්දනය කරපු ම්ෙල්ච්ඡත්වෙයන්ම අද 
රිදීමාලියද්ෙද්, මහඔය, පදියතලාෙව්, බිම්තැන්න පත්තුෙව්, 
මැදගම මිනිස්සු මර්දනය කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන 
ෙකොට, මට තිෙබන දුක එදා ඒ සියල්ලට විරුද්ධ වුණු ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් ෙම්කට මූලිකත්වය ගත්ත එක 
ගැනයි. "ලක්ෂ්මන්ට එෙරහි ලක්ෂ්මන්". එතුමා මීට කලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමන්න ෙමෙහම කිව්වා. "1989 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුව තිබුණු කාලෙය් එදා හිටපු වන සංරක්ෂණ අධ්යක්ෂ 
සරත් ෙකොටගම මහතාත්, මාත්, තවත් නිලධාරින් ගණනාවකුත් 
එකතු ෙවලා කිහිප වතාවක්ම ෙම් පෙද්ශයට ගිහිල්ලා අලිමංකඩ 
ෙවනස් කරන්න උත්සාහ දැරුවා. හැබැයි, ඒක කරන්න විධියක් 
නැහැ. ෙමොකක්ද වුෙණ්? උක් කන්න අලි එනවා. ඒෙකන් විශාල 
වශෙයන් පෙද්ශෙය් මහජනතාවට හානියක් ෙවනවා.". 
"ලක්ෂ්මන්ට එෙරහි ලක්ෂ්මන්". එදා ලක්ෂ්මන් මහත්මයා කියපු 
ෙද් අද ෙම් සභාෙව්දී ෙවනස් විධියට කියනවා. මට ෙපෙනනවා, 
ෙම් සමාගම ෙඩොලර්, පවුම් හුඟාක් වියදම් කරලා තිෙබන බව. 
සමහර තැන්වලදී මට ෙත්ෙරන්ෙන්, ෙඩොලර් කථා කරනවා 
කියලායි. ෙඩොලර් කථා කරනවා වාෙග් තමයි මට ඇෙහන්ෙන්. 
අෙප් ශී ලංකාෙව් මහා ජලාශය වන්ෙන් ෙසේනානායක සමුදයයි. 

ඒෙක් වතුෙරන් ජීවත් ෙවන මිනිෙහක් මම. ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාවෙගන් සියයට 50කට ජලය 
නැහැ; වී වගා කරන්න ජලය නැහැ. ෙම් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශවලින් 
-නිල්ගල ආදී පෙද්ශවලින්- දැනුත් ජලය ගලාෙගන එන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් උක් වගාවටත් වනය එළි කෙළොත් ෙමොකක්ද අපට 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්? එෙහම කෙළොත් අක්කර 120,000ක කුඹුරුවලට 
ජලය ෙදන, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ මහාමාන්ය ඩී.එස.් 
ෙසේනානායක මැතිතුමා හදපු ෙසේනානායක සමුදය හි ෙඳයි. ඒ 
වාෙග්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හදපු රඹකැන් ඔය 
ජලාශෙයන් ජලය සපයන අක්කර 6,000කට ජලය නැති ෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහත්මයා හදපු නාගදීපය 
ව්යාපාරයට වතුර නැති ෙවයි.   

සුද්ෙදෝ සන්ෙතෝෂ කරන්නයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් හදන්ෙන්. 
මුංඇට වවපු, කව්පි වවපු, කුරහන් වවපු, බඩ ඉරිඟු වවපු, ඒ 
මාර්ගෙයන් ෙගයක් හදා ගත්ත, දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් යවපු, 
ටැක්ටරයක් ගත්ත, තී වීලර්  එකක් ගත්ත, ෙමෝටර් සයිකලයක් 
ගත්ත, ආර්ථිකය හදා ගත්ත අහිංසක ෙගොවිෙයෝ, රාජාධිරාජසිංහ 
රජ සමෙය් සිට පැවැත එන නිදහස් ෙගොවිෙයෝ අද ඇෙමරිකන් 
ෙකොම්පැනියක වහල්ලු කරන්නයි ෙම් ආණ්ඩුව හදන්ෙන්. 1977න් 
පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙත්මාවයි, පතිපත්තියයි වුෙණ් 
විකුණාෙගන කෑමයි. එදා ෙවල්ලස්ෙසේ  බූටෑෙව් රාළලා, උඩරට 

අෙප් වීර කැප්ෙපටිෙපොළලා, දිවි පුදලා, පණ දීලා රැක ගත්ත -
සුද්දන්ෙගන් ෙබ්රා ගත්ත- ෙම් භුමිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව ෙම් නිෙම්ෂෙය් -ෙම් අඳුරු ෙමොෙහොෙත්- ආපහු සුද්දන්ට 
ෙදන්නයි හදන්ෙන්. ඒකට විරුද්ධ වුෙණ් අපි ෙනොෙවයි, 
මහත්වරුනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
රිදීමාලියද්දට ගිහිල්ලා අහන්න, ඇකිරියන්කුඹුරට ගිහිල්ලා 

අහන්න, ෙදහිගමට ගිහිල්ලා අහන්න. අෙත් කරගැට තිෙබන ඒ 
ෙගොවි ජනතාව තමයි ෙම් ව්යාපෘතියට විරුද්ධව නැඟී සිටිෙය්. අපි 
කරන්ෙන් ඒ අයෙග් සටනට සහාය ෙදන එක විතරයි. ෙම් සටන 
ඔවුන්ෙග්. ෙමතැන ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක් නැහැ. 'හරි' ලකුණ 
දමාෙගන ඡන්දය ඉල්ලපු හරින් පනාන්දු මහත්මයා කියනවා, "මම 
ෙම් අවුරුදු ෙදකට දුන්ෙන් එක රස්සාවයි" කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා කියනවා, "ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අපට වුණු ෙසතක් නැහැ" කියලා.  පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් හිටියා. එතුමා මට කිව්වා, 
"මට වයඹ සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමැතිකම දුන්නාට, මම ඉන්ෙන් 
බස්නාහිර" කියලා. පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ඊෙය් උෙද් 
පත්තෙර්කට කියලා තිබුණා, "ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන් පරණ 
ආණ්ඩුව ගිය පාෙර්මයි. ෙම් ආණ්ඩුව ජනතාවට ෙසේවයක් 
කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙම්ක තමයි ආණ්ඩුවට තිෙබන 
සහතිකය. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
බිංතැන්න පත්තුෙව්, ෙම් මහා ෙකොල්ලයට අහුෙවන 

පෙද්ශෙය් ඉන්න ආදීවාසි නායකයා ෙගෝඹිල ඇත්ෙතෝ කථාවක් 
කියනවා. "අෙන් මහත්තෙයෝ, අෙප් එවුන්ට උරුසුෙම් නැහැ"  
කියනවා. උරුසුෙම් නැහැ කියන්ෙන් ගඳ සුවඳ ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ 
කියන එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවසාන 
වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුවටත් උරුසුෙම් නැහැ කියලායි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉහළ ඌව නිෙයෝජනය කරන 

ජනතා නිෙයෝජිතයකු හැටියට අද දින පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට 
එක් වීමට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

915 916 

[ගරු  ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක  මහතා] 



2017  මැයි 25  

අද  පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙම් විවාදය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති 
ඇමැතිතුමන්ලා ෙම් ව්යාපෘතිෙය් පතිලාභ සහ ගුණාගුණ පිළිබඳව 
කථා කළා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම් ව්යාපෘතිෙය් අගුණ පිළබඳව කථා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය නිෙයෝජය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව 
කථා කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ කියලා මම කියන්න 
ඕනෑ. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු ආෙයෝජන දිහා බැලුවාම, 
ඒවා සඳහා වියදම් කරලා ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදනා ලබා තිෙබන 
පතිලාභ පිළිබඳව මා අමුතුෙවන් කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය ආ ණ්ඩුෙවන් පටන් 
ගත් උමා ඔය ව්යාපෘතිය පිළිබඳවත් ඉහළ ඌෙව් ජීවත්වන 
පුද්ගලයකු හැටියට මා කියන්න ඕනෑ. අද ඒ ව්යාපෘතිය තුළින් 
විශාල පාරිසරික හානියක් සිද්ධ ෙවනවා.  

ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට ෙම් 
කියාත්මක කරන්න යන නව ව්යාපෘතිය ෙහොඳයි කියනවා වාෙග්ම, 
උමා ඔය ව්යාපෘතිෙයන් අද සිද්ධවන ඒ පාරිසරික හානිය  වාෙග්  
ෙද්වල් ෙම් ව්යාපෘතිෙයනුත් සිද්ධෙවනවා නම්, ඒවා වළක්වා 
ගැනීමට කටයුතු කරන ෙලසත් මා ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කලින් කථා කරපු ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කිව්ෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තිය තමයි විෙද්ශ ගැත්තන් ෙවලා විෙද්ශිකයන්ට ෙම් රට 
විකුණන එක කියලායි. ඒ ෙද්වල් කියනවා වාෙග්ම එතුමන්ලාෙග් 
ජීවිතය පිළිබඳවත් අ ෙඳෝනා නැඟුවා. ඒ කථා කළ එක් 
මන්තීවරෙයකුට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ, එතුමා තවමත් රජයට 
අයිති, හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාවට අයිති  නිල නිවාසයක 
පදිංචි ෙවලා ඉන්නවාය  කියන්න. "එළවා ගන්න බැරිව මාත් තවම 
ඒ නිවාසෙය් ඉන්නවා" කියන කාරණය ඒ මන්තීතුමා කිව්ෙව් 
නැහැ. එතුමන්ලාට ෙනොලැබුණු ෙද්වල් ගැන තමයි එතුමන්ලා 
කථා කෙළේ. ඒ කථා කරපු මන්තීවරයකු තවම හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාවට අයිති නිල නිවාසයක පදිංචිව ඉන්නවා කියලා 
අපි දන්නවා. නමුත් එතුමා  ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විකුණන්න යන ෙද්වල් ගැන තමයි එතුමාත් කථා 
කෙළේ. නමුත් එතුමාට නිවහනක් හැටියට එතුමා ගත කරන තැන 
ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. මා එතුමාෙග් නම කියන්න 
කැමැති නැහැ. මම එතුමාෙග් කථාව අහෙගන සිටියා. ඒ කථාව 
අහෙගන හිටපු මට හිනා ගියා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ රටවලින් ආපු 
තර්ජනවලින් ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න 1818 වර්ෂෙය්දී ඉහළ ඌෙව්ත්, 
පහළ ඌෙව්ත් ජනතාව විශාල වශෙයන් කැප කිරීම් කළා. අදටත් 
ඒ ජනතාව දුගීභාවෙයන් ෙපෙළනවා. අදටත් ඒ පෙද්ශවල ගැල් 
කමයත් එක්ක ජීවත් වන පිරිස් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරෙවල ආ සනෙය් ඇල්ල ෙකොට්ඨාසෙය් 
ඉලුක්පැලැස්ස, ෙදොඩම්ෙගොල්ල කියන ගම්මානවල ජනතාව 
අදටත් ගැල්වලින් තමයි ඔවුන්ෙග් පවාහන කටයුතු කරගන්ෙන්. 
අපි ඔවුනට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. ඔවුන්ට එෙසේ 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපට බැරි වුෙණ් ෙමොකද?  අපි 
ජාතිවාදී පශ්න සහ ආර්ථික පශ්න හඳුනා ගත්ෙත් නැහැ. අෙප් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගැනීෙම්දී ශමය 
සහ භූමිය හැර ෙවන විකල්ප විසඳුම් අපට නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
පාග්ධන  හිඟකම පිළිබඳවත් අපට පශ්න තිෙබනවා. පාග්ධනය 
ෙනොමැතිකම නිසා අපි ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ෙගෙනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක කන්නයක් වගා කරලා ඒ 
ලැෙබන ආදායමින් ජීවත්වන ජනතාවක් තමයි ඒ කෘෂි කාර්මික 
පෙද්ශවල ඉන්ෙන්. ඒ කන්නෙය්දී හදිසිෙය්වත් වර්ෂාවක් 
ආෙවොත්, එෙහම නැත්නම් නියං කාලයක් ආෙවොත් එයිනුත් 
පීඩාවට ලක් ෙවලා ඒ ජනතාවෙග් ආර්ථිකය වැෙටනවා. ඒ නිසා 
මාස්පතා ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට, මාස්පතා වැටුපක් 
ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට ඔවුන්ෙග් ජන ජීවිතය ෙගොඩ ගන්න 
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදන ෙකොට "ෙබොන ෙකෝප්පෙය්ත් 
කිඹුල්ලු දකින" එක එදා වාෙග්ම අදත් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. එදා එතුමන්ලා කළා වාෙග් මහා පරිමාණ 
ව්යාපෘති, පරිසරය හානි වන ව්යාපෘති,  ජන ජීවිතය ට හානිවන 
ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්න ඒ ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු විධියට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඒ 
මන්තීවරුන්ට අපි කියනවා. ඒ නිසා ෙම් නව ව්යාපෘතිය ආරම්භ 
කරන කමෙව්දය පිළිබඳවත්, පාරිසරික ගැටලු අවම කිරීම 
පිළිබඳවත් ෙම් සභාවට වාෙග්ම මාධ්යටත් ඉතා විවෘතව පැහැදිලි 
කරන්න කියලා ඒ අදාළ මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උමා ඔය ව්යාපෘතිය පිළිබඳව 
මා කලිනුත් සඳහන් කළා. පරිසර ඇගැයීම් වාර්තා ෙනොෙගන ඒ 
ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු කළ නිසා අද ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට 
ජීවත්වීමට තිෙබන නිවාස පවා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් නව 
ව්යාපෘතියත් එවන් ව්යාපෘතියක් විය යුතු නැහැ. එවන් ව්යාපෘතියක් 
හා සමානව ෙම් ව්යාපෘතිෙය්ත් කටයුතු ෙකරනවා නම්, ආණ්ඩුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට මටත් ෙදවරක් ෙම් 
පිළිබඳව හිතන්න වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහළ ඌෙව් සිටින 
ජනතාවෙග් කෘෂි ෙභෝග අෙළවි කිරීමට ෙතෝතැන්නක් වුෙණ් 
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය් පවතින්නා වූ ෙපොළයි. අද ඒ ෙපොළට 
පහළ ඌෙවන් එන එළවලු පමාණය ෙකෙමන් ෙකෙමන් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඇයි කියලා නිරීක්ෂණය කරලා බැලුවාම 
අපට ෙපෙනනවා, තාත්තා ෙගොවිතැන කළාට පුතා ෙගොවිතැන 
කරන්න ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඔවුන් අද නවීන 
ෙලෝකයත් එක්ක යන නිසා අමුඩය ගහෙගන කුඹුර ෙකොටන්න 
යන වැඩ පිළිෙවළ තුළ නැහැ. ඔවුන්ට අධ්යාපනය තිෙබනවා. 
ඔවුන් ඉහළ අධ්යාපනයක් ලබා තිෙබන නිසා එවන් වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිසා අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්ත 
සියල්ල ෙම් රටින් ඉවත් කරන්න ඕනෑය කියලා අපි කියන්ෙන් 
නැහැ. ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්නවා වාෙග්ම, ෙම් රට ආර්ථික 
උත්පාදන වැඩ පිළිෙවළකට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එකත් අපි හිතන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් ෙම් කර්මාන්තශාලාව තුළින් ෙවනත් අතුරු 
නිෂ්පාදන සඳහා යන වැඩ පිළිෙවළක් එනවා. ඒ තුළිනුත් විශාල 
වශෙයන් රැකී රක්ෂා ලැෙබන්න කියලා පාර්ථනය කරමින්, ෙම් 
කර්මාන්තශාලාව ඉදිවනෙකොට ඉහළ ඌෙව් සහ පහළ ඌෙව් 
ජීවත්වන සියලු ජනතාවට වැඩි පතිලාභ ෙගන එන වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගෙනන්නට අපි කටයුතු කරනවාය කියන 
කාරණාවත් මතක් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப.5.10] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மிக 

க்கியமான விவாதப் ெபா ெளான்  சைப ஒத்திைவப்  
ேவைளப் பிேரரைணயாக ன்ைவக்கப்பட் க்கும் இந்தத் 
த ணத்தில், இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற்  
வதற்கு எனக்கும் வாய்ப்பளித்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

இ  மிக க்கியமான ஒ  காலகட்டம். இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதார நிைலைமகைள அல்ல  அபிவி த்தி 
நிைலைமகைளப் பார்க்கின்றெபா  மிக அண்ைமயிேலதான் 
தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் GSP Plus எனப்ப கின்ற 
வாிச் ச ைகைய ெவன்ெற த்  இந்த நாட்ைட ேநாக்கி 

தலீ கைளக் ெகாண் வரச் ெசய்கின்ற ஏற்பா கைளச் 
ெசய்தி க்கிற . அேத த ணத்தில், 2030ஆம் ஆண்டளவில் 
நாங்கள் நிைலேபறான அபிவி த்திைய அைடய ேவண் ம் 
என்ற ஐக்கிய நா கள் அபிவி த்திச் சைபயின் திட்டத்ைத 

ன்ென க்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். ஐக்கிய 
நா கள் அபிவி த்தி சம்பந்தமாக ன்ைவக்கப்பட் க்கும் 
"Left no one behind - யாைர ம் பின்ேநாக்கி விட்  ைவக்கா  
எல்ேலாைர ம் அபிவி த்தியில் ஒன் ேசர்த் ச் ெசல்ல 
ேவண் ம்" என்ற ேநாக்ேகா  17 இலக்குகைள அைட ம் 
ேகாட்பா கள் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அவற்றில் மிக 

க்கியமானதாக சுற்றாடல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள், 
வ ைம ஒழிப் ச் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்பவற்ைறக் 
குறிப்பிடலாம்.  

ெமானராகல மாவட்டத்தில் அைமக்கப்படவி க்கின்ற சீனி 
உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல டன்கூ ய க ம்  உற்பத்திக்காக 
நிலங்கைள குறிப்பாக ெவளிநாட்  நி வனங்க க்கு 
ஒ க்குவ  சம்பந்தமாகப் பார்க்கேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் இ ேபான்ற அபிவி த்தித் திட்டங்கைள 

ன்ைவத்தேபா  எவ்வாறான விடயங்கள் பின்பற்றப் 
பட் க்கின்றன? அைவ எவ்வாறான நிைலைமக க்கு 
இட் ச்ெசன்றி க்கின்றன? என்ப  ெதாடர்பி ம் 
கவனத்ைதச் ெச த்திக்ெகாண்  இத்தைகய அபிவி த்தித் 
திட்டங்கைள ன்ைவப்ப  ெபா த்தமானெதன நான் 
நிைனக்கின்ேறன். எதிர்வ ம் 2030ஆம் ஆண்டளவில் 
அைடயவி க்கின்ற நிைலேபறான அபிவி த்தி எவ்வாறா 
னதாக இ க்க ேவண் ம்? என்ப  ெதாடர்பில் ன்ைவக்கப் 
ப கின்ற இ ேபான்ற திட்டங்கைளப் பின்ேனாக்கிப் 
பார்ப்பதற்கு மிக க்கியமான உதாரணத்ைத எ த் க் 
ெகாள்ளலாம்.  

இலங்ைகயில் இன்  சீனி உற்பத்தி ெதாடர்பாக எவ்வா  
அக்கைற டன் ேபசப்ப கின்றேதா, அ ேபாலேவ ஏற் மதிப் 
ெபா ளாதாரத்தில் தன்ைமயிடத்தில் இ ந்த ேதயிைலக்கு 
என்ன நடந் ள்ள  என்ப  பற்றிப் ேபசப்ப கிற . இன்  
இலங்ைகயின் ஏற் மதியில் ேதயிைல நான்காவ  
இடத்திற்குச் ெசன்றி க்கின்ற . இலங்ைகயின் தன்ைம 
ஏற் மதியாக இ ந்த ேதயிைல, Ceylon Tea என உலக 
மட்டத்திேல ெபயெர த்தி ந்த நிைலயில் அதன் ஏற் மதி 
இன்  பின்ேனாக்கிச் ெசல்வதற்கான காரணம் என்ன? 
1992ஆம் ஆண்  தனியார்மயம் என்ற வைகயிேல ேதயிைலத் 
ெதாழிற் ைற ைறயான நி வாகத்திற்கு உட்ப த்தப் 
படாமல் 22 பிராந்தியக் கம்பனிக க்குப் பிாித் க் 
ெகா க்கப்பட்ட . அந்தத் ேதயிைலைய வளர்க்கக்கூ ய 

நிலம் Golden Shareholder என்ற அ ப்பைடயில் அரசுக்குச் 
ெசாந்தமானதாக இ ந்தேபாதி ம்கூட அதில் பயிாி வதற் 
கான காைமத் வ ைறைமகள் அைனத் ம் ற்  

தாகத் தனியாாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டன. 

அவ்வா  ஒப்பைடக்கப்பட்  இன்  25 வ டங்கள் 
கழிந்த நிைலயில், அந்தத் ேதயிைல உற்பத்தி நி வனங்கள் 
வழங்குகின்ற அறிக்ைககள் எப்ப  இ க்கின்றன?  “நாங்கள் 
இப்ேபா  நட்டத்தில் இயங்குகின்ேறாம்;  இந்தத் 
ேதாட்டத்ைதக் ைகவிடப்ேபாகின்ேறாம்;  இந்தத் ெதாழில் 

ைறையத் ெதாடர்ச்சியாகச் ெசய்ய யா ” என்  
கூ கின்றன.  இந்த நிைலயிேலேய இந்தத் ேதயிைல ஏற் மதி 
என்ப  நான்காம் இடத்திற்கு வந்தி க்கின்ற .  92ஆம் 
ஆண்  இந்தத் ேதாட்டங்கைளப் ெபா ப்ேபற்கும்ேபா  5 
இலட்சமாக இ ந்த ெதாழிலாளர்கள் இன்  ஓாிலட்சமாகக் 
குைறக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  அதாவ , 4 இலட்சம் ேபா் 
அந்தத் ெதாழிற் ைறயி ந்  நீக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  
எனேவ, ெதாழிலாளர்க க்காக ம் விவசாயிக க்காக ம் 
தான் இந்தத் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன எனச் 
ெசால்கின்ற அேதேவைள, இவ்வாறான பின்ேனாக்கிச் ெசன்ற 
அல்ல  ழ்ச்சிப் ேபாக்ைகக் கண்ட அ பவங்கைளப் 
பகிர்ந் ெகாண் தான் நாங்கள் இத்தைகய திய 
திட்டங்கைள இங்ேக ைகயாள ேவண் யி க்கின்ற .  
அந்தவைகயில், இன்ைறய திகதியில் இங்கு ேபசப்ப கின்ற 
விடயத்தில், ெமானராகைல மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த 
ேதயிைலத் ேதாட்டங்க க்கு என்ன நடந்த ?  அங்ேக 
யி க்கின்ற ெதாழிலாளர்களின் நிைலைம எவ்வா ள்ள ?  
ேபான்ற நிைலைமகைள நாம் ஆராய ேவண் ம்.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான் 
வெர யா மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினராக 

இ ந்தா ம் ஒ  ெதாழிற்சங்கத்தின் உ ப்பினர் என்ற 
வைகயிேல,  எங்கள  ெதாழிற்சங்கத்தில் உ ப்பினர்களாக 
இ க்கின்ற ெமானராகைல மாவட்டத்தி ள்ள ேதயிைலத் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் அன்றாடம் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகைள இந்தச் சைபயிேல ன்ைவக்க ேவண் ய 
கடப்பா  எனக்கி க்கின்ற  என நிைனக்கின்ேறன்.  
ெமானராகைல மாவட்டத்தின் ெமானராகைலப் பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவில் குமாரெதால, மடகல, factory division, 
ெவ ஆய, ஊவத்தன்ன, நக்கல, ப்பனெவளி, கும் க்கண, 
பாராவில, ெமானரெகல, அ யாவத்ைத எனத் ேதாட்டங்கள் 
இ க்கின்றன.  இைவ JEDB எனப்ப கின்ற மக்கள் 
ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபயின் நிர்வாகத்தின்கீழ் 
இயங்கிய ேதாட்டங்கள்.  இந்தத் ேதாட்டங்க க்குக் கீழ் 1834 
கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றன.  அேதேபால், படல்கும் ர பிரேதச 
ெசயலகப் பிாிவின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 10 - 12 ேதாட்டங்கள் 
இ க்கின்றன.  இைவ ற் தாகத் தனியார் கம்பனிகளின் 
கீ ம் பிராந்தியக் கம்பனிகளின் கீ ம் இயங்குகின்றன.  
அங்ேக ஏறக்குைறய 1887 கு ம்பங்கள் வசிக்கின்றன.  
அேதேபால், பிபில பிரேதச ெசயலகப் பிாி க்குட்பட்ட 
பிரேதசத்தி ம் 215 கு ம்பங்கள் இந்தத் ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்கைள நம்பி வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றன.   

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இதில் 
குறிப்பாக நான் ெமானரெகல, அ யாவத்ைத ஆகிய இ  
ேதாட்டங்கள் ெதாடர்பாகக் கூறலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  
இங்ேக 450 ெதாழிலாளர் கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் 
வசிக்கிறார்கள்.  நாங்கள் அறியக்கூ ய வைகயிேல JEDB -
மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைப இந்த இரண்  
ேதாட்டங்கைள ம் நிர்வகிப்பைத ற் தாகக் 
ைகவிட் க்கின்ற .  அங்ேக ன்  இறப்பர் பயிர் 
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ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  பின்னர் க ம் ம் பயிர் ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற .  இன்  க ம் ப் பயிர்ச்ெசய்ைக சம்பந்த 
மாகேவ நாங்கள் அதிகமாகப் ேபசிக் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  
ஏற்ெகனேவ இந்த மாவட்டத்தில் அரச உாிைமயின் கீழ்-அரச 
நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கிய அதாவ  மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட 
அபிவி த்திச்சைப என்ற அந்த நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கிய 
ேதாட்டங்கள் ைகவிடப்பட்ட நிைலயிேல, அங்ேக 450 
கு ம்பங்கள் எவ்வித வாழ்வாதார நிைலைமக ம் இல்லா  
வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றன.  இந்தத் த ணத்தில்தான் 
நாங்கள் ெவளிநாட்  தலீ கேளா  அங்ேக க ம்  
உற்பத்திக்காகப் திய தலீட்  யற்சிகைளச் ெசய்வதற்கு 

யற்சிக் கின்ேறாம்.  ெமானரெகல மற் ம் அ யாவத்ைத 
ஆகிய இரண்  ேதாட்டங்க ம் ைகவிடப்பட்ட நிைலயில், 
அந்த இரண்  ேதாட்டங்களி ம் வசிக்கும் 
ெதாழிலாளர்க க்கு 2 ஏக்கைரப் பகிர்ந்  ெகா ப்பதன் 

லமாக அவர்கள் தங்கள  வாழ்வாதார நிைலைமகைளத் 
தாங்கேள பார்த் க் ெகாள்வார்கள் என்ற நிைலைம 
உ வாக்கப்பட்ட . இ ந்தா ம், LRC என்  
ெசால்லப்ப கின்ற காணி சீர்தி த்த ஆைணக்கு  
அவர்க க்கு அந்தக் காணிகைளப் பகிர்ந்  ெகா ப்பதற்கு 
அள கைளச் ெசய்த . எனி ம், இன்ைறய திகதி வைர 
ெதாழிலாளர் பற்றிப் ேபசுேவார், விவசாயிகைளப் பற்றிப் 
ேபசுேவார் அவர்க க்கு அதைனப் பகிர்ந்தளிக் காைமயால், 
அந்த 2 ஏக்கர் காணிகைள வழங்குவதற்காகக் காணி சீர் 
தி த்த ஆைணக்கு  அந்த மக்களிடம் 45,000 - 50,000 பாய் 
பணம் ெச த் மா  ேகாாிக்ைக வி த் , அதற்குாிய 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற .   

எனேவ, மக்கள் வி தைல ன்னணியின் தைலவர் இந்தப் 
பிேரரைணைய ன்ைவக்கும்ேபா  குறிப்பிட்ட பிரதான 
விடயங்களில் ஒன் , நாங்கள் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் 
வசிக்கின்ற ெதாழிலாளர்க க்கும் மக்க க்கும் எந்தவிதமான 
ஏற்பா கைள ம் ெசய்யா  ெவளிநாட்  தலீ கைளக் 
ெகாண் வ வதன் லம் எவ்வித பயைன ம் அைடய 

யா  என்பதாகும். எனேவ, அங்ேக ைகவிடப்பட்ட 
மக்கைள நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  நான் 
ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால், 2030ஆம் ஆண்  நாங்கள் 
அைடயேவண் ய இலக்கு left no one behind என்பதற்கைமய 
இ க்கேவண் ம்.  யாைர ம் நாங்கள் அபிவி த்தியில் 
பின்னைடயச் ெசய்யா  எல்ேலாைர ம் ஒன்  ேசா்த் க் 
ெகாண் தான் எங்கள் அபிவி த்திைய ன்ென த் ச் ெசல்ல 
ேவண் ம்.  ெமானராகைல மாவட்டத்தில் வசிக்கும் 15,000 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் அதாவ  கிட்டத்தட்ட 4000 
கு ம்பங்கள் அங்ேக நிர்க்கதியாக்கப் பட் ள்ளனர். அவர்கள் 
தங்கிவாழ்கின்ற அந்தப் ெப ந்ேதாட்டங்கள் எவ்வித 
பராமாிப் மின்றித் தனியார் சில க்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட 
நிைலயி ம் அரச ெபா ப்பி ள்ள JEDB இன் கீ ள்ள சில  
நி வனங்களினால் ைமயாக நிர்வகிக்கப்படாத 
நிைலயி ேம இந்தத் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப்ப கின்றன.  
எனேவ, இவ்வாறான அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப் 
ப கின்றேபா  ஏற்ெகனேவ அங்ேக ெதாழிலாளர்களாக, 
விவசாயிகளாக இ ந்தவர்கள் ெதாடர்பி ம் அவர்க க்கு 
வழங்குவதாக உ தியளிக்கப்பட்ட காணி ெதாடர்பி ம் 
எவ்வாறான நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட இ க் 
கின்றன? அைவ எவ்வா  நைட ைறப்ப த்தப்பட 
இ க்கின்றன? என்பன ெதாடர்பான உ திப்பாட்ைட 
எ க்கேவண் ய கடப்பா  அரசாங்கத் க்கு இ க்கின்ற . 

குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தின் பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
நான் இல்லாதேபா ம்கூட, அந்த மாவட்டத்தில் தமிழ் 
ேபசக்கூ ய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் கவனிப்பாரற்  

இ ப்பைத அறிேவன். நான் அங்கு ேநர யாகச் ெசன்  
ெசய்த ஆய் கள் இ க்கின்றன. *ஹன்சாட் அறிக்ைகக்காக 
அதைனச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். ெமானராகைல நகரத்தி ந்  
பார்த்தால் 7 கிேலா மீற்றர் ரத்திேல கண்பார்ைவக்கு 
எட்டக்கூ ய வைகயில் ெதாியக்கூ ய இரண்  உயர்ந்த 
மைலக க்கிைடயிலான பாைத இன்ன ம் னரைமக்கப் 
படவில்ைல. ேம ம், 200 வ டங்க க்கு ன்னர் இங்கு வந்த 
அந்த மக்கள் எவ்வா  வாழ்ந்தார்கேளா, அந்த 
நிைலயிேலதான் இன் ம் இந்த மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 
மண்ணினால் அைமக்கப்பட்ட, கட்ைடயினால் அைமக்கப் 
பட்ட சி சி  கு ைசகளிேல வாழ்ந் ெகாண்  ேசைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெகாள்கின்ற நிைலைம இன் ம் 
அங்கி க்கிற . அத்தைகய நிைலைமகள் காணப்ப கின்ற 
ஒ  மாவட்டத்திற்கு இத்தைகய ஓர் அபிவி த்தித் திட்டத்தின் 

லம் பாாிய தலீ கள் வ மாக இ ந்தால், அந்த 
தலீ கைள உள்வாங்கி ேமற்ெகாள்ளப்பட இ க்கின்ற 

ைகத்ெதாழி க்குள் 15,000  ேபைரக்ெகாண்ட அந்த 4,000 
றெமா க்கப்பட்ட கு ம்பங்கைள ம் நிச்சயமாக உள்ளீர்க்க 

ேவண் ம்; அவர்க க்கும் வாழ்வாதார ஏற்பா கைளச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ம்; அவர்க க்கு கிைடக்கேவண் ய 
காணி உாிைமயிைனப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்வேதா , இவற்ைற இந்த நல்லாட்சி உ தி 
ெசய்ய ேவண் ெமன் ம் கூறி, வாய்ப் க்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.19] 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් ෙගෙනන ලද  ජාතික මට්ටෙම් ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් මා 
අදහස් දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  වසර 68ක් තුළ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදපිරිසම 
මාරුෙවන් මාරුවට ෙම් රෙට් ජනතාව විසින් බලයට පත් කළ බව 
ඔබතුමා දන්නවා. ජනතාව කරපු ඒ දැවැන්ත පරිත්යාගයට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් ෙම් රටට කරලා තිෙබන්ෙන් 
මහා විනාශයක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එම විනාශෙයන් 
මිෙදන්න පුළුවන් කමෙව්දයන් අපි වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
අවස්ථා කිහිපයක් තුළදී, කෙට් ෙකල හි ෙඳනකල්, කට 
කැෙඩනකල් අපි දිගින් දිගටම කිව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම්ෙකන් ෙගොඩ එන්න පුළුවන් කමෙව්දයත් අපි අෙප් පැත්ෙතන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි කර දුන්නා. නමුත්, අද වනතුරුත් 
ඒවා තුට්ටුවකටවත් මායිම් කරලා නැහැ. අපි ඒ ගැන ඉතාමත්ම 
කනගාටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. පළාත් සභාෙව් ඉඳලා සහ අලුෙතන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්න නවක මන්තීවරු අතීතය 
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා දන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට  ෙම්වා 
පිළිබඳ අත් දැකීමක් නැහැ. එම නිසා මම එතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් අම්මලා, 
තාත්තලා වැඩිහිටි ඥාතීන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු 

921 922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අය ඉන්නවා. ඒ අය අතීතෙය් කරපු කියපු ෙද්වල් පිළිබඳ ඒ 
අයෙගන් වැටහීමක් ලබා ෙගන ආෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරන්න ඉතාමත්ම පහසු ෙවයි කියලා 
මා  විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් රට කාර්මික වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පසු ගිය 
වකවානුව පුරාම -පසු ගිය වසර 68ක කාලය තුළ- සමාජවාදී 
රටවල්, මිශ ආර්ථිකය තිබුණු රටවල්, පගතිශීලී රටවල් ඒ වාෙග්ම 
ධනවාදී රටවල් යනාදී වශෙයන් විවිධ රටවල් සද්භාවෙයන් සහ 
සද්භාවෙයන් ෙනොවන මට්ටෙමන් වුණත් අපට ඉහළට යන්න 
අපට අත් ඔසවන්න සහෙයෝගය දුන්නා. ඒ අයෙග් පරිත්යාගයන් 
විධියට -පදානයන් විධියට- සුළු ෙපොලී ණය වශෙයන් ලබා දීලා 
ආරම්භ කරපු අපට ගැළෙපන, අපට ආෙව්ණික මහා පරිමාණ  
කර්මාන්තශාලා වන ෙරදි කර්මාන්තශාලා, ටයර් කර්මාන්තශාලා, 
ඛනිජ වැලි කර්මාන්තශාලා, කඩදාසි කර්මාන්තශාලා, සීනි 
කර්මාන්තශාලා, සිෙමන්ති කර්මාන්තශාලා, ලුණු කර්මාන්තශාලා 
විශාල වශෙයන් ෙම් රෙට් තිබුණා. ෙම් දැවැන්ත කර්මාන්තවලින් 
ෙම් රටට ෙලොකු ෙසේවයක් වුණා. රටට නිෂ්පාදනයක් ලබා දුන්නා. 
රෙට් අමුදව්ය උපෙයෝගී කරෙගන අමුදව්ය නැත්නම් අමුදව්ය පිට 
රටින් ෙගනැල්ලා ෙම් කර්මාන්තශාලා පවත්වා ෙගන ගියා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කර්මාන්තශාලාවලින් අෙප් රෙට් ජනතාවට විශාල 
ෙසේවයක් වුණා කියන එකත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් 
ශමිකෙයෝ ෙමම කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කළා.  ඒ තුළින් ඒ අයට 
ආදායමක් ෙසොයා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත්, පසුගිය 
වකවානුව පුරා  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙගොල්ලන්ම එකතු ෙවලා 
කරපු ෙද්වල් පිළිබඳව අපි කල්පනා කරලා බැලුෙවොතින්, ෙම් රටට 
වරින් වර ලාභ ලබා දුන්, රටට මහත් දැවැන්ත ෙසේවයක් කළ, අෙප් 
රෙට් මිනිස් ශමයට වටිනාකමක් දුන් කර්මාන්තශාලා සියයකට 
වැඩි පමාණයක් කුණු ෙකොල්ලයට විකුණලා දැම්මා; ෙම්වා නැති 
භංගස්ථාන කළා; ෙම්වා විනාශ කළා. අද ෙම් නවක පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු, වසර 25ක් 30ක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු 
හිටපු මැති ඇමතිවරු,  ඉන්න මන්තීවරු අද කථා බහ කරන්ෙන් ඒ 
සියල්ල අමතක කරලායි. ඒ  අය අද කථා බහ කරන්ෙන් කවදාවත් 
බලෙය් ෙනොසිටි අය විධියටයි.  

අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට පත්ෙවලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ මතෙය් ඉඳෙගන තමයි කථා බහ 
කරන්ෙන්, අතීතෙය්දී කිසි ෙදයක් ෙනොකරපු අය විධියට. අෙප්කම, 
අෙප් ෙද් පිළිබඳව කිසිදු කැක්කුමක් නැතුව, ඒ සියල්ල විකුණා 
දමා, විනාශ කර දමා අද තමුන්නාන්ෙසේලා අංශක 180ක් අනික් 
පැත්තට කැරකිලා දැන් මහ ජනතාව ඉදිරිෙය් බයිලා වාදනය 
කරනවාය කියන එකයි මෙග් අදහස. ඔබතුමන්ලා කවදාවත් 
ෙම්වායින් පාඩම් ඉෙගන ගන්ෙන් නැහැ. අපට ඉතිහාසයක් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොක් හඬලා සිනාෙසන්නවත්, හඬා වැලෙපන්නවත් 
ෙනොෙවයි; පාඩම් ඉෙගනෙගන අත් දැකීම් ලබන්නයි.  

අපි විශ්වාස කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාවත් අත් දැකීම් 
ලබන්ෙන් නැහැයි කියලා. අෙප් ෙද් දියුණු කරෙගන යනවා 
ෙවනුවට ඒ ෙද් විනාශ කරලා, තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙකෙනක්ම 
වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවන තත්ත්වයට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි ෙම් රටට ආදෙරයි; ෙම් රෙට් ජනතාවටත් ඒ 
වාෙග්ම ආදෙරයි. ඒ නිසා අපි රෙට් ආර්ථික, සමාජයීය, 
සංස්කෘතික දියුණවට කිසිෙසේත්ම විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. රෙට්ම 
ජනතාව දන්නවා, ඒ කාරණය ෙමොකක්ද කියලා. වි ෙශේෂෙයන්ම මා 
කියන්න ඕනෑ, මහජන ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ල කන, රට විනාශ කරන, 
ඥාති සංගහය ඉහළින් පවත්වාෙගන යන, ඒ වාෙග්ම ස්වාභාවික 
සම්පත්, රාජ්ය ආයතන විකුණාෙගන කන, විකුණාෙගන කාපු ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයන් සහ එතුමන්ලාෙග් අනුගාමිකයන් 
ගැන අපි ෙම් වකවානුව පුරාම ෙහළදරවු කරලා තිෙබනවාය 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොරකම් කරපු මූල්ය සම්පත් 

ෙමන්න ෙමපමණයි කියා අපි ගණන් හදා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාට, කැබිනට් 
මණ්ඩලයට, අගමැතිතුමාට අවශ්ය සියලුම සාක්ෂි කරුණු කාරණා 
ඇතිව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් අපට හරිම 
කනගාටුදායකයි. ෙම් ජාති තස්තයන් ආරක්ෂා කරමින්, අර පනින 
රිළවුන්ට ඉණිමං බැන්දා වාෙග් ඒ අයට සහෙයෝගය ෙදමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම්වා වසං කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ 
නිසා අද මුළු රටම මහා ෙඛ්දවාචකයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපි පැහැදිලිවම කියනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙගොල්ලන්ම එකතුෙවලා අපට අවලාද, 
අපහාස, මදිපුංචිකම් සියල්ලම කළත් ෙමොනම ආකාරයකින්වත් 
අපි අෙප් ගමන නවත්වන්ෙන් නැහැ, අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට, 
රටට කරන්න පුළුවන් ඉහළම ෙසේවය කරනවාය කියන එක.  

මට මතකයි, හරින් පනාන්දු ඇමතිතුමා කිව්වා, අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමන්ලා කුහකයි, ෙම් රෙට් ඒ පෙද්ශ දියුණු 
වනවාට කැමැති නැහැයි කියලා. එෙහම ෙදයක් නැහැ. අපි ෙම් 
රටටත්, ජනතාවටත් සැබෑ විධියටම ආදෙරයි. ඒ වාෙග්ම ඒ අය 
ඉහළින් ඔසවා තබන්න අපට කරන්න පුළුවන් ඉහළම කැප කිරීම 
කරන මිනිස්සු, අපි. ඒ ගැන ෙම් මුළු රෙට්ම ජනතාව දන්නවා; 
ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන් කථා කරන පල් හෑලිවලින් 
අෙප් ෙම් ගමන නවත්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියන එක මා 
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොනවා කිව්වත් අහන්ෙන් නැහැයි 
කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. "නැහැෙදන එකා ගුණ 
දහමින් ෙවළුවත් - උෙග් ගතිය ඌ නාරියි මැරූවත්" කියලා 
කියමනක් තිෙබනවා. බලු වලිගය අවුරුදු 7ක් උණ පුරුෙක් දමලා 
තිබුණත්, වලිගය එළියට ගත්තාට පසේසේ එය නැෙමනවා. ඒ 
වාෙග් තමුන්නන්ෙසේලා කවදාවත් පාඩම් ඉෙගන ගන්ෙන්ත් නැහැ; 
අත් දැකීම් ලබන්ෙන්ත් නැහැ; අත් දැකීම් තුළින් තමන්ෙග් වැරැදි 
හදා ගන්ෙන්ත් නැති තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැල්වත්ෙත් සීනි සමාගම 
පටන් ගන්න අවස්ථාෙව්දී මට ෙමොනරාගල දිස්තික්කයට ගුරු 
පත්වීමක් ලැබුණා. මා උපාධිධාරි ගුරුවරයකු වශෙයන් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පාසලක ෙසේවය කළා. එහි ෙසේවය 
කරන කාලෙය්දී තමයි පැලවත්ෙත් ඒ මහා දැවැන්ත වෘක්ෂලතා 
විනාශ කරන්න පටන් ගත්ෙත්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා 
සිටිෙය් වැල්ලවාය - බුත්තල පධාන මාර්ගෙය් ෙකොටමුදුන 
ප ෙද්ශෙය්. කුකුරම්ෙපොළ කියන හන්දිෙයන් පටන්ෙගන 
කුකුරම්ෙපොළ හන්දිය, ෙහොරෙබොක්ක, හිඟුරුකඩුව, රනුගල්ල, 
ෙකොටමුදුන, අමුණුමුල්ල, පස්සර යන පෙද්ශවල මහා දැවැන්ත 
වෘක්ෂලතා විනාශ කළා. පස්සරින් එහාට නමුණුකුල පැත්ෙත් 
විශාල ෙත් ෆැක්ටරි තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ෙත්  ෆැක්ටරි හදන්න 
මහා විශාල වනස්පති විනාශ කළා.  

විෙශේෂෙයන්ම අරටුව හයිය පලු, වීර, බුරුත වාෙග් මහා 
දැවැන්ත ශාක එම වනස්පතිෙය් තිබුණා. මෙග් ඇස් ෙදෙකන්ම 
මම ඒවා දැක්කා. අක්කර දහස් ගණනක් වූ ඒ මහා විශාල රූස්ස 
කැලෑව ෙඩෝසර් කරලා, විනාශ කළා. විදුලි කියත් දාලා කපලා 
දිනකට "ටාටා" ෙලොරිවලින් සිය වතාවකට වඩා ඇද්දා. ඒ විධියට 
එම වනස්පති විනාශ කරලා තමයි ඒ මහා දැවැන්ත භූමිය තුළ 
'පැල්වත්ත සීනි සමාගම' ආරම්භ කෙළේ. එදා එම සමාගම ආරම්භ 
කරනෙකොට මට මතකයි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු වන ධර්මදාස 
බණ්ඩා, පුංචි බණ්ඩා මහත්වරු කිව්ෙව්, "එම විෙද්ශිකයන්ව 
ඉඹලා පිළිගන්න ඕනෑ." කියලා. ෙම් ෙද් ෙම් විධියටම සිද්ධ වුෙණ් 
එදත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් තමයි.  

අපි අහනවා, එදා ඒ මහා දැවැන්ත විනාශය කරලා 
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණ පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න 
පුළුවන් වුණාද කියා. ඒ දවස්වල කියුබාෙවන් සීනි කිෙලෝ එකක් 
ෙගනාෙව් රුපියල් 4.75ට. එම මිල වැඩිය කියලා තමයි අෙප් රෙට් 
සීනි නිෂ්පාදනය කරලා, ඒ හානිය වළක්වන්න ෙම් කටයුත්ත 
ආරම්භ කෙළේ. නමුත්, ඒෙකන් සිද්ධ වුෙණ් ඒ වැෙඩ් ෙනොෙවයි 
කියන එක අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් පැහැදිලි කරලා කියන්න ඕනෑ. 
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ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කන්තෙල් 
සීනි කර්මාන්තශාලාවට අයත් අක්කර 25,000ක් තිෙබනවා. 
හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාවට අයත් අක්කර 12,000ක් 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් කර්මාන්තශාලා ෙදකම අකිය ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. පැල්වත්ත සීනි සමාගම සකියයි. ෙසවනගල සීනි 
සමාගමත් සකියයි. එම නිසා අපි කියන්ෙන්, අපට අලුතින් සීනි 
සමාගම් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් සකිය සීනි 
සමාගම්වල නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්ය තාක්ෂණය, ආර්ථික 
ෙමෙහයුම් හා අවශ්ය අෙනකුත් කටයුතු කරන්න.  කන්තෙල් සීනි 
කර්මාන්තශාලාවට, හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාවට අයිති 
ෙගොවීන්ට ෙබදා දීපු ඒ ඉඩම්වල නැවත වතාවක් විද්යාත්මක 
කමයට නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්න. අවශ්ය වතුර ටික තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර ටික  ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙගොවීන් ඉන්නවා. 
ඒ සියල්ලම සම්බන්ධ කරෙගන එම බිම්වල සීනි කර්මාන්තය 
ආරම්භ කිරීමට මැදිහත් ෙවන්න. අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා 
නම්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  

අප විශ්වාස කරන්ෙන්, කන්තෙල් හා හිඟුරාන කර්මාන්තශාලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතා මතාම අසාර්ථක කළා කියලායි. එම 
ව්යාපෘති ෙදෙක් ඉඩම් ටික තිෙබනවා. ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා. 
යන්ත සූත තිෙබනවා. වාරි ජල පහසුකම් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පුහුණු ශමය තිෙබනවා. ෙම් සමසත්යම උපෙයෝගී 
කර ගත්ෙතොත් ජාතික සීනි අවශ්යතාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එම සශීක බිම්, නැවුම් බිම් සීනි 
කර්මාන්තය ආරම්භ කිරීම පිණිස නැවත ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙසේ 
ෙනොකර -නිසි පදනමකින් ෙතොරව- උක් වගාව සඳහා විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට ෙයෝජිත ඉඩම් ලබා දීෙමන් ඇතැම් ගරු මන්තීවරු 
සඳහන් කළ විධියට බරපතළ ෙලස පාරිසරික සහ සමාජයීය ගැටලු 
රාශියක් මතු වනවා. ඒක ෙමොනම ආකාරයකින්වත් වළක්වන්න 
බැහැ. එම නිසා අපි කියනවා, වහාම කියාත්මක වන පරිදි ෙම් 
ෙයෝජිත ෙයෝජනාව හකුළාගත යුතුයි; ෙම්ක නැවැත්විය යුතුයි 
කියලා. එම නිසා බදුල්ල, අම්පාර, ෙමොනරාගල ෙගොවි ජනතාව 
ඒක රාශි කරලා, එම ජනතාවෙග් ෙයෝජනාවලට කන් දීලා, 
සාකච්ඡා කරලා, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන, ඒ 
අනුව අවශ්ය පාෙයෝගික සහ ආෙව්ණික කෘෂි කර්මාන්තය පටන් 
ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්ෙන් කියන එකයි අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ෙමය ගරු අනුර කුමාර දිසානායක සෙහෝදරයා වාෙග්ම 
තවත් ගරු මන්තීවරු හා මන්තීවරියන් කීපෙදෙනකුත් අවධානයට 
ෙයොමු කළා. ඒ අනුව කටයුතු කෙළෝතින් අපි විශව්ාස කරනවා, 
යම් ආකාරයකින් ෙහෝ ෙගොඩ යාමක් සිදු කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "අනුර කුමාර මන්තීතුමා 
ෙගනාපු ෙයෝජනාව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගන්න 
අවකාශ සලසා දීම ගැන අගමැතිවරයාට ස්තුතිවන්ත වනවා."  
කියා. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි නවක මන්තීවරෙයක්.  

මම පැහැදිලිවම එතුමාට කියන්නට ඕනෑ ඌව ෙවල්ලස්ස 
ෙව්වා, මාතර ගාල්ල ෙව්වා,  ෙම් රෙට් සමස්ත සිංහල මුස්ලිම් 
ෙදමළ බර්ගර් මැෙල් ජනතාවට ෙමොනවා  ෙහෝ හානියක්;  
ආර්ථිකයට ෙමොනවා ෙහෝ හානියක් , රටට  ෙමොනවා ෙහෝ 
හානියක්  සිදු ෙවනවා නම් එවැනි අවස්ථාවලදී  අපි හැමදාමත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ, පළාත් සභාව තුළ මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
රට ෙවනුෙවන්  අෙප් හඬ අවදි කළ බව. ෙමවැනි ෙයෝජනා  
කාටවත් කියලා ෙගන ආයුතු  ෙයෝජනා ෙනොෙවයි.   
අනිවාර්යෙයන්ම අම්පාර, දිඟාමඩුල්ල, ඌව ෙවල්ලස්ස 
ජනතාවත්,  ඒ ජනතාවෙග් දරුවනුත්, ඒ පෙද්ශවල  අර්ථිකයත්, 
පරිසරයත්, ඒ පෙද්ශවල සාමාන්ය තත්ත්වයත්, සංස්කෘතියත් ෙම් 

නිසා ෙවනස් ෙවනවා;  විනාශ ෙවනවා. එෙසේ නම් අපි  ඒවා 
සාකච්ඡාවට ගන්ෙන් නැතිව ෙවනත් ෙයෝජනා සාකච්ඡාවට 
ගන්නවාය කියන  එක  හාස්යයට කරුණක්.  එම නිසා මම  
එතුමාට කියනවා, අපි  කාෙග්වත් අවසර අරෙගන  ෙම්වා ෙග්න්න 
කාෙග්වත් ෙතෝල්කෙයෝ ෙනෙවයි කියන එක.  එෙසේ  පශංසා 
ලැබිය යුතුය කියන  ආකාරෙය් ෙගොන් තර්ක ෙගන ඒම මම 
තරෙය් ෙහළා දකිනවා.  

එදා ෙම්  සීනි කර්මාන්තශාලාව ෙවනුෙවන්  අක්කර  
හැ ටපන්දාහක් ෙවන් කර තිබුණා.  ඒ සඳහා ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න  රාජ්ය අමාත්යතුමාත් විරුද්ධ වුණා. අද ෙවන් කර 
තිෙබන්ෙන්  අක්කර හතළිස්දාහයි. මා විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. එතුමා පැහැලි කර කිව්වා, ෙමයින්  එක 
ෙගොවිෙයකුට  ෙහක්ෙටයාර ෙදකක් ලබා ෙදනවාය  කියා. ඒ 
කියන්ෙන් දළ වශෙයන් ගත්තාම අක්කර පහක්. ෙගොවීන්ට ෙම්වා 
දී  අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙකොම්පැනිය  කියන  විධියටයි වගා  
කරන්න  ඕනෑ.  ෙමහි වී වගා කරන්නට බැහැ. ෙමහි ෙකෙහල් 
වගා කරන්නට බැහැ.  ඒ සමාගම කියන විධියට වගා කරන්නට  
ඕනෑ. ෙකොම්පැනිය  කියනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙමහි වගා 
කරන්නට  ඕනෑ උක්ය කියා. එෙසේ නම් ඒ කර්මාන්තශාලාව, ඒ 
ව්යාපාරිකයා කියන වැඩ කටයුත්ත  කරන්න ෙගොවීන් බැඳී 
සිටිනවා. එෙසේ නම්  ෙගොවීන්ට  ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් හැකියාවක් නැහැ. සිංගප්පූරු සමාගම 
කියන  පදයට තමයි ෙම් ෙගොවීන්ට නටන්න ෙවන්ෙන්. ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා  තම කථාව පටන් ගැනීෙම්දීම  
කිව්වා, "ෙගොවියා ෙම්  සමාගමට බැඳලා  තිෙබනවා.  ඒ 
ෙකොම්පැනිෙය් අවශ්යතාවයි ඉෂ්ට කරන්නට  ඕනෑ. බහුජාතික 
සමාගමවල අවශ්යතාවයි ඉෂ්ට කරන්නට  ඕනෑ." කියා.  එම නිසා 
බහු ජාතික  සමාගමවලින් ලැෙබන  කුට්ටිෙයන් සාක්කු 
පිෙරනෙකොට  ෙම් මැති ඇමතිවරුන්ට ඉන්න තැන් පවා අමතක 
ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී  එතුමන් සභාෙව් නැහැ. එම නිසා   ඒ 
ගැන කියන  එෙක්  ෙත්රුමක් නැහැ.  එතුමා  තමයි කිව්ෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්දැද්දී, "ම ෙග් බල්ලාවත්  මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට යන්ෙන් නැහැ." කියා. නමුත් බල්ලා ෙගදර 
ඉන්නවා. ෙම් මන්තීතුමා ගිහින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්  
සාටකෙය් එල්ලිලා අන්තිෙම්දී එතුමාෙග් දෑත්  ශක්තිමත් කරන්න 
ඇමතිකමකුත් ගත්තා. ෙම් වාෙග් පුද්ගලෙයෝ තමයි අද ෙමතැන 
ඇවිත් ෙරදි ඇඳෙගන කථා කරන්ෙන්. එම නිසා " ලජ්ජා නැතිකම 
මහ මුදලිකමටත් වඩා ෙලොකුයි " කියන  එක අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

එම නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා ස්වාභාවික කැළෑවල  ඉඩම් 
ෙම් විධියට- අමෙනෝඥ විධියට ව්යාපෘතිවලට හිතුමෙත් ෙවන් කර  
විනාශ කළායින් පස්ෙසේ  සතා  සිව්පාවාටවත් ඉන්න තැනක් නැති 
ෙවන බව.  

අද අනුර කුමාර දිසානායක මන්තිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් 
විධියට ස්වාභාවික වන සම්පත් විනාශ කර  ෙකොම්පැනිවලට 
විවිධාකාර වගාවලට, අප ට පෙයෝජනයක් නැති වගාවලට  ඉඩම් 
ෙවන් කිරීම නිසා  ෙකොයිතරම් අලි ඇතුන් පමාණයක්  විනාශ 
වුණාද?" කියා. ඇත්තු මිනිසුන් මරනවා. මිනිස්සු ඇතුන් මරනවා.  
එම නිසා අද ෙම් අලි මිනිස් ගැටුම මහා බරපතළ විධියට 
සිද්ධෙව්ෙගන යනවා. ඒ තුළින් මහා අපරාධයක් අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  එම නිසා ඉවක් බවක් නැතිව ෙම් ගම් බිම විනාශ 
කිරීම තුළින් සිද්ධ ෙවන්ෙන්   සතා සිව්පාවා වාෙග්ම  මිනිසාෙග් 
ජීවිතත් අහිමි ෙවන එකයි.  අපි ෙම් මැති ඇමතිතුමන්ලාට  
කියනවා, ෙම් ගැන මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කර, මුදල් මලු පසු 
පස දුවන්ෙන් නැතිව  රටත් ජනතාවත් ගැන කල්පනා කර කටයුතු 
කරන්නටය කියා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් කාරණයත්  
කියන්නට  ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2017.05.09 වැනි දින අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙවත යවන ලද "ඌව පළාත් සභාෙව් අනුමත කළ 
ෙයෝජනා" සම්බන්ධෙයන් වන ලිපිය පිළිබඳව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියවන්න කැමතියි. එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. 
     

"2017.05.09  
අතිගරු ජනාධිපති, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, 
ජනාධිපති කාර්යාලය, 
ෙකොළඹ. 

ඌව පළාත් සභාෙව් අනුමත කළ ෙයෝජනා 
2017.04.27 වන දින පැවති ඌව පළාත් සභා රැසව්ීෙම්දී පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

ඉදිරිපත් කිරීම   - ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තී සමන්ත 
විද්යාරත්න මැතිතුමා 

ස්ථිර කිරීම - ඌව පළාත් සභාෙව් ගරු මන්තී ආර්.එම්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා 

රිදීමාලියද්ද, මහියංගණය, පදියතලාව, මහඔය, බිබිල, 
කන්දකැටිය, ලුණුගල, මීගහකිවුල, මැදගම යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙක්න්ද ෙකොට ෙගන මහා පරිමාණ උක් වගා 
ව්යාපෘතියක් ෙම් වන විට සැලසුම් කරමින් පවතී. ෙමම ව්යාපෘතිය 
2006 වසෙර්දී හඳුන්වා දුන් අතර, ඊට එෙරහිව බලවත් ජනතා 
විෙරෝධයක් හා පරිසරෙව්දීන් ඇතුළු වියතුන්ෙග් විෙරෝධතාවයන් 
ෙහේතුෙවන් එවකට රජය විසින් එම ව්යාපෘතිය නවතා දමන ලදී. 

ඉතා සංෙව්දී පාරිසරික කලාපයක් වන ඉහත කලාපෙය් ජලය, 
පස හා සියළු පාරිසරික තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන ෙදොඩම්, ෙදහි, 
රබර්, කුරුඳු, රඹුටන්, ගම්මිරිස,් ෙපොල් වැනි ආර්ථික ෙබෝග 
වගාවන්ට ෙමම කලාපය ඉතා සුදුසු බව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
පවා නිර්ෙද්ශ කර තිබිය දී පාරිසරික, සමාජයීය හානි බලවත් වන 
ආර්ථික වැවිලි ෙබෝගයක් වන උක් වගාව ෙමම පෙද්ශයට නුසුදුසු 
බවත්, එබැවින් එම ව්යාපෘතිය නවතා දමා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
ද නිර්ෙද්ශ කර ඇති ෙපර කී ආර්ථික වැවිලි ෙබෝග සඳහා 
පමුඛස්ථානය ලබා දී පෙද්ශවාසී ජනතාවෙග් ආර්ථිකය හා සමාජ 
ජීවිතය නගා සිටුවීමට කටයුතු කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාව 
ෙයෝජනා කර සිටින්නීය. 

2. ඉහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඌව පළාත් සභාෙව්දී සභා 
සම්මත වූ අතර, එය ඔබතුමාෙග් කාරුණික දැනගැනීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කරමි. 

=      
   
ෙමයට - විශව්ාසී, 
ඒ.එම්. බුද්ධදාස 
සභාපති  

ඌව පළාත් සභාව" 

ෙමන්න ෙම් ලිපිය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට යවා තිෙබනවා. 
අදාළ පළාත් සභාව ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළත්, ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න එපා කියලා සම්මත ෙවලා තිෙබන බව ඉතා පැහැදිලියි. ඒ 
ෙයෝජනා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම්කට කළ යුත්ෙත් කුමක්ද කියන එක හරි 
පැහැදිලියි.  

"රජෙය් ඉඩම් කෘෂිකාර්මික ෙහෝ වාණිජ ව්යාපෘති සඳහා බදු 
පදනම මත ලබා දීම" කියන මාතෘකාව යටෙත් 2014.09.23 
දිනැති ලිපිය ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. 

 

"2014.09.23 
 
සියලුම පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරුන්,  
සියලුම නිෙයෝජ්ය ඉඩම් ෙකොමසාරිස්වරුන් / සහකාර ඉඩම්      
ෙකොමසාරිස්වරුන්, 
සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්. 
 
 

රජෙය් ඉඩම් කෘෂිකාර්මික ෙහෝ වාණිජ ව්යාපෘති සඳහා බදු 
පදනම මත ලබා දීම. 

ඉහත කරුණ සම්බන්ධෙයන් 2014.08.23 දිනැති, වැඩ බලන 
ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් අංක සීඑස්ඒ/5/10/1/7 ලිපියට අනුව ඉඩම් 
හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් 2014.09.17 
දිනැතිව මා ෙවත ලබා දී ඇති උපෙදස් හා බැෙඳේ. 

රජෙය් ඉඩම් කෘෂිකාර්මික ෙහෝ වාණිජ ව්යාපෘති සඳහා දීර්ඝ 
කාලීන බදු පදනම මත ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙහෝ පුද්ගලයින් 
ෙවත ලබා දීෙම්දී ෙපොදු කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනු ෙවනුවට 
විවිධාකාරෙයන් කටයුතු කරනු ලබන බව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ලක්ව ඇති බැවින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සුදුසු කමෙව්දයක් සකස් කරන ෙතක්, අදාළ 
බදුකරවල රාජ්ය මුදාව හා රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනෙත් 23(2) 
වගන්තිය යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අත්සෙන් මුදාව 
ෙයොදා එය සහතික කරන ෙතක් ඉඩෙම් භුක්තිය අදාළ 
පාර්ශ්වයන්ට භාර ෙනොදීමට කටයුතු කරන ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නියමය පරිදි දන්වා ඇත." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් ලිපියට අනුව 
ව්යාපෘතියට අදාළ ඉඩම්, ආෙයෝජනයන් ලබා දීම පිණිස 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙමොෙහොත වනෙකොට අත්සන් කරලා 
තිෙබනවාද කියා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. මා දන්න විධියට 
එතුමා ඒ ලිපියට අත්සන් කරලා නැහැ. ෙම් ලිපියට අත්සන් කරලා 
නැත්නම් ෙම් ව්යාපෘතියට මුල්ගල් තියන්නත් බැහැ; ෙම් 
ව්යාපෘතිෙය් ඉඩම් ලබා දීමට හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුත්තන් දැනුවත් කරලා, අපට උත්තරයක් 
ලබා ෙදන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම මා කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඌව - ෙවල්ලස්ස වාෙග්ම දිගාමඩුල්ල ජනතාවට 
ආර්ථික, සමාජයීය, සංස්කෘතික වශෙයන් බරපතළ විධියට 
බලපාන ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ඉතාම වැදගත් විධියට සාකච්ඡා  
- කථා බහ - කරලා, ෙම්ෙකන් වන හානිය වැළැක්වීම පිණිස 
ෙමන්න ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙනොකිරීමට වග බලා ගන්න 
කියන  ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

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

 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.44ට, 2016 මාර්තු 08වන 
දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 මැයි 26වන සිකුරාදා  පූ.භා. 10.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 5.44 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆம் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2017 ேம 26, ெவள்ளிக்கிழைம   

.ப.  10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament Adjourned accordingly at 5.44 p.m. until  10.30 a.m. on 
Friday 26th May, 2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March, 2016. 
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[ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති   මහතා] 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

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

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

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
I 

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

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

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

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

 
II 

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

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

 

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

 
III 

 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் அ விஹாேர) 

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

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

 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

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

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

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

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

ෙදක පිළිගන්වමි. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

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

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

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

 

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

931 932 

[ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කළ පැමිණිල්ල: වර්තමාන 

තත්ත්වය 
மாண் மிகு மங்கள சமர ர குற்றப் லனாய் த் 

திைணக்களத் க்குச் ெசய்த ைறப்பா  : 
தற்ேபாைதய நிைலைம 

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

CURRENT SITUATION 
1008/’16 

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

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

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

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

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

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

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

ஆேலாசைனகள் கிைடக்கப் ெபறாைமயால் 
ேமற்ெகாண்  நடவ க்ைககள் தைடப்பட் 

ள்ளதாகத் ெதாிவித்தார் என்பைத ம்; 
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice : 

(a)  Will he admit that- 

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

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

(b) Will he inform this House - 

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

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

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

(c) If not, why? 
 

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

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

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 (ii) නැත.  

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

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

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

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

(ඇ)        පැන ෙනොනඟී. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

DISTRICT 
1307/’16 

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

පශ්නය - (1) 

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

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

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

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

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

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and Highways:  

(a) Will he inform this House- 

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

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

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

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

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

ෙදනවා. 

(අ) (i) කිෙලෝමීටර් 415.32යි. 

 (ii) A ෙශේණිෙය් මාර්ග - කිෙලෝමීටර් 139.55යි. 

  B ෙශේණිෙය් මාර්ග - කිෙලෝමීටර් 275.77යි. 

 (iii) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග 

 

 
(iv)  

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

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

වර්ෂය කිෙලෝමීටර් පමාණය 

2013 කි.මී. 31.50 

2014 කි.මී. 57.37 

2015 කි.මී. 13.80 

2016 කි.මී. 30.20 

  2013 2014 2015 2016 

පළාත්භාර 
අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය 
මඟින් 
නඩත්තුවට 

රු. 
මිලියන 
222.75 

රු. 
මිලියන 
325.35 

රු. 
මිලියන 
180.03 

රු. 
මිලියන 
116.98 

පළාත්භාර 
අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය 
මඟින් 
සංවර්ධනයට 

රු. 
මිලියන 
300.00 

රු. 
මිලියන 
300.00 

රු. 
මිලියන 
500.00 

රු. 
මිලියන 
300.00 

ව්යාපෘති මඟින් 
සංවර්ධනයට 

රු. 
මිලියන 
2420.00 

රු. 
මිලියන 
4254.00 

රු. 
මිලියන 
270.00 

රු. 
මිලියන 
1513.00 

ව්යාපෘති මඟින් 
පළාත් සභා හා 
පාෙද්ශීය සභා 
මාර්ග 
සංවර්ධනයට 

- - රු. 
මිලියන 
1559.1
4 

රු. 
මිලියන 
1464.66 

මුළු එකතුව 
සංවර්ධනයට 
හා නඩත්තුවට 

රු. 
මිලියන 
2942.75 

රු. 
මිලියන 
4879.35 

රු. 
මිලියන 
2509.1
7 

රු. 
මිලියන 
3394.64 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ஒல்லாந்தர் இராஜ ேராகிகளாகப் 
பிரகடனப்ப த்திய இலங்ைகயர்கள் :விபரம் 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

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

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

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

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

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

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

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

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

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

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

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

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

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

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

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

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

Development and Cultural Affairs: 

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

during the Dutch rule in Sri Lanka 

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

(b) Will he inform this House - 

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

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

 (iii) if so, in which manner? 

(c) Will he also inform this House - 

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

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

 (d)  If not, why? 

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

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

ෙමෙසේයි.  

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

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

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

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

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

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

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

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

  (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii)  අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

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

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

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

හමුදාවන්ට දන්වලා තිෙබනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් 
ෙවන්න කියලා. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

මාස නවයකට කලින් අහපු පශ්නයක් ෙම්ක.  
 

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

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

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

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

අපි එෙහම නම් පළමු වසෙර් ෙක්ක් ෙගඩියත් එදාට කපමු. 
 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

1384/’16 
15.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

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

පශ්නය - (1) : 

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

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

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

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

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

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

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

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

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House- 

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

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

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

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

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

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

(a) (i) Yes. 

 (ii) Skyline Company (Sea Queen type) 

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

  Tess Company (Tess type) 

  Happy Cook Company (Happy Cook type) 

 (iii)  

 

 Supplier Quantity of Supply  Total 
Quantity 

  Year 2016 Up to 
March, 
2017 

  

Skyline 
Company 

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

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

Tess 
Company 

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

Happy 
Cook 

104,960.00 389,026.00 493,986.00 

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

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

 

 

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

(b) Does not arise.  
 

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

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

Year Quantity of 
Imported 
Canned Fish 
(Mt.) 

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

2000 21,977.03 1,478.17 

2001 20,415.55 1,481.95 

2002 20,637.20 1,869.83 

2003 18,205.57 1,723.90 

2004 18,157.82 1,778.47 

2005 20,564.84 2,341.87 

2006 20,046.40 2,810.82 

2007 23,687.06 3,852.82 

2008 18,919.05 4,269.46 

2009 14,073.17 3,688.51 

2010 19,182.78 4,358.89 

2011 20,684.21 5,611.40 

2012 19,637.12 5,565.31 

2013 22,198.13 28,327.43 

2014 19,712.42 5,151.88 

2015 49,016.11 11,918.75 

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

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

පමාණය බලා ඒකට එන සහනය ෙකොපමණද කියලා ඉල්ලුවාම 
ඒක දුන්නා. 

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

අමාරුයි. 

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

විස්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

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

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

ෙමයයි. 

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

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

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

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

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

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

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

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

සීමාසහිත ලංකා සෙතොස ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැයි 
කියලා. ඒක නිවැරැදියි.  

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

949 950 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය : සථ්ිර තනතුරු 

ேதசிய டைமப்  அபிவி த்தி அதிகாரசைப : 
நிரந்தரப் பதவிகள் 

 NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: 
PERMANENT CADRE 

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

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

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

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

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

 (iv) එම තනතුරු කවෙර්ද; 

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

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

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

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

 (iv) ேமற்ப  பதவிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

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

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

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

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

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

(b) If not, why? 

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

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

 

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

 (ii) ඇමුණුම*  මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 (iii) වැඩ බලන තනතුරු 03කි. 

 (iv) සාමාන්යාධිකාරි. 

  සහකාර සාමාන්යාධිකාරි (නිවාස සංවර්ධන) 

  දිස්තික් කළමනාකරු (කළුතර හා පුත්තලම) 

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

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

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 
 

මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය : වැය කළ 
මුදල 

கண்  நகர அபிவி த்திக் க த்திட்டம் : ெசலவிட்ட 
பணம் 

KANDY CITY DEVELOPMENT PROJECT: MONEY SPENT  
 

1167/'16 
4. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 

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

පශ්නය - (2) : 

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

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

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

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

மாநகர மற் ம் ேமல்மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

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

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

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

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Megapolis and Western 

Development : 

(a) Will he inform this House- 

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

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

 (iii) whether he admits that no development 
activity has taken place in this project 
during that period although about 20 
months have passed since this Government 
of good governance came into power? 

(b) Will he also inform this House whether the 
Ministry has taken action to suspend the City 
Development Project in Kandy, one of the major 
cities in Sri Lanka?   

(c) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) රුපියල් මිලියන 235.54 

 (ii) ෙඩොලර් මිලියන 94 (උපාය මාර්ගික නගර සැලසුම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා) 

  ෙමම ව්යාපෘති කාලය 2014 ජූලි 01 දින සිට 2019 
ෙදසැම්බර් 31 දින දක්වා වන අතර ෙලෝක බැංකු විෙද්ශ 
ණය ආධාර අනුමත කළ දිනය 2014 ඔක්ෙතෝබර් 16 ෙව්. 
මහනුවර නගර සංවර්ධනය සඳහා ෙයදවීමට අෙප්ක්ෂිත 
මුදල ෙඩොලර් මිලියන 94කි. 

 (iii) නැත. 

(ආ) මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය අත්හිටුවා නැත. නව රජෙයන් 
ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
කියාත්මක ෙව්. 

(ඇ) අදාළ නැත. 
 

තසත්වාදී පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින්  : 
යාපනය දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: யாழ்ப்பாண 

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: JAFFNA 

DISTRICT 
    

 1260/’16 
5. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு  ஆர்.எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.  
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන විට යාපනය දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙසේවය කරන ලද 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 
2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය අවසන් වනෙතක් වූ කාලය 
තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;  

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண மாவட் 
டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் நிைலயங்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1 9 8 3ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரண 
மைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற 
ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்க ம் ெதாடர்பான 
ைமயான அறிக்ைகைய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Law and Order and Southern 
Development : 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many police stations had been 

established within the Jaffna District as at 
1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been done with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ෙපොලිස් ස්ථාන - 06 

 (ii) කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 178ෙදෙනකු ෙසේවය කර ඇති 
අතර, අෙනක් ෙපොලිස් ස්ථානයන්හි අදාළ ෙල්ඛන ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැකි බැවින් ෙසේවය කළ නිලධාරින් 
ෙකොපමණද යන්න ෙතරතුරු ෙසොයාගත ෙනොහැක. 

 (iii) කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානය 1986 වර්ෂෙය්දී විනාශ කර ඇති 
අතර, විනාශ කරන ලද  අෙනක් ෙපොලිස් ස්ථාන 
සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීමට ෙල්ඛන කිසිවක් 
ෙනොමැත. 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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 (iv) ෙපොලිස් නිලධාරින් 20ෙදෙනකු මිය ෙගොස් ඇත. 

 (v) 1986 වර්ෂෙය් විනාශ වූ කයිට්ස් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් 
තක්ෙසේරුව රුපියල් ෙකෝටි 02ක් වන අතර, අෙනකුත් 
විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ තක්ෙසේරු කර ඇත්ද යන්න 
අනාවරණය කර ගැනීමට ෙල්ඛන කිසිවක් ෙනොමැත. 

 (vi) නැත. 

(ආ) අදාළ වකවානුවට අයත් ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 

 
 

ෙකෝරෙල්පත්තු මධ්යම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය : රාජ්ය ආයතන සතු ඉඩම් 

ேகாரைளப்பற்  மத்திய பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி  :அரச நி வனங்க க்குாிய காணிகள் 

KORALAIPATTU CENTRAL DIVISIONAL SECRETARY'S 
DIVISION: LAND BELONGING TO STATE INSTITUTIONS 
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7. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකෝරෙල්පත්තු මධ්යම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පිහිටි රාජ්ය 
ආයතන සතු ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
පදිංචිකරුවන් විසින් රජෙය් ඉඩම් පදාන/ බලපත 
මත ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අයදුම්පත් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයදුම්කරුවන්ට ෙම් දක්වා පදාන/බලපත මත 
ලබාදී ඇති ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின், ேகாரைளப்பற்  
மத்திய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
அைமந் ள்ள அரசாங்க நி வனங்க க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
வசிப்பவர்கள் அரசாங்க காணிகைள அளிப் ப் 
பத்திரத்தின்/அ மதிப்பத்திரத்தின் லம் 
ெபற் க்ெகாள்ள விண்ணப்பித் ள்ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  ேகாாிக்ைககளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விண்ணப்பதாரர்க க்கு இற்ைறவைர 
அளிப் ப் பத்திரத்தின்/ அ மதிப்பத்திரத்தின் 

லம் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) the extent of land which belongs to the 

public institutions located  in Koralaipattu, 
Central Divisional Secretary's Division in 
Batticaloa District; 

 (ii) whether the occupants in that Divisional 
Secretary's Division has applied to obtain 
state lands on grants/ permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/ permits by now ? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 

පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) අක්කර 22.7887 (විසිෙදකයි දශම හතයි අටයි අටයි හත) 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 1,788 (එක්දහස් හත්සිය අසූඅට) 

 (iv) පදාන පත - අක්කර 146.55 (එකසිය හතළිස්හයයි දශම 
පහයි පහ) 

  බලපත - අක්කර 38.77 (තිස්අටයි දශම හතයි හත) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 තසත්වාදී පහාර නිසා මියගිය ෙපොලිස ්නිලධාරින් : 
මුලතිව් දිසත්ික්කය 

பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரணமைடந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள்: ல்ைலத்தீ  

மாவட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

MULLAITIVU DISTRICT 
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12. ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம - மாண் மிகு  ஆர்.எம். 
பத்ம உதயசாந்த குணேசகர சார்பாக) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වන විට මුලතිව් දිසත්ික්කය තුළ 
පිහිටා තිබූ ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපොලිස ් සථ්ානයන්හි ෙසේවය කරන ලද 
ෙපොලිස ්නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එල්ටීටීඊ තසත්වාදීන් විසින් වර්ෂ 1983න් පසුව 
2009 වර්ෂෙය් යුද්ධය අවසන් වන ෙතක් වූ කාලය 
තුළ දී විනාශ කරන ලද ෙපොලිස ්සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාදී පහාර ෙහේතුෙවන් මියගිය ෙපොලිස ්
නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනාශ වූ ෙද්පළ පිළිබඳ 
තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද;  

 (vi) ඉහත සියල්ෙලහිම පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி  
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டளவில் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் அைமந்தி ந்த ெபா ஸ் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) ேமற்ப  ெபா ஸ் நிைலயங்களில் பணி ாிந்த 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (iii) எல்.ாீ.ாீ.ஈ. பயங்கரவாதிகளினால் 1 9 8 3ஆம் 
ஆண் ன் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண் ல் த்தம் 

வைட ம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
அழி க்குள்ளாக்கப்பட்ட ெபா ஸ் நிைலயங் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) பயங்கரவாதிகளின் தாக்குத னால் மரண 
மைடந்த ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்களின்  
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (v) ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழி ற்ற 
ெசாத் க்கள் ெதாடர்பாக மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் ள்ளதா; 

 (vi) ேம ள்ள அைனத்  விடயங்கள் ெதாடர்பான 
ைமயான அறிக்ைகைய  சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many police stations had been 
established within the Mullaitivu District as 
at 1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by to 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been made with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ෙපොලිස් ස්ථාන - 02 

 (ii) අදාළ කාලයට අයත් ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි 
බැවින් ෙසේවය කළ නිලධාරින් ෙකොපමණද යන්න 
ෙතරතුරු ෙසොයාගත ෙනොහැක. 

 (iii) විනාශ කරන ලද  ෙපොලිස් ස්ථාන සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මුලතිව් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙල්ඛන ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ලියවිල්ලක් 
ෙනොමැති අතර, මුලතිව් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන 
2009 වර්ෂෙයන් පසුව ස්ථාපිත කර ඇත. 

 (v) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මුලතිව් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙල්ඛන ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ලියවිල්ලක් 
ෙනොමැති අතර, මුලතිව් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපොලිස් ස්ථාන 
2009 වර්ෂෙයන් පසුව ස්ථාපිත කර ඇත. 

 (vi) නැත. 

(ආ) අදාළ වකවානුවට අයත් ෙල්ඛන ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් පූර්ණ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැක. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශන්. පළමුව 

තිෙබන්ෙන්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 
පශ්නය. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාරුණික 

අවධානය සඳහා මා ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

නීතිඥ කල්යානන්ද තිරාණගම මැතිතුමා ෙපොතක් ලියා 
තිෙබනවා. ඒ ෙපොත ෙම් වන විට නිකුත් ෙවලා, රෙට්ම ව්යාප්ත 
ෙවලා, අෙළවි ෙවමින් පවතිනවා. එහි සඳහන් වනවා, ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීති සම්මත කිරීෙම්දී ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
දුර්වලතා සහ පවතින රජයට හිතවාදී නිලධාරින් ෙයොදා ගනිමින් 
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සම්මත වන නීති ෙකටුම්පත්වල වගන්ති ෙවනස් කිරීම පිළිබඳව. ඒ 
සම්බන්ධව විශාල ෙචෝදනාවක් අපි සියලු ෙදනාටත් ෙම් ගරු 
සභාවටත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන, - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරන නීති-රීති යම් යම් 

නිලධාරින්ට අවශ්ය විධියට ෙවනස් කරනවා කියලා කරන 
ෙචෝදනාව බරපතළ එකක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. පැහැදිලියි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ නිසා මම ෙම් ෙපොත සභාගත කරනවා. ඔබතුමාට මම ෙම් 

ෙපොත ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔය ෙපොතත් එක්ක ඔබතුමා එකඟ වනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ. මම කියන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා සභාගත කළාම ෙපොත, - 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියායි 

මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා යම්කිසි ෙපොතක් 

ඉදිරිපත් කරනවා නම් එය පිළිගන්නවාද නැද්ද කියලා ඉස්ෙසල්ලා 
කියන්න ඕනෑ. පිළිගන්ෙන් නැති ෙපොතක් ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ 
ෙන්.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙපොෙත් තිෙබන කාරණා පරීක්ෂා කරන්න කියලායි 

කියන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමා යම් කිසි 

කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ ෙපොෙත් තිෙබන කරුණු 
ඇත්තද එෙහම නැත්නම් ෙබොරුද කියා එතුමා කියන්න ඕනෑ. 
අනික් කාරණය,  දැන් රෙට් නිදහස තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් 
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல், 

நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 
සභාගත කරන්ෙන් නැතිව ඔය ෙපොත ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please! ගරු සභානායකතුමා, මා ෙම් පිළිබඳව අදහසක් ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳව ගරු 
කථානායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙකටුම්පත් හදලා, සියලුම 
මන්තීවරුන්ට -225 ෙදනාට- ෙබදන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි අවසාන වශෙයන් අපිට තීන්දුවක් ගන්න 
ෙවන්ෙන්, අලුතින් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරනවාද කියා. ඒ 
පිළිබඳව යම්කිසි ෙපොතක් මුදණය කර තිෙබනවා නම් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට එෙහම අදහසක් තිෙබනවා නම් 
කරුණාකර ඒ ෙපොත කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවන්න. අපි ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්නම්. ෙහොඳයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙපොෙත් අඩංගු ෙවන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය පටිපාටිය - 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් ෙපොත පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න ගිෙයොත් ඒ 

ෙපොෙත් කරුණුවලට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ෙතොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් ෙපොත සභාගත කිරීෙම් 

වරදක් තිෙබනවාද? මම අහන්ෙන් ඒකයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාගත කරන මන්තීවරයා 

කාරණය ඇත්තද, නැද්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙපොත ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? එක එක්ෙකනා ලියන ෙපොත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

කරුණු මත, ඒ ෙපොත සභාගත කරනවාට වඩා එය ගරු 
කථානායකතුමාට ඉදිරිපත් කරන එක සුදුසුයි කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ  අපි අවශ්ය පරිදි කියාත්මක කරමු. ඔබතුමා ඒ 
කරුණුවලට එකඟද, නැද්ද කියලා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් 

ෙදන්න. නීතිඥ තිරාණගම කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨ 
නීතිඥෙයක්. එතුමාෙග් ෙපොෙත් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව අපි 
සියලු ෙදනාටම වැදගත්වන කාරණාවක්, ගරු සභානායකතුමනි. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත වීෙමන් 
අනතුරුව, ඒ සම්මත වූ වගන්තිවලට පරිබාහිර ෙවනත් වගන්ති 
කිහිපයක් ඇතුළු කරලා තිෙබනවාය කියලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] අහන්න ෙකෝ.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I do not think that we can allow this 

book to be tabled now.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒක නිසා ෙම් කරුණ සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවටම අදාළයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අහන්න කැමැතියි ෙමොනවාද ඒ වගන්ති කියලා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කියවන්න බලන්න. එෙහම වගන්ති නැහැ.  

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක බලාගන්න තමයි ෙපොත සභාගත කරන්ෙන්.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, you are opposing this book 

being tabled. So, we will leave it at that.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඕනෑ නම් ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන එක වගන්තියක් කියන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. එතුමා දන්ෙන් නැති නිසා කියලා වැඩක් 

නැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

 Hon. Dinesh Gunawardena, you may raise your 
Question under Standing Order 23(2).  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 

අද දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. එයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
අවස්ථාව දීලා තිබුෙණ් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට. 

 
ඊට ෙපර ඊට වඩා දරුණු හා ඊට වඩා වැඩි විය හැකි අනතුරක්, 

උවදුරක් අෙප් රට දැන් ෙවළාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා මා මුලින්ම 
ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න කැමැතියි. 

ඊෙය් සිට ඇති වූ ධාරානිපාත වර්ෂාව මත ඇති වී තිෙබන ගං 
වතුර තත්ත්වය නිසා ජනතාව විශාල අනතුරකට පත් වී තිෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය, මාතර දිසත්ික්කය, ගාල්ල දිසත්ික්කය, 
කළුතර දිස්තික්කය, රත්නපුර දිස්තික්කය, ෙකොළඹ දිස්තික්කය, 
ගම්පහ දිස්තික්කය දැනට ගං වතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර කඳු පෙද්ශවල ජනතාව ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න ගස් 
ෙකොළන්වල එල්ලිලා ඉන්නවා;  ෙකොටු ෙවලා ඉන්නවා. තවම ඒ 
අයට කිසිම උදව්වක් ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
නැහැ. ෙමතැන රජයද, විපක්ෂයද කියන පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. මිනිස් ජීවිත බරපතළ අනතුරකට පත් ෙවලා තිෙබන 
ෙවලාවකදී මුලින්ම ඔවුන් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ.    

ගම් පිටින් වතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා රෙට් නැහැ කියලා ආපදා 
කළමනාකරණ ආයතනයට කියා විරහිතව ඉන්න බැහැ. මම අද 
උෙද් පාන්දර මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ,  එතුමාෙග් උපෙදස් පිට, ෙම් පශ්නය අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට ගන්න ෙවනවා කියලා 
අගමැතිතුමාට කථා කළා.  
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ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ෙනොසිතූ  විධියකට රත්නපුර නගරය 
සම්පූර්ණෙයන් යට ෙවලා. කැලණිවැලි නිම්නය යට ෙවලා. ෙම් 
මිනිස් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීමට පළමුව වහා කියාකාරීවීම අවශ්යයි. 
පීඩිත ජනයාට ආහාර පාන ලබාදීම කළ යුතු ෙවනවා.  ළමයි 
පාසල්වලට ෙකොටු ෙවලා සිටින නිසා ඒ පාසල්වලට  නිවාඩු 
ලබාදීම කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, මාර්ග අනතුරු, විදුලිය බිඳ වැටීම 
ෙම් ආදී කරුණු රාශියකට අපි මුහුණ ෙදනවා.   

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් 
ගැනත් අහනවා.  ෙම් කාරණයත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)ට 
සම්බන්ධයි. ඇමතිතුමා ෙහොඳට දන්නවා ගං වතුරකින් පස්ෙසේ, this 
problem affects your Ministry. Therefore, I would like to 
raise this Question for an Answer from the Minister of 
Health.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙග් ඒ පශ්නයට ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නාට පස්ෙසේ, 
ස්ථාවර නිෙයෝග  23(2) යටෙත් පශ්නයට යමු.    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Health Ministerටත් ෙම් පශන්ය සම්බන්ධයි ෙන්, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් පශ්න ෙදකම එකට 
ගනිමු.  [බාධා කිරීමක්]   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, under Standing Order 23(2) you have a 

specific Question. You have already referred to a 
pertinent matter and therefore let the Hon. Leader of the 
House give an answer to that. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
All right, after that I will raise my Question under 

Standing Order 23(2).  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා කලින් කී පරිදි ආපදා 

කළමනාකරණ අමාත්යාංශය දැන් වැඩට බැහැලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අපි තිවිධ හමුදාවට දැනුම් දීලා තිෙබනවා, අවශ්ය ෙබෝට්ටු 
ෙහොයා ෙගන ඒ අතරමං ෙවලා ඉන්න කට්ටිය ආරක්ෂක 
ස්ථානවලට රැෙගන එන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
දැනටමත් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආහාර පාන පිළිබඳවත්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවශ්ය සියල්ලම කරන්න කියලා ගරු අගමැතිතුමා උපෙදස් 

දීලා තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, අද 

උෙද් අගමැතිතුමාට කථා කළා කියලා. ඒ සියල්ලම කරන්න 
අගමැතිතුමා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග 

23 (2) යටෙත්යි අපි ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය ෙවන්නයි ෙම් 

අදහස් දක්වන්ෙන්.  

මාතර දිස්තික්කය විධියට ගත්ෙතොත්, 1969න් පස්ෙසේ ඇති 
ෙවච්ච බරපතළම තත්ත්වයක් තමයි දැන් පවතින්ෙන්. ඊෙය් හවස 
පානදුගම ජල මාපකෙය් මට්ටම මීටර් 7.6යි. මීටර් 6 කියන්ෙන් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගං වතුර තත්ත්වයක්; බරපතළ 
තත්ත්වයක්. ෙමොරවක නගරෙය් අඩි 15කට වඩා උස ජල 
මට්ටමක් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, මාකඳුර වැනි පෙද්ශවල 500ට, 
1,000ට වැඩි පිරිසක් වහලවල් උඩ ඉන්නවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ වාෙග්ම, තවම වර්ෂාපතනය අඩු ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඊෙය් මුළු රෑම වැස්සා. දැනුත් වහිනවා. මාතර දිසාපතිතුමා 

ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය වැඩ කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  
අද උෙද් ෙවනකල් ෙබෝට්ටු නැතිව හිටියා. අද රාමසාන් උපවාස 
කාලය පටන් ගන්නවා. අෙප් අකුරැස්ස ආසනෙය් තිෙබන 
ෙගොඩපිටිය පල්ලිය, ෙගොඩපිටිය ගම -මුළු ගමම- අඩි දහයකට  
වැඩි වතුර කඳකට යට ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවශ්ය සියලු පියවර ගන්න 

කියලා ගරු අගමැතිතුමා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභානායකතුමනි, නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රෙට් 

නැති ෙවලාවක, ගරු අගමැතිතුමා තව පැය කිහිපයකින් රටින් 
බැහැර ෙවන්න හදන ෙවලාවක,  ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා රෙට් නැති ෙවලාවක ඉතා වග කීෙමන් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක බරපතළ තත්ත්වයක්. අපි ෙම් ෙද්ශපාලන 
වාසි ගන්න හදනවා ෙනොෙවයි. එෙහම හිතන්න එපා. අෙප් 
දිස්තික්කෙය් බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභානායකතුමනි, you can call for an emergency Party 

Leaders’ Meeting. You have the power to do that if there is a 
requirement.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අවශ්ය පියවර ගන්නවා.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දැන් ස්ථාවර නිෙයෝග 

23(2) යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2002 වසෙර්දී මම වැවිලි 

කර්මාන්ත ඇමති  හැටියට හිටපු කාලෙය්දීත් දකුණු පළාෙත් ෙම් 
වාෙග් විශාල ජල ගැල්මක් ඇති වුණා. ෙත් කර්මාන්තශාලා 20ක් 
විතර විනාශ වුණා. මට මතකයි, මම ඒ පෙද්ශයට ගියා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
I think we cannot allow this to go on. ස්ථාවර නිෙයෝග 23

(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. යම් යම් පියවර අරෙගන තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් 
එය පමාණවත් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Just allow the Hon. Member to speak for two minutes.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායකයා හැටියට, නිෙයෝජිතයා හැටියට 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට තමයි ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඇති 
වී තිෙබන පශ්නයත් ජාතික වැදගත්කමක් තිෙබන පශ්නයක් නිසා 
අපි ඒ සඳහා එතුමාට අවස්ථාව  දුන්නා. මාතර දිස්තික්කෙය් සිටින 
නිසා ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාටත් ෙම් පශ්නය ගැන කථා 
කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් පක්ෂ 
නායකයන් හැටියට කටයුතු කරන මන්තීවරුන්ට පමණයි. ඒ හැර 
හැම මන්තීවරෙයක්ම, පක්ෂවල සියලුෙදනාම ෙමෙහම කථා 
කරන්න ගිෙයොත්,- 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මමත් ඉන්ෙන් මාතර 

දිස්තික්කෙය් තමයි. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මම ඒ බව දන්නවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ෙම් කාරණාවට වැඩි ෙතොරතුරක් එකතු කරන්නයි 

හැදුෙව්. එෙහම නැතුව සභාෙව් කටයුතුවලට බාධා කරන්න ෙහෝ 
ෙවන වාසියක් ගන්න හැදුවා ෙනොෙවයි. දැනට සහන සැලසීම 
සඳහා යම් පමාණයක ආරම්භයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කනහලාගම, පානදුගම, වැලිෙහේන, 
ෙපෝරුෙතොට, අතුරලිය වාෙග් පෙද්ශ දැන් ජලෙයන් යට ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අකුරැස්ස බස ්නැවතුම්ෙපොළ, ෙපොලීසිය -
නගරයම- ජලෙයන් යට වන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙනක් සියලු පෙද්ශවල අඩි දහයකට වඩා උසට වතුර මට්ටම 
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් ජලය කමානුකූලව පහළට එනවා. ඒ නිසා 
වැලිගමත්, ඒ ආසන්නෙය් තිෙබන තදාසන්න පෙද්ශත් දැන් 
ෙව්ගෙයන් ජලෙයන් යට ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඉල්ලන්ෙන්, ජාතික ආපදාවක් විධියට සලකා වඩා ශක්තිමත් 
ෙලස ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න කියලායි.   

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙකොළඹ 

දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරයකු වාෙග්ම 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා. අෙප් දිස්තික්කෙය්, කැලණි 
මිටියාවෙත් කැලණි ගඟ පිටාර ගැලීෙමන් ෙම් ඇති වී තිෙබන 
හදිසි තත්ත්වය පිළිබඳ පියවර ගන්න ඔබතුමාෙග් නායක්තවෙයන් 
ෙහෝ කමක් නැහැ, රැස්වීමක් කැඳවන්න. ෙමොකද, ලබුගම, 
වක්ඔය, කලටුවාව, ෙකොෙලොන්නාව කියන පෙද්ශවල ෙම් 
තත්ත්වය දරුණු ෙවනවා, දහවල්වන ෙකොට. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 
වගකීම අතට ගන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, වර්ෂාපතන තත්ත්වය තව ටිකක් වැඩි 

ෙවනවා. තව දවස් තුන හතරක් ඉහළ පෙද්ශවලට වහිනවා. ඉහළ 
පෙද්ශවලට වහින්න වහින්න පශ්නය මීට වඩා ගැඹුරු ෙව්වි 
කියලා තමයි හිෙතන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
ඕනෑකමින් ඉදිරිපත් කරන පශ්නය ඉතා පැහැදිලියි. මා  
සභානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමය හදිසි අවස්ථාවක් 
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හැටියට සලකා අවශ්ය සියලුෙදනාට දැනුම් දී රැස්වීමක් කැඳවන්න 
කියලා. එතුමාට ඒ සඳහා බලය තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ෙම් මන්තීවරුන්ට 

කියනවා, ෙමතැන කථා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව ගමට ගිහිල්ලා 
වැඩ කරන්න කියලා.  එතුමන්ලා ෙමතැන කථා කර කර ඉන්නවා. 
රූපවාහිනිෙය්- [බාධා කිරීම්] ෙමතැන කථා කර කර ඉන්ෙන් 
නැතිව ෙබෝට්ටුවක නැඟලා යන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කිරිඇල්ලත් යට ෙවලා.  කිරිඇල්ලත් උතුරනවා! [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අහසින් යන්ෙන් නැතිව ගමට යන්න බැහැ. ඒ තත්ත්වය තමයි 

තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගමට යන්න බැරි නිසායි ඔබතුමාට ෙම් 

කියන්ෙන්. යන්න බැරි නිසායි ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගුවන් යානයක් නැතිව රත්නපුරයට යන්න 
බැහැ. මෙග් ආසනෙය් කිහිප ස්ථානයක නාය ගිහිල්ලා.  එක 
තැනක 13ෙදනකු යට ෙවලා. ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට 
මා අමාරුෙවන් කථා කරලා ඒ තත්ත්වය කිව්වා. [බාධා කිරීම්] මට 
විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. කලවාන පෙද්ශෙය් ෙලොකු හානියක් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට ජීවිත රාශියක් අහිමි වී 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
සහෙයෝගයක් ෙදන්නයි හදන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් වන ෙකොට ෙලොකු හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අයගම, ෙත් ජනපද පෙද්ශෙය් ඒ නාය ගිය සථ්ානවල 
ජීවිත හානි ෙවලා තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් එතැන ඉන්න ෙලඩුන්  
ෙගන යන්නවත් කමයක් නැහැ, හැම පැත්ෙතන්ම වතුෙරන් වට 
ෙවලා.  මා  සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට  දුරකථනෙයන් කථා 
කරලා කිව්වා ගුවන් යානයක් යවන්න කියලා. එතුමා මට දැන් 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා කිව්වා ෙකොෙහොම හරි යවන්නම් 
කියලා. මම ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශෙය් ෙගවල් කිහිපයක් නාය ගිහිල්ලා දැන් 
13 ෙදනකු අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙකොෙහන්වත් ඒ ස්ථානවලට කිට්ටු ෙවන්න බැහැ. ඒ යන්න බැරි 
නිසා තමයි අපි ඔබතුමන්ලාට ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. ෙම් 
පශ්නෙය්දී අපි ඔක්ෙකෝම මැදිහත් ෙවලා ෙම් මිනිස්සු ෙබ්රා ගන්න 
ඕනෑ. Kukuleganga Project එක පෙද්ශෙය් මිනිසස්ු ඉන්ෙන් ගස ්
උඩ. දරුෙවොත් එක්ක ඉන්න එක අම්මා ෙකෙනක් ඊෙය් රෑ ඉඳලා 
කථා කළා. නමුත් දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ අයෙග් ජීවිත 
ෙබ්රාගන්න අපි, ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම එකතුෙවලා කටයුතු 
කරමු.  ෙම් දැන් මට කිරිබත්ගලින් කථා කළා, ෙගවල් 15ක් 
නායයෑමට ලක්ෙවලා. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ව්යසනයක්. 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙම්ක තමයි 2003 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ගලපු ෙලොකුම ගංවතුර. 

මෙග් නිවසත් යටෙවලා. යන්න විධියක් නැතුව තමයි අපි ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා අපට ගුවන් යානයක් ෙහෝ ෙදනවා නම් අපි ගිහිල්ලා 
ඒකට මැදිහත් ෙවන්නම්. ඒ නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපි ඔක්ෙකෝම 
එකතුෙවලා ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෙබ්රාගන්න ඕනෑ. මිනිස්සු 
ෙකොටුෙවලා ඉන්න තැන්වලට ෙබෝට්ටුවක්වත් යන්න බැහැ කියලා 
ෙපොලීසිය කියනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න කියලා ඉල්ලනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒක තමයි මම පැහැදිලිව 

කිව්ෙව්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව දිස්තික් මට්ටමින් අපි සියලු 
මන්තීවරු රැස්ෙවලා කටයුතු කරමු කියලා. All the District MPs 
must get together without Party affiliations. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
That is what I am saying. You may call for a Party 

Leaders’ Meeting after this session. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් 

සූරියවැව, ලුණුගම්ෙවෙහර සහ හම්බන්ෙතොට හැරුණාට පස්ෙසේ 
අෙනකුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අෙට්ම බරපතළ විධිෙය් 
තත්ත්වයක් මතුෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙමය ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ෙලස සලකලා අද පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම්වල ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධෙයන් පවා කුමක් ෙහෝ 
තීරණයක් ගන්න කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, අපට අෙප් 
පෙද්ශවලට යන්න ඕනෑ. අෙප් දිස්තික්කවල ජනතාව විනාශ 
ෙවනකල් අපට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පැහැදිලියි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාට මයිකෙෆෝනය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Let us finish the main items and adjourn Parliament 

within half- an-hour. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, we can move the Regulations 

under Divineguma Act and adjourn Parliament at 12 o’clock 
if all agree. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බරපතළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට මෙග් මිත කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ගමට යන්න කියලා. එතුමාෙග් ගම කිරිඇල්ල. 
කිරිඇල්ල යටෙවලා තිෙබන්ෙන්. අන්න ඒක මම කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ පෙද්ශය හැමදාම යට ෙවනවා. මම දන්නවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට අද උෙද්ත් කිරිඇල්ල පෙද්ශෙයන් කථා කළා. 

කිරිඇල්ෙලන් ෙමහාට එන්න බැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක බරපතළ කාරණාවක්. ඒ නිසා ඔබතුමා සියලුම 

මන්තීවරු කැඳවන්න.   සභානායකතුමා හැටියට ඔබතුමා සියලුම 
මන්තීවරු කැඳවලා කථානායකතුමා මුණ ගැසිලා,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ තීරණය ගන්න සූදානම්. So, we will adjourn Parliament 

now. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! අද දවෙසේ පධාන කටයුතු අවසන් කරලා, 

විනාඩි 10කට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අත් හිටුවලා, හදිසි පක්ෂ 
නායක රැස්වීමක් කැඳවලා තීරණයක් ගන්න අපට පුළුවන්. එෙහම 
නම් අපි පධාන කටයුතුවලට යාමට ෙපර ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය 
ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම පාලනය 

ெடங்கு பர வைதக் கட் ப்ப த்தல் 
CONTROL OF DENGUE OUTBREAK  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I raise this Question under Standing Order 23 (2) 

seeking an answer from the Minister of Health Nutrition 
and  Indigenous Medicine.   

The records show that there have been over 45,000 
cases reported of the dengue epidemic in the Island up to 
mid-May this year, which is more than  the whole of the 
year 2014. This is despite this being the off-peak period - 
January to April - for the disease. Last year, there were 
only 19,083 cases reported in the first five months, which 
is an increase from 14,956 cases in 2015. So, there is a 
definite rising trend of infection, which is now gaining 
epidemic proportions. Over 130 people have died from 
the disease so far this year. About 43 per cent of cases 
have been reported in the Western Province, where the 
hospitals are today overflowing with patients and all beds 
are full. These references have been quoted from "The 
Sunday Times" of 14th May 2017. I do not want to take 
much time on this, but there is a detailed article where the 
Ministry of Health has stated that they alone cannot 
handle this situation. So, it is a national disaster that the 
Ministry alone cannot handle.  

There is no doubt that dengue is spreading so quickly 
because there have not been sufficient countermeasures 
adopted. The fact that nearly half the cases occur in the 
richest and the most developed provinces indicates that 
there has been a breakdown of anti-dengue activity. 
There has been a collapse of Local Government services 
due to the lack of political representation. We have 
dissolved 360 Local Government Authorities in the 
country. The officials alone cannot run without the 
elected representatives. Now, this is also contributing to 
this problem which the Hon. Minister would accept.  

The collection of garbage is irregular and incomplete. 
Some Councils no longer collect plastic waste, which 
provides ideal breeding grounds for mosquitos. Regular 
spraying for mosquito breeding places has almost 
stopped. With the onset of the monsoon - we are already 
in the monsoon - the crisis is going to increase and there 
is a danger of a rampant epidemic of dengue.  

I have raised this Question on the 23rd of March, 2017 
and the Hon. Prime Minister gave assurance to the 
House. Since 23rd of March, 2017, we know that the Hon. 
Minister has taken so many steps.  But, it is not enough 
because it is a very serious situation which is spreading 
like the flood situation and we should pool our resources 
to bring this situation under control. The private sector, 
the volunteer organizations, schools and various 
organizations should be called irrespective of political 
differences to control this situation.   

(a) What immediate steps will the Government take 
to prevent the rampant spread of dengue which 
has become a national health crisis today?  

(b) As this is a national epidemic, health officials also 
have accepted that they alone cannot handle the 
present situation,  

hence, what steps will the Government take to muster 
departments, private sector, Local Government 
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institutions and the general public in controlling this 
national disaster?  

Finally, may I conclude by making a reference - කලින් 
කිව්වා, මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ඉස්ලාමීය ෙනෝම්බි දිනය ආරම්භ 
වන්ෙන් අදයි කියලා. ඒ අය දැන් එක පැත්තකින් ෙඩංගු උවදුරට 
මුහුණ ෙදනවා, අෙනක් පැත්ෙතන් ගංවතුර පශ්නයට මුහුණ 
ෙදනවා. තව පැත්තකින් පසුගිය දා ඔවුන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් 
71ක් පමණ තර්ජනයට, ගර්ජනයට, පහාරයට ලක්වුණා. අපි එය 
ෙහළා දකිනවා.  ෙමය කවුරුන් කළත්,  මුස්ලිම් ජනතාවට ෙහෝ 
ෙදමළ ජනතාවට  එල්ලය බලා ගන්නා වූ එවැනි කියාමාර්ග 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන් ෙහළා දකිනවා. 
මා ෙම් ටික වි ෙශේෂෙයන් කියන්ෙන් අද මුස්ලිම් ජනතාවෙග්  
ෙනෝම්බි කාලය ආරම්භ වන නිසායි. ගරු ෆවුසි රාජ්ය ඇමතිතුමා 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. දැන් ඒ ජනතාවට ගංවතුර පශන්, ෙඩංගු 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අදම උත්තරයක් 

ෙදනවාද?  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ඔව්. 

Hon. Deputy Speaker, as the Question is being raised 
in English I will give the reply in English.  

First of all, I must give an overview of the situation 
not only in Sri Lanka but globally. The global situation is, 
during the past three months the United States Center for 
Disease Control (CDC) has sent over 900 dengue alerts 
globally. Over 35 per cent, that means about 400 of these 
alerts, have been from the South Asian region. Therefore 
currently dengue is considered a global pandemic.  

Further, it is noteworthy that countries that have not 
reported local outbreaks in the past are now becoming 
outbreak prone. For example in the US States of Florida, 
California and Texas; in Europe Southern France, Italy 
and Portugal; Queensland in Australia and  Tokyo in 
Japan to name a few. 

The probable reasons for this predicament are the 
changes observed in the global weather pattern with 
warmer months and unusual monsoon patterns, 
complexities of urbanization, migration of people from 
non-endemic rural areas to urban areas, co-circulation of 
all four serotypes of dengue and difficulty in mosquito 
control with existing tools et cetera. Earlier, there were 
only two categories of dengue - II and IV - in Sri Lanka, 
but now we have found dengue I and III also.  

Singapore being one of the cleanest of cities in Asia 
reported 30,000 cases of dengue last year while Malaysia 
reported over 100,000 cases and 400 deaths. The 
mortality is more than 0.3 per cent.  

In Sri Lanka we were able to eliminate Malaria which 
was prevalent in more rural areas among socio 
economically deprived populations and the country is 
now facing a formidable challenge with dengue, which 
some experts consider as a proxy of socio economic 
wellbeing of the country. What we have found is that with 
more development there is more dengue globally.  

Although dengue was first reported in early 1960s, it 
was not until the year 2000 that the magnitude of dengue 
epidemic increased in Sri Lanka, affecting all 25 districts.   

From 2009 to 2014, Sri Lanka experienced an 
exponential increase, compared to the previous decade, 
with an average of 35,000 cases each year.  In 2009, 343 
deaths were reported with 1 per cent rate of mortality.  
So, I must tell the Hon. Dinesh Gunawardena that this 
actually increased when the Local Government 
institutions were operational.    

With the efforts taken by the Ministry of Health 
Nutrition and  Indigenous Medicine to minimize deaths, 
we had been able to bring down the number of deaths to 
56 in 2015 and 98 in 2016, respectively with less than 0.2 
per cent rate of motility.  Earlier the rate of mortality was 
1 per cent and now it has been brought down to less than 
0.2 per cent.  Even, this year it is only 0.29 per cent. 
Actually, bringing down the rate of mortality is the main 
responsibility of the Ministry of Health Nutrition and  
Indigenous Medicine.   

It is noteworthy that we are currently experiencing a 
higher proportion of the severe form of dengue needing 
hospitalization with a greater proportion of young adults 
and older people being affected with delays in health 
seeking.   

There are several incorrect interpretations highlighted 
in the preamble of this Question. They are as follows:  

A. January to April being off-peak for the disease:  
Northeast Monsoon extends up to February and 
Southwest Monsoon beings in April.  Therefore, a 
slight downward trend may be shown in March.  
However, there is no off-peak for dengue which is 
an endemic disease in the country as cases are 
reported throughout the year.  Also, Hon. Member, 
you said that the number of cases reported had 
increased now more than it was reported in the 
year 2014.  But there had been 47,246 dengue 
cases reported in 2014, which was more than 
today.  

B. No sufficient counter measures adapted:  This is 
not factual.  Both clinical and preventive health 
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services are fully engaged in reducing mortality 
and mitigating the outbreak.  Sri Lanka is amongst 
the very few countries which has a National 
Dengue Prevention and Control Programme with 
an annual dedicated budget of over Rs. 400 
million.  We are the only country which has a 
National Dengue Prevention and Control 
Programme in the entire South Asia.   

C. A breakdown of anti-dengue activities: No such 
breakdown has occurred. In fact, 350 new 
personnel were recruited as Field Assistants for the 
Western Province to support control activities.   

D. Regular spraying for mosquitos has almost ceased: 
Over 250 fogging machines had been newly 
distributed across the country over the past two 
years and regular mosquito control activities are 
put in place.   Further, more than 600,000 premises 
had been inspected over the past three months with  
the assistance of Tri Forces and police.   

As the reply to Question No. 1,“What immediate steps 
would the Government take to prevent the rampant spread 
of dengue which has become a national health crisis?”, I 
can give you the following reply.   

In terms of  clinical care, the steps we have taken are 
as follows:  

1. Upgrading of all major hospitals to cope with the 
increased influx of patients. 

2.  A 60-bedded special unit was established at IDH. 

3. Teaching Hospital - Ragama and Teaching 
Hospital - Kalubowila were provided with special 
Dengue High Dependency Units (HDUs).  

4. Necessary medical officers and other staff have 
been deployed to facilitate optimal patient care. 

5.  The essential saline, Dextran 40 has been 
imported. 

6. Continuous training of doctors and nurses on 
clinical management. 

7. Supply of more than 100 cardiac monitors and 50 
portable ultra sound scanners during this year. 

8. Giving training to private sector health staff and 
general practitioners. 

9.  Reviewing all dengue deaths subjected to 
institutional and national levels by an expert panel.    

Then, in terms of prevention, we have taken the 
following steps: 

1. Presidential Task Force was convened with the 
patronage of His Excellency the President. 

2. National Mosquito Control Week was conducted 
in April. 

3. More than ten special programmes were 
conducted in vulnerable areas. 

4. Joint operations to collect non-degradable waste 
with the Local Government bodies. 

5. Extensive use of print and electronic media to 
create public awareness. 

6. Conducting regular meetings at national and 
subnational levels to monitor activities. 

7. Conducting a dengue vaccine trial in Sri Lanka. 

8. Engaged in advanced technological interventions. 

The reply to Question No. 2, “What steps will the 
Government take to muster other sectors and the general 
public?”, is as follows;  

1. All relevant Ministries including the Ministry of 
Education, the Ministry of Public Administration 
and Management, the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government, the Ministry of 
Mahaweli Development and Environment and the 
Ministry of Parliamentary Reforms and Mass 
Media were summoned and briefed with a 
comprehensive Action Plan which included a 
three-month extensive campaign during the 
Monsoon period. 

2. Conducting weekly clean-up campaigns 
(dedicating one hour) including all sectors and the 
public. 

3. Printing and distribution of leaflets, hand bills and 
posters. 

4. Regular radio and TV appearances by experts on 
dengue. 

5. Engaging NGOs, CBOs and community leaders 
for dengue control activities. 

6. Extensive mobilization of tri forces (50 rapid 
response teams for each district). 

7. Construction sites to be given strict instructions to 
prevent water clogging. 

8. Schools to dedicate one hour weekly for 
inspection and cleaning. 

9. Strengthen the activities of the environmental 
police division. 

10. Facilitate garbage and solid waste separation 
through Local Government institutions; that is, 
container management. 

Thank you. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, can I have a little clarification? The professionals 

involved in the health sector are the doctors.  The GMOA 
has said that a very serious situation is developing in 
regard to the spread of dengue. I am not talking about the 

975 976 
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other dengue. I am talking about the real dengue. The 
GMOA has warned that this situation has to be taken into 
serious consideration in order to control the spread of 
dengue.  Is there a good rapport between the GMOA and 
the Ministry?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sir, whether we have a good rapport with the GMOA 

or not, we have taken all necessary decisions. We have 
deployed relevant people including the tri forces. The 
GMOA is doing politics today. They do not talk 
medically. I do not think, they have any knowledge about 
the global situation. Today, this is a global pandemic. 
You cannot only blame us.  It is not only Sri Lanka but all 
our neighboring countries are faced with this pandemic. I 
just came from the WHA and they have commended the 
actions taken by us to control dengue. It is a global 
problem now. Globally the worst affected region is South 
Asia.  In fact, there are 900 alerts from the American 
Center and 400 of these alerts have been from the South 
Asian region.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ෙරෝගය ව්යාප්ත වුණාට මිය යන 

සංඛ්යාව අඩු වුණා ෙන්.  
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙඩංගු ෙරෝගෙයන් මිය යන සංඛ්යාව ඉතාමත් අඩු කරලා 

තිෙබනවා; සියයට 1 සිට සියයට දශම 2 දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. පස් ගුණයක වර්ධනයක් තිෙබනවා. GMOA එක ඒ 
ෙමොනවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ, ෙමොකක් ෙහෝ 
පතයට කියවන්නයි. අද GMOA එක ඒ level එකට වැටිලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමා දැන් ෙමයට 

පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් පශ්නෙය්දීත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇහුවා. ඇමතිතුමාත් එය 

පිළිගත්තා. අපි දන්නවා, ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් හැම ෙරෝහලකම ෙඩංගු 
ෙරෝගින් පිරිලා ඉන්නවාය කියලා. හැම ෙරෝහලකම හිස් ඇඳන් 
නැහැ. ඇඳක ෙදෙදනා, තුන්ෙදනා ඉන්නවා. අපට සතුටු වන්න 
බැහැ, තත්ත්වය under control  කියලා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 
එච්චරයි මා ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා කියන එක නිවැරැදියි.  

අනික් කාරණය, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙඩංගු ෙරෝගින් වැඩියි 
කියලා කියන්ෙන් ඇයි? අපි කිව්වා, ලංකාෙව් සියලුම 
hospitalsවල සිටින handle කරන්න බැරි ෙරෝගින් IDH එකටයි, 
Negombo General Hospital එකටයි එවන්න කියලා. ඒ ඇයි? 
තායිලන්තෙය් තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත්  ෙහොඳ clinical 
training එක තිෙබන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් අපි ඒ සඳහා 
Paediatriciansලා ෙදෙදනකු යැව්වා. ඒ ෙදෙදනා තමයි, Dr. 
LakKumar Fernando සහ Dr. Wijewickrama. ෙම් ෙදෙදනාම 
පත්කර තිෙබන්ෙන් IDH එකට සහ Negombo General Hospital 
එකටයි. එතෙකොට අමාරු cases ඔක්ෙකොම ෙකොළඹට එනවා. 
සාමාන්යෙයන් දැන් හැම තැනකම ෙකෙරන්ෙන්, National 
Hospital එෙකනුත් IDH එකට යවන එකයි. එතෙකොට පිට cases 
ඔක්ෙකොම ෙකොළඹට ආවාම Western Province එෙක් rate එක 
වැඩි ෙවනවා.     

අනික් කාරණය, දවසකට මිලියනයක් ජනතාව ෙකොළඹට 
පැමිෙණනවා. මිලියනයක් ජනතාව උෙද්ට ෙකොළඹට ඇවිල්ලා 
සවසට ආපසු ගම්වලට යනවා. ෙඩංගු පැතිරීම එතැනත් වැඩි 
ෙවනවා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඊළඟට, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා, සථ්ාවර නිෙයෝග 

23 (2) යටෙත් පශ්නය. 
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තට්ටාන්කුලම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජලය 
ලබාදීම 

தட்டான்குள மக்க க்கு கு நீைரப் 
ெபற் க்ெகா த்தல் 

PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 
THATTANKULAM  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  

ேகள்விையக் ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி. த ல், நாட் ன் 
பல பகுதிகளி ம் ெவள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு என் ைடய ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ற அேதேவைள, இ  ெதாடர்பில் அரசு 

ன்ென க்கின்ற நடவ க்ைகக க்கு நாம் எல்ேலா ம் 
ஒன் ேசாந்்  ஒத் ைழப்ேபாம் என்பைதக் கூறி,  என் ைடய 
ேகள்விக்கு வ கின்ேறன்.  

1995ஆம் ஆண் ல் த்தம் காரணமாக வடக்கு 
மாகாணத்தின் பல பகுதிகளி மி ந்  இடம்ெபயர்ந்  
வ னியா ந்ேதாட்டம், ெந க்குளம் ஆகிய நலன் ாி 
நிைலயங்களில் தற்கா கமாகத் தங்கைவக்கப்பட் ந்த 
மக்களில் 135 கு ம்பங்கைளச் ேசா்ந்தவர்கள் 2006ஆம் ஆண்  
வ னியா, ெவண்கலச்ெசட் குளம் கிராம ேசைவயாளர் 
பிாிவி ள்ள தட்டான்குளம் கிராமத்தில் அரச சார்பற்ற 
நி வனெமான்றின் உதவியால் அைமக்கப்பட்ட களில் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்டனர். மீள்கு ேயற்றம் 
ெசய்யப்பட்ட இம்மக்களில் ற் க்கும் அதிகமானவர்கள் 
சுத்தமான கு நீாின்ைம காரணமாகச் சி நீரக ேநாய்க்கு 
ஆளாகி ள்ளதாக ம் இவர்களில் பல ைடய களில் 
கிண கள் மற் ம் குழாய்க் கிண கள் இ ந் ம் 
அவற்றி ந்  கிைடக்கின்ற நீாில் கல்சியம் 
உள்ளிட்டவற்றின் ெசறி  அதிகமாக உள்ளைமேய இந்த 
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ேநாய் ஏற்படக் காரணம் என ம் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . 
எனி ம், சுத்தமான நீர் கிைடக்காைம, சுத்தமான கு நீைர 
விைலக்கு வாங்கிப் பயன்ப த் மள க்கு ெபா ளாதார 
வசதியின்ைம என்பவற்றின் காரணமாக இம்மக்கள் இந்த 
நீைரேய பயன்ப த்தேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளனர் என்  கூறப்ப கின்ற .  

இன்  எம  நாட் ல் பல மாவட்டங்களி ம் சி நீரகம் 
ெதாடர்பிலான ேநாய்கள் பல்ேவ  காரணங்களால் 
அதிகாித் வ கின்றன. ஒ  கிராமத்தில் 135 கு ம்பங்கள் 
வாழ்கின்ற நிைலயில், அதில் நால்வர் அண்ைமயில் 
மரணமாகியி ப்ப ம் 100 ேப க்கு அதிகமாேனார் சி நீரக 
ேநாய்க க்கு உள்ளாக்கப்பட் ப்ப ம் மிக ம் கவனிக்கத் 
தக்க விடயமாகும்.  

மீள்கு ேயற்றப்பட்ட கிராமம் என்ற ாீதியில் ேமற்ப  
தட்டான்குளம் கிராம மக்கைளச் சி நீரக ேநாய்களி ந்  
காப்பாற் ம் வைகயில், அங்கு அவர்கள் சுத்தமான கு நீைரப்  
ெப வதற்கு ஏற்பாட் ைனச் ெசய் தவ மா?  

இக்ேகள்விக்குப் பதில் அளிப்பதற்குத் தற்ேபா  சைபயில் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் அவர்கள் இல்லாதப யால், ெகௗரவ 
அைமச்சர் ல மன் கிாிஎல்ல அவர்கள் அதற்குாிய பதில் 
வழங்கும் நாைளக் குறிப்பி வார் என்  நிைனக்கின்ேறன்.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister will be giving an answer very soon.  

Order, please!  අද දින පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිත ෙයෝජනා ෙදකක් තිෙබනවා. දිනට නියමිත 
කටයුතුවලදී දිවිනැගුම පනත යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතයි.  

ෙපර වරු 11.45ට අද දින කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
ගරු කථානායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමක් පැවැත්ෙවනවා.   

 
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය පඥප්ති 

ෙකටුම්පත 
வட மாகாண சுற் லாத் ைற அதிகாரசைப 

நியதிச்சட்ட வைர  
NORTHERN PROVINCE TOURISM AUTHORITY 

DRAFT STATUTE 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding the Provisions of the Standing Orders Nos. 
46 A (3) (a) and (b), this Parliament do grant the Sectoral Oversight 
Committee on International Relations an extension of time till 03 
July 2017 to submit its report to Parliament on the Northern 
Province Tourism Authority Draft Statute which was referred to it 
by the Hon. Speaker on 03rd May 2017."     

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஸ்ரீலங்கா கமநல நி வனம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம்  
SRI LANKA INSTITUTE OF AGRICULTURE (INCORPORATION) 

BILL  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   கமத்ெதாழில் 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Agriculture for report. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාෙව් කටයුතු විනාඩි 10කට අත් හිටවනු ලබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ක්ෂණිකව පවත්වනු ලබනවා. 
 

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, මධ්යාහන් 
12.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 12.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் .  

Sitting accordingly suspended till 12.00 noon and then resumed. 

979 980 

[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් අද දින පැවැති පක්ෂ 

නායක රැස් වීෙම්දී තීන්දු කර ගත් පරිදි රෙට් පවතින ආපදා 
තත්ත්වය ගැන සලකා බලා එම ජාතික අවශ්යතාව පිළිබඳව 
සියලුම ඇමතිවරුන්ෙග් සහ මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු 
කිරීම සඳහා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු පස් වරු 2.00ට 
නැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත. 

අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, දිවි නැගුම පනත යටෙත් 
නිෙයෝග - ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා. 

 
දිවි නැගුම පනත : නිෙයෝග 

வாழ்வின் எ ச்சி சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 
DIVINEGUMA ACT: REGULATIONS   

 
[අ.භා. 12.01] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම්,  
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல், 

நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් නිෙයෝගය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2017 අංක 2 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 2013 අංක 1 දරන දිවි නැගුම 
පනෙත් 42 වගන්තිය යටෙත් සහ එකී පනෙත් 25(2) සහ 29(2) වගන්ති 
සමඟ කියවිය යුතු, 42 වගන්තිය යටෙත් සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මාර්තු 07 දිනැති අංක 
2009/8 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.05.03 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වන විට ෙම් 
නිෙයෝග ගැසට් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාෙග් පෙව්ශය ගන්නට කලින් 

දැනුම්දීමක් කරන්නට තිෙබනවා.  

ගරු සභානායකතුමා, අද දින දිවා ආහාර විෙව්කෙයන් ෙතොරව 
පස් වරු 2.00 දක්වා රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට සභාෙව් 
එකඟතාව ලබා ගැනීමට අවශ්යයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir. We will proceed non-stop till 2.00 p.m. 

without the lunch break.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව එකඟද? 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම් සමෘද්ධි 

වැඩසටහන යටෙත් රට පුරා කියාත්මක වන ආයතන ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ඉස්සර ෙවලාම, ගෙම් කියාත්මක වන කුඩා කණ්ඩායම  
තිෙබනවා. ඊට ඉහළින්, අපිට ඉස්සර නම් සමෘද්ධි සමිතිය තිබුණා. 
අද එය සමෘද්ධි පජාමූල සංවිධානය ෙලස හඳුන්වනවා. ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ඒවා එකක් ෙහෝ සමහර විට ෙදකක් 
ෙහෝ තුනක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා එකතු ෙවලා අෙප් සමෘද්ධි 
බැංකුව හැෙදනවා. එම සමෘද්ධි බැංකු එකතු ෙවලා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සමෘද්ධි පජා මූල බැංකු සමිතිය 
හැෙදනවා. ඉන් පසුව සමෘද්ධි පජා මූල බැංකු මහා සංගමය 
හැෙදනවා.  

අනික් පැත්ෙතන්, අෙප් ෙම් ව්යාපාරය යටෙත් ෙකෙරන 
ජීවෙනෝපාය වැඩසටහන්, ඒ වාෙග්ම සමාජ ආරක්ෂණ 
වැඩසටහන්, ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනික හා අනිකුත් සමාජ සුබසාධන 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙගොඩ නැ ෙඟන සමෘද්ධි පජා 
සංවිධාන යටෙත් ආපසු පජා මූල සංවිධානය, ඊට උඩින් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සමෘද්ධි පාෙද්ශීය සංවිධානය 
තිෙබනවා. ඊට පසුව සමෘද්ධි දිස්තික් කමිටුව තිෙබනවා. ඊළඟට, 
සමෘද්ධි ජාතික සම්ෙම්ලනය තිෙබනවා. ෙම් සියලුම ෙද්වල් සඳහා 
අෙප් සහනාධාරලාභින් සහ අඩු ආදායම්ලාභින් එකට ෙගොනු 
ෙවනවා. ෙමොවුන්ෙගන් සභාපතිවරු පත් ෙවනවා. විධායක සභා 
පත් ෙවනවා. ෙමොවුන්ෙග් අය ඉහළ සංවිධානවලට යනවා. ඉන් 
පසුව ජාතික මට්ටමටම එනවා. ෙම් කටයුතු සියල්ලම නීත්යනුකූල 
කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙරගුලාසි හා නි ෙයෝග අප ෙම් වන විට 
ගැසට් කර, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඉන් පසුව 
චකෙල්ඛ නිකුත් කරනවා.  

දැනටමත් සමහර සංවිධාන -දිස්තික් හා ජාතික මට්ටෙම් 
සංවිධාන- ෙගොඩ නැඟී නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ෙගොඩ නඟන්නත් 
අවශ්යයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අදාළ නිෙයෝග 
පිළිබඳව ෙම් සාකච්ඡාෙවන් පසුව, අවසානෙය්දී පිළිතුරු ෙදන්න 
මා  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

 
[අ.භා. 12.05] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට නියමිතව 

තිෙබන කරුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට පථමෙයන් කිව යුතු 
කරුණක් තිෙබනවා.  

අද රෙටහි ඇති ෙවලා තිෙබන ගං වතුර ආපදා තත්ත්වය නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුව කලින් අවසන් කරන්න තීන්දු කර තිෙබනවා. අපි 
එහි වැදගත්කමක් දකිනවා. ගං වතුෙරන් විපතට පත් ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන ගමන්, ආණ්ඩුව 
පැත්ෙතන් කළ යුතු ඒ කාර්ය භාරය කාර්යක්ෂමව කරන්න කියන 
බලපෑමත් අපි කරනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අපිත් 
අෙප් ශක්ති පමාණෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනතාවට උදවු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

981 982 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මා අද දිනට අදාළ විවාදය ආරම්භ කිරීමට පථම තවත් 
කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අද දිනෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කර තිෙබනවා, පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තුවක්; අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ සටහනක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගංවතුර කියලා කියන්ෙන්ත් 
සුවිශාල ආපදා තත්ත්වයක්. එයින් විනාශවන ෙද්පළ මිනිසුන්ට 
නැවත කවදාවත් හම්බ කරගන්න අමාරුයි. ඒවාට ෙකොපමණ 
වන්දි ෙගවනවා කිව්වත් සුදුසු වන්දියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙසේ 
තිබියදී ෙම් පරිපූරක ෙවන් කිරීෙම් 322 අංකය යටෙත් සලසා ඇති 
පතිපාදන ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග්ත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ රෙට් 
ජනතාවෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙකොපමණ ධනයක් නිස්කාරණ ෙද්වලට නාස්ති කරනවාද කියලා 
බලන්න. අංක 322 යටෙත් තිෙබන කරුණ  බලන්න. කෘෂිකර්ම 
අමාත්යාංශෙය් නව ෙගොඩනැඟිල්ෙල් කාමර ෙවන් කිරීමට සහ 
ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලයීය උපකරණ මිලදී ගැනීම ෙවනුෙවන් 
අතිෙර්ක පතිපාදන සැලසීමට තවත් රුපියල් මිලියන 141ක් ෙවන් 
කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 14ක්. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔප්පු කර ෙපන්නුවා, දැනට වසා දමා තිෙබන 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ෙගොඩනැඟිල්ල ෙවනුෙවන් රුපියල් 
ෙකෝටි 300ට ආසන්න මුදලක් දැනට නාස්ති කර තිෙබන බව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා. එෙසේ 
තිබියදීත් තවත් රුපියල් ෙකෝටි 14ක් ෙවන් කරනවා, එහි කාමර 
ෙවන් කරන්න කියලා. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අපි අහන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතක් පපුවක් නැද්ද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
මීෙතොටමුල්ෙල් මිනිසුන්ට මරණයකට වන්දිය ෙලස දුන්ෙන් 
රුපියල් ලක්ෂයයි. නමුත් නිසක්ාරෙණ් වසා දමා තිෙබන ෙම් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට සල්ලි ෙපොම්ප කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ 
පුද්ගලයාට ෙමොකක් ෙහෝ  ණයක් ෙගවන්න තිෙබනවාද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද පවතින ආපදා තත්ත්වයට වන්දි වශෙයන් 
අනුමත කරන්ෙන් ෙකොපමණද මුදලක්ද කියලා බලන්න. ආපදා 
තත්ත්වයට ලක් වූ මිනිසුන්ට රුපියල් 10,000ක් අනුමත කරවා 
ගැනීමකට තමුන්නාන්ෙසේලා මාස ගණනක් ගනියි. නමුත් ඒ 
ෙගොඩනැඟිල්ලට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 227 ගණෙන්යි 
ෙගවමින් ඉන්ෙන්, කිරිඇල්ල අමාත්යතුමනි. ඔබතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා.  

ෙමොකක්ද  ෙම් විහිළුව?  ආණ්ඩුෙව්  ඉතාම නාස්තිකාර ෙම් 
කියාවලිය ඇත්තටම අපි ෙහළා දකිනවා. ආණ්ඩුව ෙම්ක නතර 
කළ යුතුයි. ෙමොකක්ද ෙම් විහිළුව? ගරු ඇමතිතුමනි, මාසයකට 
රුපියල් ලක්ෂ 227ක් ෙදනවා  ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලට. ඒක පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැතිව වහලා දමලා තිෙබන්ෙන්. එතැනින් යන ගමන් 
නතර කරලා බලලා යන්න. ඇතුල්ෙකෝට්ෙට් හන්දියට ෙපොඩ්ඩක් 
එහා වම් පැත්ෙත් තමයි ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 
ෙගවීම මාසයක් ෙදකක් නම්  පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් 
අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ෙගවනවා. ඊටත් අමතරවයි  ෙම්  තවත් රුපියල් 
මිලියන 141 ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම්වා තමයි රෙට් ආපදා තත්ත්ව! 
ෙම්වා තමයි ආපදා!! 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සමෘද්ධිය සම්බන්ධව  කථා 
කරන්න අවශ්ය නිසා මම දැන් ඒ මාතෘකාවට එන්න කැමැතියි. ෙම් 
වතාෙව් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ෙම් ආණ්ඩුවට ආවාට 
පස්ෙසේ දිවි නැගුම  පනෙත් නම ෙවනස් කළා. නමුත් ෙම් පනතම 
ෙද්ශපාලන අරමුණක් ඇතිව හදපු එකක් කියලා මම මුලින්ම 
කියන්න කැමැතියි. මම කියන්ෙන් සමෘද්ධි අධිකාරිය ගැන 
ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. නමුත් සමෘද්ධි 
අරමුණ ජනතාවට අවශ්ය ෙදයක්. නමුත් දිවිනැගුම පනත කියන 
එක හැදුෙව්, පජා මූල සංවිධාන කියන එක හැදුෙව් ෙමොකටද? 
ගෙම් තිබුණු සමෘද්ධි සමිතිවලට ආෙව් සමෘද්ධිලාභීන් විතරයි. 

ඒකට ගෙම් පභූවරුන් ආෙව් නැහැ. ඒකට ගෙම් ධනපතින් ආෙව් 
නැහැ. ඒකට ගෙම් ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ආෙව් නැහැ. ඒකට ගෙම් 
ෙපොල් මුදලාලි ආෙව් නැහැ. නමුත් පසුගිය කාලෙය් පනත ෙවනස් 
කරලා  ඒක පජා මූල සංවිධානයක් බවට පත් කළා. දැන් ෙම්  පජා 
මූල සංවිධානයට ගෙම් ඉන්න ඕනෑම ෙකනකුට එන්න පුළුවන්. 
ෙම් සංවිධානයට ගෙම් සංවර්ධන කාර්යයන්ට දායකවන   තුන් 
ෙදෙනක් නම් කරන්නත් පුළුවන්. ගෙම් ඉන්න සමෘද්ධිලාභියා 
ගෙම් සංවර්ධන කාර්යයට දායක වන්ෙන් නැහැ ෙන්. එයා 
රුපියල් 3,500ක්, 2,500ක්, 1,500ක් ගන්න මනුස්සෙයක්ෙන්. 
එතෙකොට, ගෙම් සංවර්ධනයට දායකවන එක්ෙකනා කවුද? 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔහු ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ ෙකෙනක්. ඉඳලා 
හිටලා තමයි එෙහම ෙනොවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ව්යාපාරෙය් 
අරමුණම තිබුෙණ්, රෙට් සල්ලි, විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධි බැංකුවල 
තිබුණු සල්ලි පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා යන්ෙන් නැතිව ෙම් පජා මූල 
සංවිධානවලට දමලා, පජා මූල සංවිධානවල ඉන්න තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන හිතවතුන් මාර්ගෙයන් ෙකොන්තාත් එකත් අරෙගන 
පාෙයෝගික වශෙයන් සමෘද්ධි සමිතිෙය් අයිතිය ෙම් සංවිධානයට 
ගන්න එකයි. ඔබතුමා අද ව්යවස්ථා හදමින් යන්ෙන් ඒකට. නමුත් 
ඒක හැදුෙව් ඔබතුමා ෙනොෙවයි කියලා මම දන්නවා. ඒක හැදුෙව් 
බැසිල් රාජපක්ෂ. මම හිතන විධියට එතෙකොට ඔබතුමා දැරුෙව් 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිකමයි. නමුත් ඒ විෂ ෙම් පන ෙත් තිෙබනවා.  

ඔබතුමා අද ෙම් නිෙයෝගවලින් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ සමිතියට 
ව්යවස්ථාවක් හදන එකයි. ඒ නිසා ෙවන්න පුළුවන් ෙද් ෙම්කයි. 
අපි දන්නවා, දැනුත් සමහර සමෘද්ධි සමිතිවලින්, ෙගොවි 
සමිතිවලින් ෙකොන්තාත් අරෙගන ෙහොරකම් කරන බව.  ෙම් 
නිෙයෝගවලින් ඒවා නීතිගත ෙවනවා.  දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් 
සමිතියක් නිසා  සමෘද්ධි සමිතියට ගෙම් ෙවනත් අය එන්ෙන් නැති 
නිසා, අෙනක් අයට ඒ අයිතිය ෙදන්න තමයි ෙම් හදන්ෙන්. ඒක 
වැරදියි. ඒ අරමුණ වැරදියි. ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය හදපු කාලෙය් 
සිට වැඩිම කාලයක් ඉන්න ඇමතිතුමා ඔබතුමායි. ඒ නිසා අපි 
පැහැදිලිව දකිනවා, ෙමතැන ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබන බව. 
ඒ වාෙග්ම ගාමීය වශෙයන් ඉන්න දූෂිත පුද්ගලයන්ට 
ෙද්ශපාලනය හරහා දූෂණෙය් ෙයෙදන අයට ෙම්ෙකන් පාරක් 
කැෙපනවා.  

ඒ එක්කම, ෙම් නිෙයෝග යටෙත් ඔබතුමා ගිණුම් තබා ගැනීම 
පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. දිවිනැගුම පජා මූල 
සංවිධාන ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී, නිලධාරින් පුහුණු කිරීෙම් 
වැඩසටහන්වලදී  ඔබතුමන්ලා කියලා තිෙබනවා ගිණුම් තබා 
ගන්න කියලා. මට ෙවලාව නැති නිසා ඊට සම්බන්ධ ෙගොඩක් 
ෙද්වල් කියන්න බැහැ. ඒ ගිණුම් තබා ගත යුතු ලිපි ෙගොනුවට 
ඇතුළත් ෙල්ඛන විධියට තිෙබනවා, ඇමුණුම් වර්ග 16ක් එක්ක 
ලදුපත්, සාමාජික ලැබීම් කාඩ්පත්, සාමාජිකයන්ෙග් මුදල් ලැබීම් 
පිළිබඳ ෛදනික සාරාංශ, ආදායම් වර්ගීකරණ ෙල්ඛන ආදිය. 
ඇත්තටම ෙමතැන සැබෑ ගිණුම් කියාවලියක් තිෙබනවා. ගෙම් 
ඉන්න සාමාන්ය සමෘද්ධිලාභිෙයකුට නම් ෙම් භාණ්ඩාගාරික 
කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා සමෘද්ධිලාභී පවුලක 
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ සමත් දරුෙවක් ෙතෝරාෙගන යම් දීමනාවක් 
-රුපියල් 10,000ක්-15,000ක්- දීලා ෙම් කටයුත්ත භාර ෙදන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙද් මම කියන්නම්. එෙහම නැත්නම් 
ෙවන්ෙන් අර මම කලින් කියපු ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් තිෙබන, 
ෙකොන්තාත් අරමුණු තිෙබන පුද්ගලයන් ෙම් භාණ්ඩාගාරිකයන් 
විධියට පත්කර ගනියි.  

විශාල කටයුත්තක් විධියට තිෙබනවා ෙම් ගිණුම් තබා ගන්න 
එක. ඒක සාමාන්ය සමෘද්ධිලාභිෙයකුට කරන්න බැහැ. ඔවුන්ට 
උගත්කම තිබුණත් ඒ කටයුත්ත කරන්න ෙවලාවක් නැහැ. ඒ නිසා 
අනිවාර්ෙයන්ම  එක්ෙකෝ ෙම් ගිණුම් තබා ගැනීෙම් කියාවලිය 
සරල කරන්න. එෙහම නැත්නම්, යන්න හදන කමය ෙම්ක නම්, 
අනිවාර්ෙයන්ම අ.ෙපො.ස. උසස ් ෙපළ සමෙතකුට ෙහෝ ඒ 
කටයුත්ත භාර ෙදන්න. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂෙයන් 

983 984 

[ගරු බිමල් රත්නායක  මහතා] 
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ෙකෙනක් පත් කරයි. නමුත් ඒෙකන් අඩු ගණෙන් දරුෙවකුට 
රුපියල් 10,000ක්  ෙහෝ ලැෙබනවා ෙන්. ඒ අනුව ෙම්  
භාණ්ඩාගාරික කියාවලිය ඉතා සංකීර්ණයි. ඒ ගැන අපි කියන්න 
ඕනෑ. ඒ කමය කරන්න බැහැ. ඒ කටයුත්ත දැන් කරන්ෙන්ත් 
සමෘද්ධි නිලධාරින්. දැනුත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ වාර්තා නැහැ. 
දැනුත් ෙකොන්තාත් මට්ටමින් ෙගොඩක් වංචා සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
ගිණුම් කියාවලිය පවත්වාෙගන යන්න බැරි නිසා ඒ තත්ත්වය 
තවත් වැඩි ෙවනවා.  

ඊළඟට, දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවකයන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳව කරුණු ෙදක-තුනක් කියන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,   දිවි 
නැගුම පනත කියන්ෙන් පසුගිය රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් බැසිල් 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් තදියමට ෙගනාපු එකක්. ඒ අනුව සමෘද්ධි 
අධිකාරිෙය් හිටපු ෙසේවකයන් 25,000කට ආසන්න පිරිසක් රාජ්ය 
නිලධාරින් බවට පත් කරන බවට තීන්දුවක් ගත්තා. රාජ්ය ෙසේවයට 
ඇතුළත් ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් වයස අවුරුදු 45 දක්වා 
පමණයි. නමුත් සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අයට පමණක් ඒක වයස 
අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළා. නමුත් අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළාට 
පසුවත් ඒ ෙසේවකයන් 8,300 ගණනක් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් 
වීෙම් වයස ඉක්මවා තිබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
සාමාන්යෙයන් රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් වයස් සීමාව අවුරුදු 
45යි. සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අයට ඒක අවුරුදු 50 දක්වා දීර්ඝ කළා. 
නමුත් අපට ආරංචියි අවුරුදු 53 අයත් අරෙගන තිෙබනවා කියලා.  

වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවූ 8,300ෙදෙනක් ඉන්නවා. දැන් ෙම් 
8,300ෙදනාට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  1995 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
ෙපරදාතම් කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් රජෙය් ෙසේවයට සම්බන්ධ 
කරගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට, තවම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාම 
වැටුප සකස් ෙවලා නැහැ. ඒකට නඩුවක් තිබුණා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ නඩුව යම් කිසි 
සමථයකට පත් වුණා. නමුත් ඒ සමථය පිළිබඳව ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 8,300 
ෙදනාෙගන් අය කර ගත් -ඔවුන්ට හිමි ෙවලා තිබුණු- අර්ථ සාධක 
අරමුදල් නැවත වටයකින් ෙවනම කමයකට ගන්න කියා 
මාර්ගයක් සකස් කරලා තිෙබනවා.  ෙමයින් 15,000කට ආසන්න 
නිලධාරින් පිරිසක් 2014 ජනවාරි මාසෙය් 03 වැනි දා රාජ්ය 
ෙසේවයට අනුයුක්ත වුණා. ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු 
ඇමතිවරෙයක්; ෙවන විෂයයක් භාරව සිටිෙය්. එෙසේ රාජ්ය 
ෙසේවයට ඇතුළත් ෙවද්දී රාජපක්ෂ පාලනය ඒ සමෘද්ධි 
නිලධාරින්ට කිව්වා, "පශ්නයක් නැහැ. ඔය ෙගොල්ලන් ඒ තීරණයට 
එකඟ ෙවන්න. ඔය ෙගොල්ලන් රාජ්ය ෙසේවයට අන්තර්ගහණය 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් වැටුප එක රුපියලකින්වත් 
අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔය ෙගොල්ලන්ට විශාම වැටුප් ලැෙබනවා." 
කියලා. නමුත් අද  ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙමම කාණ්ඩ ෙදෙකහි ඉන්නා ෙසේවක-
ෙසේවිකාවන්ෙගන් 112ෙදෙනකුට ආසන්න පිරිසක් ෙම් වනවිට මිය 
ෙගොස් තිෙබනවා. මා ළඟ  ඒ ෙල්ඛන තිෙබනවා. 2014 ජනවාරි 03 
වැනි දා සිට 2017 මාර්තු 31 වැනි දා ෙවන ෙකොට 112 ෙදෙනකු 
මිය  ෙගොස් තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙපන්ෂන්  එකත් නැහැ; 
ෙමොකක්වත් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිලධාරින් ජීවත් ෙවලා 
හිටියා නම්, අඩු ගණෙන් ඇවිත් ඔබතුමා එක්ක කථා කරයි.   එදා, 
රාජපක්ෂ පාලනය කාලෙය් "අලි ෙදන්නම්, ෙකොටි ෙදන්නම්, ඉර-
හඳ ෙදන්නම්" කියලා ඒ මිනිසුන්ට ෙපොෙරොන්දු දුන්නා.  අද වනවිට 
ඒ මිනිසුන්ෙගන් 112 ෙදෙනකු මිය ෙගොස ් තිෙබනවා. ඔවුන්ට 
විශාම වැටුපත් නැහැ. මෙග් දැනීෙම් හැටියට තව සියයකට 
ආසන්න පිරිසක් විශාම ගිහින් තිෙබනවා. ඔවුන්ටත් විශාම වැටුප 
නැහැ. ඒ වැටුප හදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒ 
ෙව්ලාෙව් ෙබොරු කියලා තමයි ඒ සමෘද්ධි නිලධාරින් අමාරුෙව් 
දැම්ෙම්.  

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා දින 368ක් 
රාජපක්ෂ පාලනය තිබුණා. 2014 ජනවාරි 03 වැනි දා තමයි දිවි 
නැගුම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කෙළේ. 
රාජපක්ෂ මහතා පැරදිලා ෙගදර ගිෙය්, 2015 ජනවාරි 08 වැනි දා. 
අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිබුණා, ඒ වැටුප හැදුෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
ඇමතිතුමනි අද ඔබතුමා යටෙත් වැඩ කරන නිලධාරින්ට විශාම 
වැටුප් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොරු තීන්දු අරෙගන, "ඔක්ෙකෝම 
තීන්දු ගත්තාය" කියලා මිනිසුන්ට කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේ 2016 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 03 වැනි දා කැබිනට් 
පතිකාවක් දමා තිබුණා. එම කැබිනට් පතිකාවට අනුව 
අනුකමිටුවක් පත් කළා ෙම් ගැන ෙහොයන්න. ඒ අනුකමිටුෙවන් 
නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ, ෙමොකක්ද?  ඒ ෙසේවක-
ෙසේවිකාවන්ෙග් වැටුප් අඩු කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ ෙවලාෙව් 
තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ  කියලා නිර්ෙද්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා දැන් ඒ වැටුප හදන්න බැහැ.   ඒ ඕනෑම ෙකෙනක් රාජ්ය  
ෙසේවයට අලුතින් ඇතුළත් ෙවනවා හා සමානයි. දැන් 2014 
ජනවාරි මාසෙය් 03 වැනි දා ඉඳලා ෙමම ෙසේවකයන් අලුතින් 
ඇතුළත් ෙවනවා වාෙග් තමයි සැලෙකන්ෙන්.  නමුත් ඔවුන් 
සමෘද්ධි අධිකාරිෙය් අවුරුදු විස්සක් වැඩ කරලා තිෙබනවා. 2014 
ජනවාරිවලදී රාජ්ය ෙසේවයට ඇවිල්ලා අලුතින් ෙනොම්මරයක් 
ගත්තාට පසුව, ඔවුන්ෙග් ෙසේවයට අනුව -ඔවුන්ෙග් ෙසේවය කරපු 
කාලයට අනුව- වැටුප් හදන්න බැහැ.  ෙමොකද, එෙහම කැබිනට් 
තීන්දුවක් කලින් අරෙගන නැහැ කියලා වර්තමාන කැබිනට් 
අනුකමිටුව කියලා තිෙබන නිසා. ෙසේවක-ෙසේවිකාවන් රවට්ටලා 
දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බලහත්කාරෙයන් ඇති 
කරපු ෙව්ලාෙව් ඒෙක් හිටපු සමහර වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝත් 
රාජපක්ෂ එක්කමයි හිටිෙය්. දැනුත් ඉන්ෙන් එයාත් එක්කද 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ සියලු ෙද්ත් එක්ක ෙම් පාවාදීම 
ඇතුෙළේ  අද සිදු ෙවලා තිෙබන ෙදය තමයි, ෙමම නිලධාරින්ෙගන් 
විශාම යන කාටවත් විශාම වැටුප ෙනොලැබීම. එම නිසා ෙම්ක 
බරපතළ තත්ත්වයක්. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දුප්පතුන්ට උදවු කරන්න 
කලින් තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ වැඩ කරන නිලධාරින්ට උදවු කරන්න.  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොඩි දමන්ෙන්, ගැටෙඹ්  ෙහෝ 
ෙගෝල්ෙෆේස් එකට ෙහෝ ෙසනඟ  ෙගනාෙව් ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි.  
ෙමොකද, සමෘද්ධි ෙසේවය කියන එෙක් අරමුණ ෙහොඳ වුණාට,  ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම ගම්වල එක පක්ෂයක අයට වැටුප් ෙගවලා කරන 
වැඩක් ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා අඩු ගණෙන් ෙම් මිනිස්සු 
කරන එම ෙසේවය ෙවනුෙවන්වත් ඔබතුමා ඉක්මනට ෙම් පශ්නය 
විසඳා දමන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මා 
ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි.  ඔබතුමා දන්නවා, සමෘද්ධි 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් බැංකු අංශයක් තිෙබන බව. 
අද ඇත්තටම මිනිස්සු වැඩිපුරම සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
බැංකු අංශයට. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඕනෑම බැංකුවක් 
ගත්ෙතොත්, අධීක්ෂණ ඒකකයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
බැසිල් රාජපක්ෂ යුගෙය්දී සමෘද්ධි බැංකු අංශෙය්ත් අධීක්ෂණ 
ඒකකයක් තිබුණා. එතැන පධානියා යම් කිසි දූෂණ වංචාවකට 
සම්බන්ධයි කියලා ෙචෝදනා තිබිලා යම් කාලයකදි ඒ නිලධාරියා 
ඉවත් කළා. නමුත්, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙප් දැනීෙම් හැටියට ඒ ෙචෝදනා තිෙබන පුද්ගලයා 
නැවත පත් කරලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, දැන් ඔබතුමා 
එම බැංකු අධීක්ෂණ ඒකකයත් විසුරුවා හැර තිෙබනවා. බැංකු 
අධීක්ෂණ ඒකකෙය් සිටි පුද්ගලයන් දූෂිතයි නම්, ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉවත් කරන එක ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක වැඩ කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑය කියලා හිෙතන කට්ටිය දමා ගන්න ඕනෑය 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ  හිතනවා නම්, ඒකත් අපට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන්. නමුත්, කුඩා පරිමාණෙය් වුණාට සමෘද්ධි බැංකු අංශෙය් 
අතිවිශාල බැංකු ජාලයක් තිෙබනවා. මෙග් දැනීෙම් හැටියට 
සමෘද්ධි බැංකුෙව් රුපියල් බිලියන 60කට වඩා මුදල් තිෙබනවා. 

985 986 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ කණ්ඩායෙම් සිටි එක් ෙකෙනකු හැෙරන්න අෙනක් සියලු 

ෙදනාවම අභ්යන්තර විගණන අංශයට දමලා,  අභ්යන්තර විගණන 
අංශය ශක්තිමත් කළා, මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ඇත්තටම අපට 
ෙපනුණු විධියට අධීක්ෂණ අංශෙයන් යමක් ෙකරුෙණ් නැහැ. 
විගණන අංශෙයන්  ගිහිල්ලා තමයි සිදු වූ සියල්ල ෙසොයා බැලුෙව්.  
අපි කෙළේ ෙම් සියලු ෙදනාවම විගණන අංශයට යවලා, විගණන 
අංශය ශක්තිමත් කිරීමයි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් විගණන අංශයට ongoing ෙද්වල් 

කරන්න බැහැයි කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අහවල් බැංකු ෙව් වංචාවක් සිද්ධ වනවා කියලා අද ඔබතුමාට 
පැමිණිල්ලක් ලැබුෙණොත්, අධීක්ෂණ අංශය දැන් වුණත් ඒ 
ස්ථානයට යවන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පසුගිය කාලෙය් හිටපු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ෙම් 

කටයුත්ෙතන් දිසාපතිතුමායි, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමායි ඉවත් කළා. 
දැන් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් බලය සම්පූර්ණෙයන්ම දිසාපතිතුමාට 
හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට භාර දීලා තිෙබනවා  ඒ හින්දා දැන් 
ඒක කරන්න බැහැ.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි පැහැදිලිවම කියන්ෙන්, සමෘද්ධි බැංකුවට අධීක්ෂණ 

ඒකකයක් පිහිටුවන්න කියලායි. අධීක්ෂණ ඒකකයක් නැතිව 
බැංකුවක් කර ෙගන යන්න බැහැ.  අපි කථා කරන්ෙන් රාජ්ය මුදල් 
පාලනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටයි. ඔබතුමා අභ්යන්තර 
විගණනය ශක්තිමත් කරලා තිබුණා නම්, ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, මට හිෙතන හැටියට ෙම් කරන්ෙන් 
පැහැදිලිවම දූෂිතෙයකුට පාර කපන වැඩක්. ෙමොකද, ෙම් අංශයට 
නැවත සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් බැසිල් මහත්තයාත් එක්ක 
ඉඳලා ඉවත් කරපු ෙකෙනක්.  

මට පශ්නය තිෙබන්ෙන් තනි පුද්ගලෙයකු සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන්, ආයතනය හදන්නයි. ෙම් රෙට් දුප්පත් 
මිනිසුන් ෙවනුෙවන් ෙසේවයක් කරන්න තිෙබන සල්ලි ෙන් එහි 
තිෙබන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග්  ෙම් සමෘද්ධි 
අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි කියාවලිය තුළ පවතින මූලික කාරණයක් 
පිළිබඳව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම කලිනුත් කථා කෙළේ බැංකු ගැනම නිසා ඒ 
ගැන කියලාම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ෙමම බැංකුවල "දිවි නැගුම", "සමෘද්ධිය" 
වශෙයන් boards ෙවනස් කිරීෙම් දී යම් කිසි මුදලක් වියදම් වනවා. 
ඒක අපි පිළිගන්නවා. ෙම් පිළිබඳව නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
2017 ෙපබරවාරි මාසෙය් 09 ෙවනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පශ්න කළා,  "ෙම් boards ෙවනස් කිරීෙම් 
ෙසල්ලම නිසා විතරක් රුපියල් මිලියන 75ක්, 80ක් වාෙග් මුදලක් 
මුළු බැංකු පද්ධතියෙයන්ම වියදම් වනවා ෙන්ද?" කියලා. එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම්  හැන්සාඩ් වාර්තා 
ෙපන්වන එක ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා  ඒ ඒ 
තත්ත්වයන්ට අනුව ස්ථාවරයන් ෙවනස් කරන්න ඉතාම දක්ෂයි 
ෙන්. නමුත්, රෙට් ජනතාවෙග් දැන ගැනීම සඳහා මම ඒක 
කියන්නම්. ඔබතුමාට හැන්සාඩ් වාර්තාව  ෙපන්වන එක ෙත්රුමක් 
නැති බව මම දන්නවා. නමුත්, රටට ෙපන්වන්න ඕනෑ. නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා කියා තිෙබනවා, 2014 අවුරුද්ෙද් දී සමෘද්ධි 
බැංකු,  දිවි නැගුම බැංකු බවට පත් කළාට පසුව දළ වශෙයන් 
රුපියල් මිලියන 50ක්  වියදම් කරලා තිෙබනවා කියලා boards 
ෙවනස් කරන්න. ඒ කියන්ෙන් සමෘද්ධිය,  බැසිල්ෙග් දිවි නැගුම 
කරෙගන.  නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා ෙපබරවාරි 09 ෙවනිදා 
කියා තිෙබනවා,  " දිවි නැගුම" නාමය  "සමෘද්ධි" කරන්න ෙබෝඩ් 
එකට රුපියල් මිලියන 75ක් 80ක් වාෙග්  ෙලොකු මුදලක් යාවි  
කියලා. එතෙකොට ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා කියනවා, 
රුපියල් 2,000කින් ෙබෝඩ් එක ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කියලා.  
මම ෙම් රටට කියන්ෙන්, එතුමාට ෙනොෙවයි.   

දැන් ඔබතුමා චකෙල්ඛයක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් 
තිෙබන්ෙන්, 2017 මාර්තු 09 ෙවනි දින දරන එම චකෙල්ඛය.  
ෙමොකක්ද ෙම් චකෙල්ඛෙය් තිෙබන්ෙන්? දිස්තික් සමෘද්ධි 
අධ්යක්ෂ, සමෘද්ධි කාර්යාල ඔක්ෙකෝටම ගහලා තිෙබනවා, 
"දැනට භාවිත කරන නාම පුවරුව භාවිතයට ගත ෙනොහැකි නම්,  
ඒ සඳහා අලුතින් නාම පුවරුවක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළ 
යුතුයි. ඒ සඳහා රුපියල් 20,000ක උපරිමයකට යටත්ව බැංකු 
වියදමින් ෙගවීම් කටයුතු කළ යුතුය" කියලා. එහි ෙබොෙහෝ විස්තර 
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. රුපියල් 2,000, රුපියල් 20,000 ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් printing mistake එකක්ද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  එෙහම නැත්නම් මම කලින් කිව්ව ආකාරයට  එස්.බී. 
දිසානායක මහතාෙග් ස්ථාවරය ෙවනස් කිරීෙම් පතිපත්තිය මතද? 
දැන් ෙම් රුපියල් 20,000 ගණෙන් කීයක් තිෙබනවාද? ෙම්වා 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙවනස් කරන්න ෙවන බව මම පිළිගන්නවා.  
හැබැයි, ආණ්ඩුවලින් කරන ෙසල්ලම්වලට වියදම් වන්ෙන් කාෙග් 
සල්ලිද?  එක්ෙකෙනක් සමෘද්ධිය දිවි නැගුම කරනවා. ඊට පසුව 
පත් ෙවන ෙකනා "දිවි නැගුම" "සමෘද්ධිය" කරනවා. ඒවාට 
රුපියල් මිලියන 50ක් 60ක් වියදම් ෙවනවා. ෙම් වියදම් වන්ෙන් 
කාෙග සල්ලිද? ෙම් වියදම් වන්ෙන් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග සල්ලි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් කරන නාස්තිය එකක්. ඊළඟට, මම හිතන 
විධියට දරු උපතකදී රුපියල් 5,000ක් වැනි මුදලකුත්, මරණයකදී 
රුපියල් 8,000ක් ෙහෝ රුපියල් 10,000ක් වැනි මුදලකුත් 
සමෘද්ධිලාභින්ට ලැෙබනවා.    

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රුපියල් 15,000ක්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් සඳහා මිනිසුන්ෙගන් මුදල් කපාෙගන තිෙබනවා. 2013, 

2014, 2015 යන අවුරුදුවලත්, ෙම් දක්වාත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් එක රුපියලක්වත් ෙගවා තිෙබනවාද කියා මා 
දැනගන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේ මීට කලිනුත් කියා 
තිෙබනවා, මිනිසුන්ට ෙගවා තිෙබනවාය කියලා. මා අභිෙයෝග 
කරලා කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේ එක ශතයක්වත් ෙගවලා නැහැයි 
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, සමෘද්ධිලාභින්ෙග් පවුල්වල දරු උපතකදී, 
මරණයකදී ඔවුන්ට ලැබීමට දායක මුදලක් සමෘද්ධි අරමුදෙල් 
තිෙබනවා.  

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සියල්ලම. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සියල්ල ෙගවා නැහැ කියන එක තමයි අපි කියන්ෙන්. අපි 

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, - [බාධා කිරීමක්] වාද කරන්න 
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අවශ්ය නැහැ. ඒ මුදල් ෙගවන ලද බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ඔබතුමා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරනවා. අෙප් උපෙද්ශෙය් තිෙබන්ෙන්, 

මළ ෙගදරක් වුෙණොත් ඒ මිනිය වළලන්න කලින් ඒ සල්ලි ෙගදරට 
ෙදන්න ඕනෑය කියලායි.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මා අහන්ෙන්, ඒ මුදල් ෙගවා තිෙබන බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරනවාද කියලායි. මා අහන්ෙන්, එක් එක් 
ෙකනාට ෙගවපු මුදල් පමාණය ෙනොෙවයි. 2013, 2014, 2015 
අවුරුදුවල ෙපොදුෙව් ෙමපමණ මුදලක් සමෘද්ධි අරමුදෙලන් වියදම් 
කර තිෙබන බවට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] මිනිසුන්ට ෙගවලා නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සියල්ල ෙගවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙගවලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. දැන් ඔය දිසාපතිට - [බාධා කිරීම්] 

-  ඔබතුමා කාලයක් තිස්ෙසේ ඉතාම - 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මා ෙටලිෙෆෝන් කරනවා, මූලස්ථාන කළමනාකරුවන්ට.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාෙග් නිලධාරින්ට කියන්න, මිනිසුන්ට මුදල් 

ෙගවපු බවට ෙල්ඛන කිහිපයක් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා 
එවන්නය කියලා. මා ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා. ෙගවා 
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. අෙප් පාර්ථනය ඒකයි. ෙගවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. තවම ෙගවලා නැහැ.  

සමෘද්ධි ආයතනය සම්බන්ධෙයන් බලපාන කුඩා කරුණු 
කිහිපයක් මා දැනගන්න කැමැතියි. ඔබතුමා දන්නවා, 
විෙශේෂෙයන්ම දිවිනැඟුම ව්යාපෘතියක් බවට පත් කළාට පස්ෙසේ 
පාෙද්ශීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඇතුළු විශාල ෙද්වල් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට එය ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවාය කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කාලය වැඩිපුර ලබාෙගන 

තිෙබනවා. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. තව විනාඩි ෙදකකින්, තුනකින් මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ෙම් මුදල් පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා හදා 

ගත්තා. අපි ඒෙක් වැරැද්දක් දකින්ෙන් නැහැ. දැන් පාරවල් හදන්න 
පුළුවන්, පාෙද්ශීය සංවර්ධනය සඳහා විවිධ මුදල් ෙවන් කරන්න 
පුළුවන්. මා දැනගන්න කැමැතියි, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
මහනුවර දිස්තික් සමෘද්ධි ඇමතිද, නැත්නම් ලංකාෙව්ම සමෘද්ධි 
ඇමතිද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ තලාතුඔය වැසිකිළි, කැසිකිළි 
පද්ධතියකට රුපියල් ලක්ෂ 41ක් සඳහන්කර තිෙබනවා; 
නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් උඩෙහේවාහැට හා මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
පහතෙහේවාහැට සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60ක් සඳහන්කර තිෙබනවා. 
ඔක්ෙකොම බැලුවාම අපට ෙපෙනන්ෙන්, ජනාධිපතිතුමා ගැසට් 
නිෙව්දනයක් මඟින් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාව පත්කරලා 
තිෙබන්ෙන් මහනුවර දිස්තික්කයට පමණයි කියලායි. 
රිකිල්ලගස්කඩ, ගැටකුලාව, මල්උල්ල කියන ඒවා නම් මා 
හිතන්ෙන් ෙවනත් දිස්තික්කවල ඒවා ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් ඉන්ෙන්? පාෙද්ශීය සංවර්ධනයට 
ෙවන් කරපු මුදල්වලින් තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කෙය් ඡන්ද 
ව්යාපෘතිය සඳහා අවශ්ය කරන පදනම හදා ගන්නවා. "රෙට්ම 
සමෘද්ධි ඇමති" තමුන්නාන්ෙසේ කියායි අපි කියන්ෙන්. ෙම් අරමුදල් 
රටට ෙවන් කරන්න. ෙම්වා රාජපක්ෂලා කරපු වැඩ ෙන්. රෙට්ම 
සල්ලි හම්බන්ෙතොටට ෙගන ගියා. හම්බන්ෙතොටට වුණ ෙද්කුත් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් අරමුදල් රට 
ෙවනුෙවනුත් ෙවන් කරන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙද්ශපාලන අනාගතය ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේ යම්කිසි ෙදයක් 
කර ගත්තාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අඩු ගණෙන් රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ගලක් කඩා ගන්නවත් අවසර 
ලබා දීලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගලක් කඩා ගන්න? 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගල් ෙබොරලු ගැනෙන් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමාට තිෙබන පශ්නය. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් කාරණයත් 
දැනගන්න කැමැතියි. ෙම් සමෘද්ධි අරමුදලින් කරපු මහා විශාල 
නාස්ති තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. 
ඔබතුමා ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැෙන්. ඔබතුමා ගිය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක්ෙන්. මම ෙපන්නුෙව් වර්තමාන ඇමතිවරයා 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පතිරූපය නංවා ගන්න අරමුදල පාවිච්චි 
කරන විධිය පිළිබඳවයි. 

පසුගිය රජෙයන් දිවි නැගුම ජාතික සංවර්ධනයට සමෘද්ධි 
අරමුදල යටෙත් මිලියන 71ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. දිවි නැගුම 
සහනාධාර හිමිකම් පත මුදණය කරලා ෙබදා හරින්න මිලියන 
11ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. තීෙරෝද රථ රියදුරන්ට විශාම වැටුප් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම ඡන්ද 
කාලෙය් - රාජපක්ෂෙග් කාලෙය් - කරපුවා. විශාම වැටුප් සහ 
රක්ෂණය සඳහා වූ පචාරක කටයුතුවලට ලක්ෂ 24ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. "ඉසුරුමත් නිවහනක්" වැඩසටහන යටෙත් 
සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් මුදල්වලින්  මිලියන 2,992ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. දැන් FCID එකත් එක්ක ඒ සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් 
තිෙබනවා. දිවි නැගුම පජා මූල බැංකු මඟින් අත්පතිකා ෙබදන්න 
ලක්ෂ 25ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  

පසුගිය පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දය ෙවනුෙවන් යකඩ 
බට ලබා දීමටම ලක්ෂ 350ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් 
අමාත්යාංශය පිළිබඳව දැනගන්න කැමතියි. මම අගමැතිවරයාට 
සහ රෙට් ආණ්ඩු කරන අයට කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් සමෘද්ධි 
අරමුදල්වලින් මිලියන 4,000කට ආසන්න පමාණයක් නාස්ති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා තිෙබනවා. ෙම්වාට සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිරීම එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා වැඩක් නැහැ. 
නමුත් ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම්වාට අදාළව කරලා තිෙබන 
පරීක්ෂණ ෙමොනවාද? තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත්යාංශෙයන් කරලා 
තිෙබන පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිෙයන් කරන 
පරීක්ෂණවලින් අහු ෙවන්ෙන් ෙහොරු විතරක් බව ඔබතුමා 
දන්නවා. අමාත්යාංශයකින් පරීක්ෂණයක් කළාම අහු ෙවන්ෙන් 
ෙහොරා විතරක් ෙනොෙවයි; ෙහොරාට ෙහොරකම් කරන්න බලපාපු 
ආයතනික දුර්වලතාත් අමාත්යාංශයකින් පරීක්ෂණයක් කළාම අහු 
ෙවනවා. කවදාවත් ෙපොලීසිෙයන් කියන්ෙන් නැහැ, "ෙමන්න ෙම් 
ආයතනික දුර්වලතා හදා ගන්න" කියලා. ආයතනික වශෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ කියලා අපි කියන්ෙන් ඒකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේට ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. අවසාන විනාඩිෙය්දී මා ෙම් කාරණයත් කියන්න 

කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේ ළඟදී පුවත් පත් දැන්වීමක් දාලා 
තිෙබනවා, සමෘද්ධිලාභී පවුල්වල දරුවන්ට ජපන් රටට යාමට 
ශිෂ්යත්ව 25ක් ෙදන්න කියලා. මට ෙම්ක ඇත්තටම තැපෑෙලන් 
එවපු එකක්. 

ඔබතුමා ඒ ශිෂ්යත්ව වැඩසටහනට ළමයින් ෙතෝරා ගන්න 
යන්ෙන් පත්තර දැන්වීම් දාලා. නමුත් අපි දන්නා තරමින් 
ඔබතුමාට හැම ගෙම්ම ඉන්නවා නිෙයෝජිතෙයක්, ඔබතුමාෙග් 
නිලධාරිෙයක්. ඇයි, ඒ ෙගොල්ලන් මඟින් ගන්ෙන් නැතුව 
adsවලින් ගන්න හදන්ෙන්? Adsවලින් ගන්නවා කියන්ෙන් 
වංචාවට ඉඩ වැඩියි කියන එකයි. ෙමොකද, ඒවා ජපන් ශිෂ්යත්ව. ඒ 
සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙග් අරමුදලින් විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, ඒ අය සමෘද්ධි නිලධාරින් 
මඟින් ෙතෝරා ගන්න කියලායි. ඒ ගත්තත් ඒක manipulate 
කරන්න පුළුවන්; ඒක කරනවා. අපි ඒ ගැන දන්නවා. නමුත් ෙමය 
ෙකළින්ම manipulate කිරීමක් වනවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක නීතිය. ඒ වාෙග් ෙදයක් කරනවා නම් එය 

පසිද්ධ දැන්වීමකින්- 

      
ගරු බිමල් රතනායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එහි පශ්නයක් නැහැ. පසිද්ධ දැන්වීමක් දමන එක ෙහොඳයි. 

නමුත් ඒකට ඔබතුමාෙග් නිලධාරින් මඟින් ෙතෝරා ගන්න එෙකන් 
කිසිම වැරැද්දක් වන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක නීතිය. 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙමොකද, "A" තුන ගත් ළමයි සමෘද්ධි පවුල්වල ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණය කියන්න කැමැතියි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය බලෙය් පවතින 
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා "පජා මූල 
සංවිධාන" නමින් ෙද්ශපාලනයට එන ෙකොන්තාත්කරුවන්ට මඟ 
පාදන විධිෙය් ඉඩ කඩක් ඔබතුමා අද සම්මත කරන්න යන ෙම් 
නීති රීති, ෙරගුලාසිවලින් හැෙදනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, 
සමෘද්ධිලාභින් ෙනොවන අයට ෙමයට ඇතුළත් වන්න ඉඩ කඩ දී 
තිෙබන එක. අපි ඉල්ලා සිටිනවා,  ඒක ෙවනස් කරන්න  කියලා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒක තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිලාභින් ෙනොවන අඩු 

ආදායම්ලාභින්ට. ව්යාපාරිකයන්ට ෙමයට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙචෝදනාව වන්ෙන් ව්යාපාරිකයන්ටත් 

සමෘද්ධි හම්බ ෙවනවා කියායි.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒවා දැන් නැහැ ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙචෝදනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් එයයි. ඔබතුමා අඩු 

ආදායම්ලාභින් කිව්වාම, කවුද ඒක මනින්ෙන්? ඒක මනින්න 
සිටින පධාන නිර්ණායකය -ගෙම් නිර්ණායකය තමයි- ඔබතුමාෙග් 
නිලධාරියා. ඒ අය යටෙත් තමයි දුප්පත් මිනිහා ඉන්ෙන්. ඔබතුමා 
ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙමය ෙවනස් කෙළේ 
ෙමොකටද? ෙකොන්තාත්කාරයායි, තමන්ෙග් පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයායි ඔබන්නයි එෙහම කෙළේ. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්. 
සමෘද්ධිලාභින් -අඩු ආදායම්ලාභින්- කියලා කිව්වාම ඇති. තවත් 
අවශ්ය නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින කාලයත් එක්ක බැලුවාම කථිකයන් හැටියට ගරු 

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා, ඊට පස්ෙසේ ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා සහ එස්.බී. 
දිසානායක අමාත්යතුමා ඉන්නවා. එතුමන්ලා සඳහා අද කාලය 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසායි මා කලින් දැනුවත් කෙළේ, පස් වරු 
2.00ට සභාෙව් කටයුතු අවසන් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා 
කියා. ඒ අනුව ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
අමාත්යතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18ක කාලයක් තිෙබනවා. Before that, the 

Hon. Deputy Chairman of Committees will take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 12.32] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනාඩි 18ක්! ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතනවා ෙම්වා ඉතා 
වැදගත් නිෙයෝග බව. දිවි නැඟුම කියද්දී අපට ෙඛ්දනීය අතීතයක් 
මතක් ෙවනවා. එය අපට අමතක කරන්න බැහැ. හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය පැය 24කින් ඉවත් කළා. දිවි නැගුම පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළාට පසුව එය නීතියට විරුද්ධ නිසා -
නීතියට පටහැනි නිසා- එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය -ඉහළ උසාවිය- ඊට 
අදාළ තීන්දුව දුන්ෙන් එම පනත් ෙකටුම්පත පතික්ෙෂේප කරලායි. 
එතැනදී නීතිය ෙකොච්චර අතට ගත්තාද කිව්ෙවොත්, එදා සිටි රජය 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් -කමිටුවක්- පත් කළා. 
එය අධිකරණයක් බවට පත් කරලා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
චූදිතයා කරලා, එතුමිය ෙමතැනට ෙගන්නලා ෙබොෙහොම 
සමච්චලයට ලක් කරලා, පැය 24ක් තුළ දුන් තීන්දුවකින් ඉතාමත් 
නින්දිත විධියට එතුමිය ඉවත් කළා. ෙම් රටට නිදහස ලැබුණු 1948 
ඉඳලා ෙනොෙකරුණු ආකාරෙයන් හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය 
ඉවත් කළා. ඒ තරම් බලවත්කමක් ෙපන්වූවා. ඇයි එෙහම කෙළේ? 
අධිකරණය ස්වාධීනව රෙට් නීතිය තුළ සිටිමින් තීන්දුව දුන්නාම, 
තමන්ෙග් අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගන්න බැරි නිසා තමයි 
කමිටුවක් පත් කරලා එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් පවුෙල් 
සෙහෝදරයකු වූ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඒ විධියට කටයුතු කෙළේ. 
ඒ හිතුවක්කාරකම තුළ අපි දැක්කා ෙම් රට යන ආකාරය. ජනතාව 
ඒ නිසායි ෙවනසක් ඕනෑ කියලා, ඒ ෙවනස කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දිවි නැගුම පනත 
යටෙත් නිෙයෝග ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් අෙප් එස්.බී. දිසානායක 
මැතිතුමායි. මම ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාසයට යනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි. අපට අමතක කරන්න බැහැ, දිවංගත 
රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 1977 ඉඳන් 
ඉන්න ෙකෙනකු හැටියට මට ඒ කාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙද් මතකයි. 
එදා මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා, එදා ඇති කරපු පළාත් 

සභාවට ගියා. මම, බලය විමධ්යගත කිරීම දැඩි ෙලස විශව්ාස කරපු 
ෙකෙනක්. එදා ලංකාෙව් දිස්තික්ක 24ට අදාළව පැවැති දිසා ඇමති 
කමය තුළ දිසා ඇමතිවරයකු විධියට ෙලෝක බැංකුෙවන් 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් කරපු පළමුවැනි සංවර්ධන ව්යාපෘතිය 
මම සාර්ථක කරලා ෙපන්වූවා. 

ඒ ආකාරයට සාර්ථකව කරලා ෙපන්වූ නිසා ෙලෝක බැංකුව 
එදා කිව්ෙව්, ''ෙම්ක ෙවනත් රටවල අසාර්ථක වුණා. ලංකාෙව්  
සාර්ථක වුණු නිසා අපි ෙමය දිගටම ෙගනියනවා.'' කියලා. එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු මෙග් ෙජ්යෂ්ඨත්වය නැති කර ෙගන ගිෙය් 
ෙමොකද? මම අයින් වුෙණ් ෙමොකද? මම රට විශ්වාස කරනවා. 
පළාත් මට්ටෙමන්, දිස්තික් මට්ටෙමන් අෙප් ගම හදන්න ඕනෑ 
කියන අදහස මා තුළ තිබුණා. ඒ අදහස තුළයි මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් ෙවලා එදා වයඹ පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති 
වුෙණ්.  

ඒ ඉන්න අවස්ථාෙව් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ජනාධිපති ෙවලා, ''ජනසවිය'' කියලා වැඩසටහනක් කියාත්මක 
කළා. ජනසවිෙය් අරමුණ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ගෙම් පවුල්වල 
දුගීභාවය තුරන් කිරීම. නමුත්, එතුමා ෙගනාපු දුගීභාවය තුරන් 
කිරීම - poverty alleviation - කියන සංකල්පයට ෙලෝක බැංකුව 
විරුද්ධ වුණා. එතුමා රණ්ඩු කරලා වාෙග් තමයි, ඉන් පසුව ෙලෝක 
බැංකුව පිළිඅරෙගන ජනසවිය ආරම්භ කෙළේ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1993 චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජයක් බලයට ආපු ෙව්ලාෙව්,  
තිබුණු ජනසවිය තමයි ''සමෘද්ධි ව්යාපාරය'' බවට පත් කෙළේ. ෙමහි 
අරමුණ වී තිෙබන්ෙන් දුගීභාවය නැති කරලා, රැකියා උත්පාදනය 
කරලා, ස්වයං පවුලක් බවට පත් කිරීම බව මම කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
නිසායි පවුලයි, ගමයි, ගම නිසා රට හැෙදන සංකල්පයට ගිෙය්. 
නමුත් ෙම් තුළ ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙද්ශපාලනීකරණයක් ඇති 
වුණා. අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, පන්නල හා කටුගම්පල ආසනයයි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් රුපියල් 
බිලියන ගණනක මුදලක් අරෙගන, ''සමෘද්ධි පවුල්'' කියලා මුදල් 
දීෙම්දී ඇති ෙවලා තිෙබන අසාර්ථකභාවය අපට ෙපනුණා. ඒක 
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාත් පිළිගන්නවා. ෙම් අසාර්ථකභාවයට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙද්ශපාලනීකරණයට නැඹුරුවීම තුළින්, 
තමන්ට හිතවත් ෙකනා විතරක් ෙතෝරලා ඒ අයට පමණක් සමෘද්ධි 
සහනාධාරදීම නිසා, මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ ඒ සමෘද්ධි 
සහනාධාර ලබා ගත්ත පවුල්වත් ආර්ථික වශෙයන් හරියට 
නැඟිටලාද කියලා. එෙහම නැඟිටලා නැහැ.  

පසුගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවති අෙප්  පන්නල 
පාෙද්ශීය සභා මාසික රැස්වීෙම්දී අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා 
ඇහුවා, ''දැන් ෙකොපමණ පිරිසක් සමෘද්ධිය, දිවිනැගුම කියන ෙම් 
වැඩසටහෙනන් ඉවත් ෙවලා ඉන්නවාද?'' කියලා. 5,000ක් ඉවත් 
ෙවලා ඉන්නවා කිව්වා. ''අලුතින් ෙකොච්චර එන්න ඉන්නවාද?'' 
කියලා ඇහුවාම, 5,000ක් ඉන්නවා කිව්වා. එතැනදී අපට 
ෙපනුෙණ් ෙමොකක්ද? ඇතිවීමට වඩා නැතිවීම තුළ, ඒ නැතිවීම 
තුළින් ඇතිවීමකට යන මාර්ගයක් නැති බව ෙපනුනා. දිවි නැගුම 
ඉවත් කරලා, ඉන් පසුව තිබුණු ජනසවිය වැඩසටහන තමයි 
සමෘද්ධි ව්යාපාරය බවට පත් වුෙණ්.  

අපි කළ යුතු, අපට ෙපනුණු ෙද් තමයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් කරන්න ඕනෑ කියන 
කාරණය. ඒක ඡන්දයට පමණක් සීමා ෙනොකළ යුතුයි. යම් 
ෙකෙනකුට රැකියාවක් නැත්නම්; ආදායමක් නැත්නම්, 
ෙකෙනකුෙග් බඩගින්න නිසා තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තියලා 
මංෙකොල්ලකාලා මැෙරන්න හරි යන්ෙන් ෙම් නිසායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් සෙහෝදර එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා ගැන මා තුළ 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය නැති අහිංසක පවුල් 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ඈත් කරලා ඔබතුමා ෙම් ගැන කියා 
කරන්න ඕනෑ. මම ෙම්ක ඉල්ලීමක් වශෙයනුයි කරන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම්ක අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා, ඇමතිතුමනි. රුපියල් 
බිලියන ගණන් මහජන මුදල් ෙම් ෙවනුෙවන් වැය කර තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කළත් වරදක්, කවුරු කළත් වරදක්. ඒක 
අපි ඔක්ෙකෝම පිළිගනිමු. රුපියල් බිලියන ගණනක් වන මහජන 
මුදල්වලින් ෙම් පවුල් නැඟිට්ටා නම් අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැඟිටලා නැහැ, ඇමතිතුමනි. අපි ඒකාබද්ධ පක්ෂ 
ෙදකක් විධියට අලුත් මනසකින්, අලුත් පතිපත්තියකින් ෙම් පවුල් 
නැඟිට්ටවන්න කටයුතු කෙළේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ.  

අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා සහ තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවී ඇමතිවරයා හැටියට මම එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවා. 
පන්නල ගාම නිලධාරි වසෙම් නිලධාරින් හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
ඒ කවුද? සමෘද්ධි නිලධාරි ඉන්නවා. ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි 
ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි 
ඉන්නවා. ගාම නිලධාරි ඉන්නවා. ඒ ආකාරයට හතර ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ෙම් අය එක්ක අපි මාසික රැස්වීෙම්දී කථා කර අන්තිමට 
මම අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට කිව්වා, ෙකොන්කිට් 
ෙගොඩනැඟිලි ෙකොච්චර හැදුවත්, ලස්සන මන්දිර හැදුවත් වැඩක් 
නැහැ කියා. අද ෙම් ගැලරිෙය් පාසල් ශිෂ්යෙයෝත් ඉන්නවා. 

මනස ෙවනස් කර ෙම් භූමියට ආදරය කරන, තමන් ගැන 
තමන්ට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්,  ස්ෙවෝත්සාහෙයන් 
දියුණුෙවන්නට පුළුවන් පුරවැසියන්  බිහි කරන්නට බැරි නම් අපි 
ෙම්  රටට  කරන ෙද්වල් හරියන්ෙන් නැහැ. අපිත් ෙබොරුවක් තමයි 
කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම්  වැඩ කටයුත්ත සඳහා  ඒ පළාෙත් 
ෙකොට්ඨාස අසූ  එෙකන් පළමුෙවනි කණ්ඩායම හැටියට ගාම 
ෙසේවා වසම් හතක් -ගාම  ෙසේවා වසම් කියන්ෙන් මුළු 
ෙකොට්ඨාසයම- රන්ෙදනිගල පුහුණු මධ්යස්ථානයට ගිහින් දවස් 
තුනක්  ෙම් නිලධාරින්  එක්ක කථා කළා.  ඔවුන්ෙග් මනස 
සම්පූ ර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සඳුදා ෙම් අයට ඒ 
ගැන සමාෙලෝචනය කර ඒ අයට ගමට බහින්නටය කියනවා.  ෙම් 
පළමුවන අදියර විතරයි.  මුළු ලංකාෙව්ම   ෙම්  නිලධාරින්ෙග් 
මනස අපි ෙවනස් කරන්නට  ඕනෑ.  ඇයි ඒ? ජනාධිපතිතුමාත් 
අපිත් ගිහින් කියනවා,  "තිරසර සංවර්ධනය "කියා. ලංකාෙව් අපිට 
"තිරසර සංවර්ධනය" කියන එක  එක්සත් ජාතීන් උගන්වන්නට  
ඕනෑ නැහැ. අෙප් අතීතෙය් අවුරුදු  දහස් ගණනක සිට හුරු පුරුදු 
ආර්ථික සමාජ කමයක් අපිට තිෙබනවා. වැව් පද්ධතියක් ඇති 
සමාජයක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ආඩම්බර ජාතියක් හැටියට සිටි 
ජාතියක්.  ඒ මනස නැවත ඇති කරන්නට  ඕනෑ. අපි වැව් හැදුවා. 
ෙම්  ෙගොඩනැඟිලි  ඔක්ෙකොම නැති ෙවනවා. අපි ඔක්ෙකොම 
මැෙර්වි.  නමුත් මතක තියා ගන්න. ෙම් ෙපොෙළොව  තිෙබන තුරු 
අපට පවතින එක උරුමයක්  තිෙබනවා.   ඒ තමයි අෙප් වැව් 
පද්ධතිය ගරු ඇමතිතුමනි. අතීතෙය් පරම්පරා සිය ගණනක් ෙම් 
වැව් පද්ධතිය  බුක්ති  වින්දා වාෙග්ම අනාගතෙය්දීත් ෙම් 
ෙපොෙළොව  තිෙබන තුරු ෙම් වැව් පද්ධතිය තුළින් අපි ජීවත් 
ෙවනවා. එෙසේ නම්  ඒ තිරසර භූමිෙය් 2015 ගරු ජනාධිපතිතුමා 
පැරීසිෙය් ගිහින් අත්සන් කළ ගිවිසුම තුළින් කටයුතු  කරනවා. මම 
හිතන විධියට ලබන මාසෙය්  ඒ තිරසර සංවර්ධන පනත් 
ෙකටුම්පත ෙග්නවා. ෙම් පනත ෙකටුම්පත තුළින් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? අරමුණු 17ක් කියා  තිෙබනවා.  

අද මාරවිල ෙහෝටලෙය් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතයනුත් එක්ක මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත්  

මුහුදුකරෙය් මුහුදු මත්ස්යයා ඇතුළු සියල්ලටම තිරසර  
ආරක්ෂාවක් සඳහා, අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් හදනවා. ෙම් විධිෙය් වැඩ කටයුතුවලට අපි යන්නට  
ඕනෑ. ඒ අරමුණු 17 තුළ තව අරමුණු  193ක්. ෙම්  193 කර ෙගන 
යන්න මම කැබිනට් පතිකාවක් දැම්මා. ජනතාව,  ශිෂ්යෙයෝ තමයි 
අෙප් අනාගත පරපුර. ඒ අවෙබෝධය අනාගත පරපුර ට ෙදන්ෙන් 
නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්නට, රට ෙගනයන්නට බැහැ. මාත්, 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමාත් ඒ සඳහා  අපි  උපෙයෝගී කර ගත්තා, 
Scout Movement  එක. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. 
හැම පාසලකම ජාති-ආගම්-කුල ෙභ්දෙයන් ෙතොරව  Scout 
Movement  එකක් ඇති ෙවනවා. ඒ තුළින් තිරසර ගම්මාන වැඩ 
පිළිෙවළ ඇති කරනවා. ගෙම්  පන්සල, ෙකෝවිල, පල්ලිය ෙවන්න 
පුළුවන්.  ඒ  වාෙග්ම විශාමික  රජෙය් ෙසේවකයන් ෙවන්නට 
පුළුවන්. පූජක පක්ෂය ෙවන්න ට පුළුවන්. පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් 
ඇති ෙවන  ඒ හදවත ගමට බැහැලා ගරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාෙග් 
සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ තුළින් කියාත්මක ෙවනවා. පන්නල වැඩ 
පිළිෙවළ ගන්නෙකො.  පන්නල  පෙද්ශෙය් බැංකු හයක් තිෙබනවා. 
ෙකෝ ටි අසූ ගණනක මුදල් තිෙබනවා. නිලධාරීතුමියත් ඒ අයත් 
දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා. ඒ අය "අල්ෙල් සීනි 
කනවා  වාෙග්."  කන්න ෙදනවා. මාසයට සල්ලි ටිකක්, කරවල 
කෑල්ලක්, හාල් මැස්ෙසක් ඒ වා  ෙග් ෙදයක් ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා,  අපි ෙම් අය ට අවෙබෝධ කරවමු. අෙප් 
අමාත්යාංශය හරහා  වෘත්තීය පුහුණු  කර  ඒ කාර්යය ට බහිමු. මම 
ඒකයි  ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්. රාජ්ය ආයතන රාශියක වෘත්තීය 
පුහුණු කරන්න තිෙබනවා. ඒ තුළින් පවුෙල් දුගීභාවය තුරන් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ගම්වල පවු ල්වල  රැකියා නැති අයට  
රැකියා පුහුණුව, ස්වයං රැකියා ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙහෝටල් අංශෙය් මල් වගාව,  අපනයනය  මෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
කරන ෙදයක්. ඔබතුමා එන්න බලන්න.  අධ්යක්ෂ ජනරාල් සුනිල් 
මහත්මයා ඉන්නවා. මම එතුමාට මීට ඉස්ෙසල්ලා  එන්න කිව්වා.  
අපි ඒකාබද්ධව ෙම් කටයුතු කර ෙගනයමු. පුළුවන් නම් සඳුදා 
උෙද් 9.00ට ඔබතුමාෙග් නිලධාරිෙයක්  පන්නල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට එවන්න. අප එතැනදී ෙමම වැඩ පිළිෙවළ 
model  එකක් විධියට හදනවා. ගෙම් පාසල, ගෙම් පල්ලිය කියන 
ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවලා පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කටයුතු 
කරනවා. අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් පටු 
අදහස්වලින් ඈත් ෙවන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාත් මාත් සියලුම ෙදනා 
මහජන සල්ලිවලින් පඩි ගන්නවා. අපිට පව්කාරෙයෝ ෙවන්නට 
බැහැ. ෙම් වාෙග් වාසනාවන්ත භූමියක් ෙලෝකෙය් නැහැ ගරු 
ඇමතිතුමා. ෙම් වාෙග් වාසනාවන්ත භූමියක් නැහැ. 

අඹ ෙගඩියක් කාලා ඇටය විසි කළත්, ඒක පැළ ෙවලා 
ආෙයත් ෙගඩි හැෙදනවා. ෙම් 'ලංකාව' කියන්ෙන්, යාපනෙය් 
ඉඳලා ෙදවුන්දර තුඩුව දක්වාම මහා වාසනාවන්ත පුණ්ය භූමියක්. 
එහි අයිතිය තිෙබන්ෙන් කකුල් ෙදෙක් මිනිසුන්ට විතරක් 
ෙනොෙවයි. ගහ ෙකොළවලටත්, සතා සිවුපාවාටත්, මත්ස්යයින්ටත් 
ෙම් සෑම ෙදනාටම එහි අයිතිය තිෙබනවා. එදා මිහිඳු මහ රහතන් 
වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ කාරණය ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න පාසල් 
දරුවන්ට දැන ගන්න මම කියන්නම්. කිස්තු පූර්ව තුන්වන 
සියවෙසේදී, ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය දවසකදී -ඊළඟට එන්ෙන් 
ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය. -ෙද්වානම්පියතිස්ස රජතුමාට 
උන්වහන්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙද්ශනා කෙළේ? "මහරජ, ඔබ භූමිෙය් 
අයිතිකරු ෙනොෙවයි, තාවකාලික භාරකරුෙවක් පමණයි" කියා 
ෙද්ශනා කළා. ඒක මතක තබා ගන්න. ෙම් සභාෙව් ඉන්න අයත් 
ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. රජතුමා මුවා මරන්න හදපු ෙවලාෙව් 
ෙද්ශනා කෙළේ, "ඔබට ෙමන්ම සතා සිවුපාවාටත්, මත්ස්යයින්ටත් 
නිදහෙසේ සැරිසැරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා" කියලායි. ඒ වදනයි මම 
ෙම් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.  
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ෙද්ශගුණ විපර්යාසය දැන් අපට දඬුවම් කරනවා. පෑවිල්ලක් 
ආවා. දැන් කියනවා, "ගං වතුර එනවා" කියලා. මිනිසා තමයි ෙම් 
පෘථිවිෙය් හතුරා ෙවලා ඉන්ෙන්. තිරසර සංවර්ධනය ඇති කරන්න 
නම් ෙම් කරන විනාශය අපි නැති කරන්න ඕනෑ.  

'සමෘද්ධිය' කියන්ෙන් මහා සද්කාර්යයක්. ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ වැෙඩ්ට බහින්න ඕනෑ. 
ඔබතුමාට අපි සහාය ෙදන්නම්. ෙම් මුදල ඇති,  බැංකුවල 
සල්ලිවත්, ෙවනත් මුදලක්වත් ඕනෑ නැහැ. ෙම් මුදලින් අපි ගෙම් 
පවුල හදමු; ඒ පවුල දියුණු කරමු; රැකියා ඇති කරමු. මත්පැන්, මත් 
කුඩු, මත් දව්ය විනාශ කරලා දමන්න ඕනෑ. ෙම් සමාජෙය්  
මානසික ෙරෝගීන් ඇති කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අන්න එතැනයි 
අපි ඉන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙදස 
ෙද්ශපාලන ඇසකින් බලන්ෙන් නැතුව පියවි ඇස් ෙදෙකන් බලලා, 
හැම දුප්පෙතක්ම නැගිට්ටුවන වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමා අද ඉඳලා 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඒකට සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ෙදනවා. අපි සියලුෙදනාම ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා.  

මම ජිනීවා නුවර පැවැති එක්සත් ජාතීන්ෙග් CITES සමුළුවට 
ගියා; ලබන මාසෙය්දීත් යනවා. ෙමොකක්ද, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
SDGs - Sustainable Development Goals - දහඅට තුළින් 
කියැෙවන්ෙන්? දුගීභාවය තුරන් කිරීම නැතෙහොත් poverty 
alleviation  කියන ෙද්  තමයි එහි පධාන ෙත්මාව. ඒක කියද්දී මට 
මතක් වුෙණ්,  දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමාවයි. 
එතුමා 1988 වසෙර්දී දුගීභාවය තුරන් කිරීම සඳහා 'ජනසවිය' 
වැඩසටහන ෙගනාවා. මම එතෙකොට වයඹ පධාන ඇමති. මම හැම 
සමුළුවකදීම කිව්ෙව්, "ඔබතුමන්ලාට ඉස්සර ෙවලා අපි 'දුගීභාවය' 
කියන වචනය ඉවත් කර ගන්නවා" කියලායි. වර්තමාන ජීවිත 
කාලෙය්දී තමයි ෙම් විධියට වුෙණ්. මහා පරාකමබාහු රජතුමා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අපට ෙශේෂ්ඨ උරුමයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ගැලරිෙය් ඉන්න දරුවන්ට දැන ගන්න ඕනෑ නිසායි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. මහා පරාකමබාහු රජතුමා -ෙමය මහා වංශෙය් ලියා 
තිෙබනවා.- තමන්ෙග් අමාත්ය මණ්ඩලයට කියා තිෙබනවා, 
"අමාත්යවරුනි, ෙතොපි මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබවු, මා ෙකෙරහි 
විශ්වාසය තබා මාෙග් අණ කියාත්මක කරවු" කියලා. එතුමා 
තවදුරටත් කියා තිෙබනවා, "ජලය නිකරුෙණ් මුහුදට ගලා යාමට 
ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. යම් තැනක ජලය රැඳවීමට හැකි නම් එතැන 
වැව් තනවු; ෙගොවි බිම් ඇති කරවු; ගම්මාන ඇති කරවු; ජනපද ඇති 
කරවු." කියලා. ඒ වාෙග්ම, "යම් තැනක වගා කරන්න බැරි නම්, 
එතැන ගල් පර්වත තිෙබ් නම්, මල් වතු වැනි අලංකාර උද්යාන ඇති 
කරවු; යම් තැනක භූමිෙය් වටිනා වස්තු තිෙබ් නම්, අත 
ෙනොතබවු." කියලා කියා තිෙබනවා. අද එෙහම ෙනොෙවයි, අපි 
ෙකළිනවා ෙන්. රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
ගිහිල්ලා පස්වලට රණ්ඩු කළා ෙන්ද? ඒ සම්පූර්ණ පරිසරයම 
විනාශයි. වස්තුව කියලා ෙදයක්  දැන් එහි  නැහැ. මහා 
පරාකමබාහු රජතුමා ආරක්ෂා කරපු ඒ සියල්ලම ඉවරයි.  නමුත් 
ෙලෝක නීතියක් තිෙබනවා. අධිකරණෙයන් අපට ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන්, නීතිඥ මහත්වරුනුත් ඉන්නවා ෙන්. නීතිෙයන් ෙබ්ෙරන්න 
පුළුවන්, නමුත්- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි.  

මට මතකයි, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා ෙපනී සිටි 
නඩුවක් ගැන. කිකට් ශූරෙයක් හිටියා, සතාසිවම් කියලා. සතාසිවම් 
ඔහුෙග් භාර්යාව මැරුවා, ෙමෝල් ගෙහන් ගහලා. ෙකොල්වින් ආර්. ද 
සිල්වා මහතා ඔප්පු කරලා ෙපන්නුෙව්, සතාසිවම් ෙනොෙවයි, 
ෙමෝල් ගහ තමයි භාර්යාව මැරුෙව් කියලායි. නමුත් ෙලෝක නීති 
ධර්මයක් ෙම් පෘථිවිෙය් තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට මඟ හරින්න 
බැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග් බලවත් රාජ්යයන්  පරිසරය විනාශ 
කරලා අද අෙප් අතීතයට, අෙප් උරුමයට කථා කරලා, ඒ තුළින් 
ලස්සන පෘථිවියක් නිර්මාණය කරන්න, එය ආරක්ෂා කරන්න 
කටයුතු කරනවා. කවුද ෙම්ෙක් හතුරා? අපි ෙන්. හතුරා අපි. අපට 
අෙප් පැවැත්මට ගහ ෙකොළ ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. අපට වතුර 
ඕනෑ; ගහ ෙකොළ, සතා සිවුපාවා ඕනෑ; වායුෙගෝලය ඕනෑ; ෙහොඳ 
ඔක්සිජන් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ පරිසරයට ෙම් කකුල් ෙදෙක් 
මිනිසාෙග් සහායත් අවශ්යයි. ෙමන්න ෙම්ක ෙත්රුම් අරෙගන අපි 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ, අනාගත 
පරපුරටත් දැන ගන්න. මම වැඩමුළුවක් පැවැත්වූවා, Peradeniya 
සහ Haggala Botanical Gardensවලට එන අයට සහ පාසල් 
ශිෂ්යයන්ට. දැන් අපි ෙම් වැඩමුළුව හැම තැනම කරෙගන යනවා. 
දිවි නැගුම, තරුණ ෙසේවා සභාව, scoutsලා, පාසල් ශිෂ්යයින් ෙම් 
සියලු ෙදනා එකට අරෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. 
ෙද්ශපාලකයන් සහ නිලධාරින් පැත්තකට ෙවලා,  සංවර්ධනෙය් 
හවුල්කරුවන් හැටියට පාසල් ශිෂ්යයාෙග් සිට සියලු ජනතාවට ඒ 
සම්බන්ධය අවෙබෝධ කර ෙදන්න ඕනෑ. ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිවි නැගුම ව්යාපෘතිය ෙම්කට එන්න 
ඕනෑ. අපි ඒ විධියට වැඩ කටයුතු කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[பி.ப.12.50] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, வ ைம 

என்ப  இன்ைறய உலைக அச்சு த் கின்ற பாாிய 
ெந க்க யாக, உலகம் எதிர்ேநாக்குகின்ற பாாிய ஒ  
பிரச்சிைனயாக  உ ெவ த்  வ கின்ற . இந்த நிைலயில், 
ெபா ளியலாளர்களால் ஒ  ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனயாகப் 
பார்க்கப்ப கின்ற ம் ச கவியலாளர்களால் ஒ  ச கப் 
பிரச்சிைனயாகப் பார்க்கப்ப கின்ற ம் இவற்ைற ம் 
தாண் ய நிைலயில் ஒ  மானிடப் பிரச்சிைனயாகப் பலரால் 
அைடயாளப்ப த்தப்பட்  வ கின்ற மான வ ைமைய, 
எம  நாட் ந்  ஒழிப்பதற்கு ஏ வாக அரசினால் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  ேவைலத் திட்டமாக 'வாழ்வின் எ ச்சி' 
திட்டம் காணப்ப கின்ற . இதற்கு ன்னர் இந்த ேவைலத் 
திட்டமான  ெவவ்ேவ  ெபயர்களால் அைழக்கப்பட்  
வந்தி ந்த நிைலயில், எம  நாட் ந்  வ ைமயான  
எந்தளவிற்கு ஒழிக்கப்பட் க்கின்ற ? என்ற ேகள்விைய 

ன்னி த்தியதாகச் சில க த் க்கைள இங்கு நான் 
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

ஒ  மனிதன் தன  வாழ்வாதாரத்திற்கு அத்தியாவசியமான 
ேதைவகைள, அதாவ , உண , உைட, , நீர் 
ேபான்றவற்ைற அைடந் ெகாள்ள யாத நிைலைமேய 
வ ைம என அைழக்கப்ப வதாகப் ெபா ளியலாளர்கள் 
வ ைமக்கு வைரவிலக்கணம் வகுக்கின்றனர்.  அேதேநரம், 
ஒ  மனிதன் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு அவசியமான மிகக் 
குைறந்த ேதைவகைளக்கூட ர்த்தி ெசய்ய யாத, 
மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்ைகைய வாழ யாத நிைலேய 
வ ைம என உலக வங்கி வ ைமக்கான வைரவிலக்கணத்ைத 
வகுத் ள்ள . வ ைமையக் கணிப்பதற்கான அள கள் 
காலத்திற்குக் காலம் வித்தியாசப்பட்டைவயாகேவ 
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இ ந் வ கின்றன. ஆரம்ப காலத்தில் உண , உைட, நீர், 
வசிப்பிடம் என்பன ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் ேதைவகளாக 
இ ந் ள்ள நிைலயில், தற்ேபாைதய ந ன வளர்ச்சி டன் 
கல்வி, சுகாதாரம் என்பன ம் ஒ  மனிதனின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகள் என்ற கட்டத் க்குள் உள்வாங்கப்பட் க்கின்றன. 
இந்த மா பட்ட வளர்ச்சிப் ேபாக்குகைள ேநாக்குமிடத் , 
"மனிதர்க க்கு எைவெயல்லாம் அவசியமாகத் 
ேதைவப்ப கின்றனேவா, அவற்ைற அைடய யாத 
நிைலைமேய வ ைம" எனக் ெகாள்ள ம். மனித க்கு 
அத்தியாவசியமாகத் ேதைவப்படாதவற்ைற அைடய யாத 
நிைலைம வ ைம அன் . 

அந்த வைகயில், எம  நாட் ன் வ ைம ஒழிப் த் 
ெதாடர்பிலான பிரதான ேவைலத்திட்டமான 'வாழ்வின் 
எ ச்சி' திட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்படாத பலர், இன் ம் 
வ ைமக்குட்பட்ட நிைலயிேலேய வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
குறிப்பாக, இந்த நிைலைமயான  வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் 
மைலயகப் பகுதி வாழ் மக்களிைடேய மிக அதிகளவில் 
காணப்ப கின்றைமைய இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். கடந்த சுமார் 30 வ ட கால த்தச் 
சூழலான , எம  நாட் ல் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளச் 
ேசர்ந்த தமிழ் மற் ம் ஸ் ம் மக்கைளப் பாாிய வ ைம 
நிைலக்குத் தள்ளியி ப்பைத உணரக்கூ யதாக உள்ள .  
அதாவ , எம  நாட் ல் வாழ்கின்ற ஏைனய மக்க டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  இந்த வித்தியாச நிைலையக் காண ம்.  

கடந்த ஆண்ைடப் ெபா த்தவைரயில் இலங்ைகயின் 
வ ைம நிைல 6.7 தமாக ழ்ச்சி கண் ப்பதாக உலக 
வங்கி ெதாிவித்தி ந்த . எம  நாட் ன் வ ைம நிைல 6.7 

தமாக இ ந் ள்ள நிைலயில், இனங்களின் அ ப்பைடயில் 
அதைன வகுத் ப் பார்கின்றேபா  5.9 தமான சிங்கள 
மக்க ம் 9.4 தமான இந்திய வம்சாவளித் தமிழ் மக்க ம் 12 

தமான இலங்ைகத் தமிழ் மக்க ம் 6.5 தமான ஸ் ம் 
மக்க ம் வ ைமக்குட்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றனர் என 
உலக வங்கி ெதாிவித்தி ந்தைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் பார்க்கின்றேபா , 
அதிகூ ய வ ைம நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டவர்களாக 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் இ க்கின்றார்கள். கடந்தகால த்த ம் 
அதன் பின்னரான வாழ்வாதாரங்க க்கான 
வாய்ப் களின்ைம ேம எம  மக்கைள இந்த நிைலக்கு 
இட் ச்ெசன்றி க்கின்ற  என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.   

அேதேநரம், எம  நாட் ல் குைறந்த ஊதியத்ைதப் 
ெப கின்றவர்கள் எனப் பார்க்கின்றேபா , எம  நாட் ன் 
ெமாத்த மக்கள் ெதாைகயில் 32.1 தமானவர்கள் குைறந்த 
ஊதியத்ைத, அதாவ  நாெளான் க்கு இரண்டைர அெமாிக்க 
ெடாலைரப் ெப கின்றவர்களாக இ க்கின்றனர். இதில் 
சிங்கள மக்களில் 28.8 தமானவர்க ம்  இந்தியத் தமிழ் 
மக்களில் 46.3 தமானவர்க ம் இலங்ைகத் தமிழர்களில் 44.4 

தமானவர்க ம் ஸ் ம் மக்களில் 37.2 தமானவர்க ம் 
அடங்குகின்றனர். இவர்கள் அைனவ ம் ேமற்ப  குைறந்த 
ஊதியத்ைதப் ெப கின்ற ெதாழிலாளர்களாக இ க்கும் 
நிைலேய காணப்ப கின்ற  என உலக வங்கி 
சுட் க்காட் கின்ற . இந்த ஆய் கைள ன்ைவத் , எம  
நாட் ல் ஆகக்குைறந்த ஊதியத்தில் ஆகக்கூ தலான ெதாழில் 

ாிகின்றவர்களாக இலங்ைகத் தமிழர்க ம் இந்தியத் 
தமிழர்க ம் இ ப்பதனால் அதிகூ ய வ ைம நிைலக்கு 
அவர்கள் ஆட்பட் ள்ளனெரன உலக வங்கி 
ெதாிவித்தி க்கின்ற .  

இந்த விகிதாசாரத்ைத மாகாண ாீதியில் 
வைகப்ப த் கின்றேபா , நாெளான் க்கு இரண்டைர 
அெமாிக்க ெடாலர் ஊதியத்ைதப் ெப கின்ற ெதாழிலாளர்கள் 
அதிகமாக ள்ள மாகாணங்களாக வடக்கு, கிழக்கும் 
மைலயகப் பகுதிக ம் காணப்ப கின்றன. இதில் வடக்கு 
மாகாணத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், இந்த தமான  

ல்ைலத்தீவில் 74.4 ஆக ம் மன்னாாில் 60.9 ஆக ம் 
கிளிெநாச்சியில் 57.2ஆக ம் யாழ்ப்பாணத்தில் 42.6 ஆக ம் 
வ னியாவில் 23.1 ஆக ம் காணப்ப வதாகத் 
ெதாியவ கிற . ெதாழி ன்ைமப் பிரச்சிைனயான  
வடக்கில் 10.2 தமாக ம் கிழக்கில் 11.2 தமாக ம் 
இ ந் வ வைத அவதானிக்க கின்ற . ேம ம், 
நாெளான் க்கு 350 பாய் ஊதியம் ெப கின்ற மக்கள் 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேலேய மிக அதிகமாக 
வாழ்கின்றனர் எனத்  ெதாியவ கின்ற . 

அந்த வைகயில், எம  பகுதிகளில் மக்கள  வ ைம 
நிைலையப் ேபாக்குவதற்கு ேவைலவாய்ப் கைள 
உ வாக்குதல் மற் ம் வழங்குதல், ைகத்ெதாழிற் ைறகைள 
ஏற்ப த் தல், சுயெதாழில் யற்சிகைள ேம ம் அதிகாித்  
ஊக்குவித்தல், ெதாழில் ட்பப் பயிற்சிகைள அதிகளவில் 
ேமற்ெகாள்ளல் ேபான்ற கு கிய மற் ம் நீண்ட 
காலத்திட்டங்கள் ேதைவ. எனி ம், அ வைரயில் வ ைம 
நிைல மிக ம் அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற எம  பகுதிகளில் 
ேமற்ப  'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டம் லமான பயனாளிகைள 
அதிகமாக உள்வாங்குவத டாக அவர்க க்கு உதவிகைள 
வழங்குவதற்கும் தற்ேபா ள்ள 'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டக் 
கட்டைமப்பிற்குள் ெதாழில்வாய்ப் கைள வழங்கக்கூ ய 
நிைலைமகள் ஓரள  இ க்கின்ற நிைலயில், அதைனப் 
பயன்ப த்தி எம  பகுதிகளில் ேவைலயில்லாப் 
பட்டதாாிகளின் பிரச்சிைனகைள ஓரள  தீர்ப்பதற்கும் 
ெகௗரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்கள் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

'வாழ்வின் எ ச்சி' திட்டக் கட்டைமப்பான  ச ர்த்திக் 
கட்டைமப்பி ந்  மாற்றப்பட்டேபா , அதன  
ேவைலத்திட்ட விாிவாக்கங்க க்ேகற்ற வைகயில் பல்ேவ  
ெதாழில் ைறகள் சார்ந்த வாய்ப் கள் 
உள்வாங்கப்பட் ந்ததாக அறிய கின்ற . குறிப்பாக, 
நாடளாவிய ாீதியில் 1,074 ச ர்த்தி வங்கிகள் உள்ள 
நிைலயில், அவற் க்கான காவலாளிகள், கணினி 
உதவியாளர்கள் ேபான்ற பதவிகள் ெவற்றிடங்களாகக் 
காணப்பட்டதாக ம் கூறப்ப கின்ற . தற்ேபா  'வாழ்வின் 
எ ச்சி' திட்டமான  ‘ச ர்த்தி’ எனப் ெபயர் மாற்றம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம் அதன் கட்டைமப்பில் 
மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தாமல் ேமற்ப  ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப 

ம் என் ம் அதற்கான எற்பா கேள ேதைவ என் ம் 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்களிடம்  ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், கடந்த 20 வ டங்களாக ேமற்ப  
திைணக்களத்தில் பதவி வகித்  வ கின்ற சிேரஷ்ட 

காைமயாளர்கள் உட்படப் பல ம் பதவி உயர் கள் 
வழங்கப்படாத நிைலயிேலேய  பணியாற்றி வ கின்றனர். 
எனேவ, ேமற்ப  பதவி உயர் கள் ைறயாக வழங்கப் 
ப வதற்கும் அதன் லமாக ஏைனய ெவற்றிடங்கைளத் 
ெதாழில் வாய்ப் களற்ேறாைரக்ெகாண்  நிரப் வதற்கும் 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

ேம ம், இத்திைணக்களத்தின் கட்டைமப் கைள 
உாிய ைறயில் ெசயற்ப த் வதற்கான ஏற்பா கைள 
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ேமற்ெகாள்கின்றேபா , நாடளாவிய ாீதியில் சுமார் 7,000 
ேப க்குத் ெதாழில்வாய்ப் கைள வழங்க ம். வடக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் சுமார் 600 ேப க்கான 
ேவைலவாய்ப் கைள இதன் லமாக வழங்க 

ெமன்பதால், இ குறித் ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள்  
கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 
இவ்வாறான யற்சிக க்கூடாக எம  இைளஞர், 

வதிகளின் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனக்கு ஓரள  
தீர்விைனக் காண ெமன நம் கின்ேறன். அந்த வைகயில், 
இவ்வா  அரச ைறகளில் காணப்ப கின்ற பல்ேவ  பதவி 
ெவற்றிடங்கைளப் ப ப்ப யாக நிரப்ப ஆரம்பித்தால், எம  
இைளஞர், வதிகளில் கணிசமாேனார் வ ைம நிைல 
ஒழிப் க்கு க்கிய பங்காளிகளாவார்கள் என்ப  நிச்சயமாகும் 
என்பைத ம் இங்கு நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். 

யாழ். மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் தற்ேபா  
ச ர்த்தி நல தவிக் ெகா ப்பன  ெபற் க்ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 53,840 ஆக இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில், ச ர்த்தி நல தவி இ வைர கிைடக்காமல் 
வ ைம காரணமாக 41,421 கு ம்பங்கள் அந்த உதவிைய 
எதிர்பார்த்  விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தில் 11,740  கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி 
ெபற் வ கின்ற நிைலயில், ேம ம் 16,640 கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
11,105 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி ெபற் வ கின்ற 
நிைலயில், ேம ம் 12,266 கு ம்பங்கள் அதற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம், மன்னார் மாவட்டத்தில் 13,166 
கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவிையப் ெபற் வ கின்ற நிைலயில், 
ேம ம் 14,000 கு ம்பங்கள் விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம் 
வ னியா மாவட்டத்தில் 11,956 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி 
ெப கின்ற நிைலயில், ேம ம் 16,004 கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித் ள்ளன என் ம் ெதாியவ கின்ற . 
அேதேபான் , கிழக்கு மாகாணத்தி ம் ச ர்த்தி நல தவிக் 
ெகா ப்பனைவ எதிர்பார்த்த நிைலயில் ேம ம் 
பல்லாயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் 
விண்ணப்பித்தி க்கின்றன என்பைத ம் இங்கு நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். 

அந்த வைகயில், ெகௗரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க 
அவர்களால் சுமார் 5 மாதங்க க்கு ன்பதாக ச ர்த்தி 
நல தவிகள் கிைடக்கப் ெப ேவார் ெதாடர்பி ம் ச ர்த்தி 
நல தவிகள் ேதைவப்பட்  விண்ணப்பித்ேதார் ெதாடர்பி ம் 
இ ேவ  ஆய் கள் நடத்தப்பட் ள்ளன என அறிய கிற . 
ேமற்ப  ஆய் களின் கைளப் பகிரங்கப்ப த்தி வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தம் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு ஒ  விேசட ஏற்பா  என்ற 
வைகயில் தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள சில 
நிபந்தைனகைளத் தளர்த்தி, ேம ம் பயனாளிகைள 
உள்வாங்குவதற்கு  நடவ க்ைக எ க்குமா  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், உயர்தரம் பயி ம் மாணவர்க க்கான 
லைமப்பாிசில் உத ெதாைகயாக 1,500 பாய் ெப ம் 

மாணவர்கள  எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கும் ேநாக்கில், ஒ  
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள ச ர்த்திப் பயனாளிக் 
கு ம்பங்களில் உயர்தரம் பயி ம் பிள்ைளக ள்ள 
கு ம்பங்கைள இலக்காகக்ெகாண் , அக்கு ம்பங்களில் 30 
சத தமாேனா க்காவ  லைமப்பாிசில் உத ெதாைகைய 
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்குமா ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், ெபண் 

தைலைமத் வக் கு ம்பங்கள், மாற் த்திறனாளிகள் வா ம் 
கு ம்பங்கள் மற் ம் மிக ம் ந ற்ற கு ம்பங்கைள 
இலக்காகக்ெகாண்  90 சத த மானிய அ ப்பைடயிலான 
க த்திட்ட உதவிக க்குாிய ஒ க்கீ கைள அதிகாிக்க 
ேவண் ெமன் ம், கனரக வாகனங்கைள ஓட் தல், 
இலத்திரனியல் உபகரணங்கைளத் தி த் தல், உண  
பதனி ம் ைறகைள அறிந் ெகாள்ளல் ேபான்ற 
ெதாழிற்பயிற்சிகள் ெதாடர்பில் ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் 
பிள்ைளக க்கு வழங்கப்ப கின்ற 80 சத தமான 
உத ெதாைக ெப ேவாாின் எண்ணிக்ைகயிைன ச ர்த்திப் 
பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப மாற்றியைமக்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிளிெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டங்களி ம் 
மன்னார், வ னியா ேபான்ற மாவட்டங்களின் சில 
பகுதிகளி ம் த்தம் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டதன் 
பின்னேர - 2012ஆம் ஆண் ன் பின்னர் - ச ர்த்தி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட . இந்த நிைலயில், 
ச ர்த்தி வங்கிகளின் ெபா வான கடன் நிபந்தைனகள், 
நியமங்கள் என்பன அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உடன யாகக் கட் ெய ப் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் இல்ைல. 
குறிப்பாக, ஆரம்பத்தில் 25,000 பாையக் கடனாகப் ெபற்  
ெதாழில் யற்சிைய வி த்தி ெசய்தல் ேபா மானதாக 
இல்ைல. எனேவ, இத்தைகய வாழ்வாதாரம் ேதைவப்ப ம் 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள மாவட்டங்க க்கு 
இத்ெதாைகைய குைறந்தபட்சம் 50,000 பாயாக  
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் 
என் ைடய க த் க்கைள ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
க த்திெல த்  ஆய் ெசய்  உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன் ம் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  

  
[අ.භා. 1.03] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් ඉතාම 

වැදගත් ව්යාපාරයක් විධියට කියාත්මක වන සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
ආරම්භෙය්දී සමෘද්ධි අධිකාරියක් හැටියට කියාත්මක වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒකට තවත් නිල භාවයක් ලබාදීලා ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
බවට පත්වුණා. අමාත්යවරයා විසින් ඊට අදාළ පනතට අනුව 
නිෙයෝග ගැසට් පතෙය් පළ කළා. ඒ පිළිබඳව පැවැත්ෙවන 
විවාදයට ෙම් අවස්ථාෙව්  සහභාගි වීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාම  
සතුටු ෙවනවා. 

සමෘද්ධි ව්යාපාරය ඉතාම  සාර්ථක ව්යාපාරයක්. නිදහසින් 
පසු රටක් විධියට අපට මුහුණපාන්නට තිබුණු පධානම පශ්නය 
තමයි දුගී දුප්පත්කම.  

නිදහසින් පසු බිහිවුණු සියලු රජයයන් දුගී බව නැති කිරීමට 
විවිධ ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. නමුත්, 1994 වන විට 
දුගීභාවය වැඩිවුණා මිස, අඩුවීමක් වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ 
අතීත ව්යාපෘතිවල තිබුණු ෙහොඳ නරක සියල්ලක්ම අවෙබෝධ 
කරෙගන වර්තමාන අමාත්යතුමා  එදා ෙමම ව්යාපාරය පටන් 
ගත්තා. එහිදී සිදු කළ පධානම ෙවනසක්ම පිළිබඳව ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. සහනාධාර ලබාදීෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමණක්, එෙහම නැත්නම් දව්යමය වශෙයන් යම් ආධාරයක් 
ලබාදීෙමන් පමණක් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කරන්න පුළුවන් 
ෙවයි කියන විශ්වාසය අතීතෙය් තිබුණු ඒ සියලු ව්යාපෘතිවල 
තිෙබනවා අපි දැක්කා. නමුත්, වර්තමානෙය්දී, "සහනාධාරයක් 
ලබාදීම" කියන කාරණයට සියයට 20ක පමණ වැදගත්කමක් 
දීලා, ඉතිරි සියයට 80ම සහනාධාරෙයන් ඔබ්බට ගිය 
වැසටහනක් බවට    සමෘද්ධි ව්යාපාරය  පත් කරන්න කටයුතු 
කළා. එය තමයි ෙමම ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වයට පධානතම 
ෙහේතුව බවට පත් වුෙණ්.  

සහනාධාරය ලබාගන්නවා වාෙග්ම, 5ෙදනා බැගින් වූ කුඩා 
කණ්ඩායම් හදලා, සමෘද්ධි සමිති හදලා, නිවෙසේ සිටම 
දුගීභාවෙය් අභිෙයෝගයට මුහුණ දීෙම් කියාවලිය ෙමම 
ව්යාපාරය තුළින් ආරම්භ වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරය තුළින් 
ගෙම් එකමුතුභාවය ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ණය අරෙගන ඒ 
ණය ෙගවීෙම් හැකියාව, පළපුරුද්ද ෙම් තුළින් ජනතාවට 
ලබාදුන්නා. සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන් ලබාගන්නා ණය ආපසු 
ෙනොෙගවීම නිසා ඇතිවන ෙබොල් ණය පමාණය සියයට 2ටත් 
වඩා අඩුයි. අෙප් රෙට් වාණිජ බැංකුවල තත්ත්වයත් ෙම්කම 
තමයි. ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුව යන බැංකුවලින් ලබාගන්නා ණය ආපසු ෙනොෙගවීෙම් 
පතිශතය සියයට 1යි ෙහෝ  2යි. සමෘද්ධි බැංකුවත් එම පතිශතය 
පවත්වාෙගන යන්න අතීතෙය්දීත්, වර්තමානෙය්දීත් කටයුතු 
කර තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට ෙම් ව්යාපාරය හරහා රුපියල් 
බිලියන 42ක් ණය වශෙයන් ලබාදී තිෙබනවා. අද වන විට 
ලබාදුන් ණයවල අවසාන අගය රුපියල් බිලියන 42යි.   

ෙමවැනි දැවැන්ත ණය මුදලක් ලබාදීම හරහා අඩු ආදායම් 
සමෘද්ධිලාභින් අද  මූල්ය විනයට පුරුදුෙවලා තිෙබනවා. අඩු 
ආදායම්ලාභින්ට සහනාධාර ලබාදීෙමන් පමණක් ඔවුන් සිටින 
තැනින් ෙගොඩ ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව,  ණය ලබාදී 
එම ණය ආපසු  ෙගවීෙම් පුරුද්ද, මූල්ය විනය ඇති කිරීම ෙමම 
ව්යාපාරය ලද විශාල ජයගහණයක් විධියට අපි අවෙබෝධ 
කරගත යුතුව තිෙබනවා. 

ෙබොෙහෝ අය ෙම් ණය පරිෙභෝජන අවශ්යතා සඳහා ෙයොදා 
ගත්තත්, වැඩි පිරිසක් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් 
කියාවලියට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ණය මුදල් ෙයොදවා 
ගැනීමටයි පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගෙම් පවුලක් තුළ  බිරිඳ, ස්වාමි පුරුෂයා, දරුවන් අතර 
තිෙබන සම්බන්ධතාව වාෙග්ම, කුඩා කණ්ඩායෙම් ඒ පවුල් 05 
අතරත් දැඩි එකමුතුකමක්, සුහදතාවක්, අෙන්යෝන්ය 
සම්බන්ධතාවක්, අෙන්යෝන්ය ආර්ථික හුවමාරු කියාවලියක් 
ඇති කිරීම ෙම් ව්යාපාරය තුළින් සිදු වුණා. ඒ සඳහා අනන්තවත් 
උදාහරණ කියන්න පුළුවන්. ෙම් පවුල් පෙහේ කුඩා කණ්ඩායෙම් 
එක් ෙකනකු අසනීප වී ඉසප්ිරිතාලයක නතර වුෙණොත්, ඉතිරි 
පවුල් හතෙර්ම අය දවසින් දවස, මාරුෙවන් මාරුවට ඒ 
ෙරෝගියාට  ඒ අවශ්ය රැකවරණය ලබා ෙදනවා.  

අද අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත්කමට පධානම ෙහේතුව බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහෝ ෙදනා මත්දව්යවලට ඇබ්බැහි 
වීමයි. ඒ සමෘද්ධි සාමාජිකයන්ෙග් රැසව්ීම්වලට ගියාම 
කියන්ෙන්ත් ඒකයි. 

ඊළඟට, ඉතිරි කිරීම් පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, අද ෙම් 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ අයට මාසිකව ලබා ෙදන ඒ මුදලින් යම් 
මුදලක් රජෙයන්ම ඉතිරි කරනවා.  අද පවුල් ලක්ෂ 14ක් විතර 
ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ සහනාධාර  ලබනවා. ෙම් සෑම 
පවුලක්ම අද වන විට  රුපියල් 75,000ට ආසන්න ඉතිරි කිරීෙම් 
ගිණුමක් තිෙබන පවුල් බවට ෙම් ව්යාපාරය හරහා පත් කරලා 
තිෙබනවා. අනිවාර්යය ඉතිරි කිරීම් පමණක් ෙනොෙවයි, ළමා 
ගිණුම්, කාන්තා ගිණුම් වැනි විවිධ ගිණුම් හරහා ඒ අය 
දැවැන්ත මුදල් පමාණයක් අද ඉතිරි කරලා තිෙබනවා.   

අද සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් රුපියල් බිලියන 125ක වත්කමක් 
තිෙබනවා.  තැන්පතුවල අගය බිලියන 83යි. ෙම් ව්යාපාරෙය් 
මුළු වත්කම රුපියල් බිලියන 125යි. ඒ වාෙග්ම ණය නිකුත් 
කර තිෙබනවා, බිලියන 42ක. ෙමවැනි ආකාරෙයන් 
සහනාධාර ලබා දීලා පවුල ෙම් ව්යාපාරයට සම්බන්ධ කරෙගන 
ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා කටයුතු කර 
තිෙබනවා වාෙග්ම, සමාජමය වශෙයනුත් ඒ අයට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබනවා. ඒ අයෙග් දරුවන්ට අධ්යාපන 
කියාවලියට සම්බන්ධ විවිධ ශිෂ්යත්ව යනාදිය ලබා ෙදනවා 
වාෙග්ම, ඒ අය ෙවනුෙවන් විවිධ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සති ෙදකකට 
වතාවක් ෙම් අයෙග් රැසව්ීම්වලට ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්, 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාවන් ඇතුළු විවිධ අය ගිහිල්ලා  ෙහොඳ සිරිත් 
විරිත් පිළිබඳව දැනුවත් කරනවා. ෙම් ආකාරයට  
සහනාධාරයක් ලබා දීෙමන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, සමස්තයක් 
විධියට ඒ පවුල, සාමාජිකයා දියුණු කිරීම සඳහා  අවශ්ය කරන 
දැවැන්ත කියාවලියක් ෙම් ව්යාපාරය තුළ අද සිදු ෙවමින් 
පවතිනවා. එම නිසා අපි ෙම් ව්යාපාරය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අනිවාර්යෙයන්ම අපි ෙම් 
ව්යාපාරයට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් රෙට් 
තිෙබන සෑම පශ්නයකටම පධාන වශෙයන්ම බලපාන්ෙන් දුගී 
දුප්පත්කම පිළිබඳ පශ්නයයි.  

අවසානෙය් අපි විගහයක් කර බැලුෙවොත්, අධ්යාපනය අඩු 
වීම, ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් යම් කිසි ආකාරයක අභිෙයෝග තිබීම, 
සමාජ විෙරෝධී විවිධ කියාකාරකම් වැනි විවිධ තත්ත්ව  තිබීම 
ආදී ෙම් සෑම ෙදයකටම පධාන  වශෙයන්ම බලපා තිෙබන්ෙන්  
දුගී දුප්පත්කමයි.  එම නිසා ෙමම ව්යාපාරය තුළින් ෙම් අයෙග් 
ආර්ථික මට්ටම ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම, රටක් විධියට 
ඉදිරියට යෑම සඳහා අවශ්ය කරන ඒ කාර්යභාරය, කියාවලිය 
තමයි  සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

ෙම් ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වය සඳහා විවිධ ෙහේතු, කරුණු 
කාරණා  තිබුණා. එහිදී විෙශේෂෙයන් සමෘද්ධි කළමනාකාර 
මහත්ම මහත්මීන්ෙග්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මහත්ම 
මහත්මීන්ෙග් කැපවීම අපට ෙකොෙහත්ම අමතක කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය 
කියනවා, ෙම් අය කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනමය කියාවලිය 
පමණයි කියලා.  

නමුත් මා ෙපෞද්ගලිකව එම කාරණයට එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ජයගහණ ලබා ගත්ෙත් ෙම් අයෙග් කැපවීම නිසයි. 
ෙද්ශපාලනය විතරක් කරමින් සිටියා නම්  ෙම් ජයගහණ ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් අධිකාරිය, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කිරීම නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
කළමනාකරුවන්ට සහ නිලධාරින්ට ඇතිෙවලා තිෙබන 
වෘත්තීයමය පශ්නයන් පිළිබඳව අපි ගරු ඇමතිතුමා සමඟ 
අවසථ්ා ගණනාවකදී සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූවා. අපි 
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ෙම් වනවිට එහි යම් යම් සාධනීය  - සාර්ථක - පතිඵල 
ලබාෙගන තිෙබනවා.  

ෙම් අධිකාරිය, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් වීම නිසා 
කළමනාකරුවන්ට සහ නිලධාරින්ට ඇතිෙවලා තිෙබන 
වෘත්තිමය පශ්නවලින් සියයට 55ක් පමණ ෙම් වනවිට  විසඳලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අමාත්යතුමාට සහ  
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට ස්තුති කරන්න මා ෙමය 
අවසථ්ාවක් කර ගන්නවා. නමුත් සියයට 45ක් පමණ පශ්න තව 
විසඳන්න තිෙබනවා. අද වනෙකොට සමහර අය මිය ගිහිල්ලා. 
නමුත් ඒ අයට විශාම වැටුපක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
ඉතාම ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. එම නිසා ෙම් කාරණයට 
පමුඛතාව ලබා දිය යුතුයි. ඉදිරි මාස කීපය තුළදී 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පශ්නය සඳහා සථ්ිරසාර විසඳුම් ලබා දිය 
යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරෙය් සාර්ථකත්වය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන,  ගම්වල සමෘද්ධි සමිතිවල වැඩ 
කරන නිලධාරින්ට  කිසිදු වැටුපක් ෙහෝ දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් 
නැහැ.  නමුත් එම නිලධාරින්ට සමිතිවල  දැවැන්ත කාර්ය 
භාරයක් පැවරී තිෙබනවා. රැස්වීම් කැඳවන්න ඕනෑ; ලබා 
ගන්නා මුදල් ඒක රාශි කරන්න ඕනෑ. සති ෙදකකට වතාවක් 
පවත්වන රැස්වීම් පිළිබඳව  සාමාජිකයන්ව දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් අයට මුදල් ෙගවීමක් කරන්න ෙනොෙවයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කරපු 
දවෙසේ ඉඳලාම ෙම්ෙක් නායකයන් - නියමුවන් - විධියට 
කටයුතු කරපු සමෘද්ධිලාභී පවුල් ගම්වල ඉන්නවා. ෙම් අය 
සඳහා විෙශේෂ ඇගැයීෙම් කියාවලියක් - වැඩසටහනක් - 
අනිවාර්ෙයන්ම සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා කියා මා හිතනවා.  

ෙම් ව්යාපාරය තුළින් ආර්ථික වශෙයන් ලබා ෙදන 
විවිධාකාර ණයවලදී පමුඛතාව ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
අනිවාර්ෙයන්ම සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා.  ෙම් ව්යාපාරය 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  පධාන වශෙයන් කටයුතු කරපු පිරිසක් 
තමයි ඒ නිලධාරින්. ඔවුන් ෙම් ව්යාපාරය ආරම්භ කරපු දවෙසේ 
ඉඳලා අද වනතුරු  සෑම සති ෙදකකට වතාවක්ම පවත්වන මහා 
සංගම් රැස්වීම්වලට, දිස්තික් සංගම්වලට, ජාතික සංගම්වලට 
සහභාගී ෙවනවා. ගෙම් සාමාජිකයන් තුළ තිෙබන පශන් අදාළ 
තැන්වලට ඉදිරිපත් කිරීෙම් වගකීම ෙම් නිලධාරින්ට 
පැවෙරනවා. ඒ අයෙග් අතින් සල්ලි වියදම් කරෙගන තමයි 
ඔවුන් ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ අය ෛදනික කම්කරු 
රැකියාවක් කරනවා නම්, ඒ  රැසව්ීම්වලට සහභාගී වන දවසට 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් සමෘද්ධි සමිතිවල 
කටයුතු කරපු සහ දැනට කටයුතු කරමින් සිටින නිලධාරින් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒ අයෙග්  ෙසේවය 
අනිවාර්යෙයන්ම ඇගැයීමට  ලක් කළ යුතුව තිෙබනවා. අද 
වනෙකොට ලක්ෂ 14ක් විතර විෙශේෂෙයන්ම සමෘද්ධිලාභී 
සාමාජිකත්වය ලබාෙගන, ෙම් බැංකු කියාවලිය තුළට 
සම්බන්ධ ෙවලා සිටිනවා. සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොලබන, 
එෙහත් ඒ අදාළ ගෙම් සමෘද්ධි බැංකුවල සාමාජිකත්වය 
ලබාෙගන, සමෘද්ධි කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවලා සිටින තවත් 
ලක්ෂ 23ක පවුල් පමාණයක් අෙප් රෙට් සිටිනවා. ලක්ෂ 37ක් 
අද වනවිට සමෘද්ධි බැංකුවල සාමාජිකයන් බවට පත්ෙවලා 
සිටිනවා. 

මා හිතන විධියට අද වනෙකොට ලංකා බැංකුෙව්  මිලියන 
7ක්, 8ක් පමණ සාමාජික සංඛ්යාවක් සහ මහජන බැංකුෙව් 
මිලියන 5ක විතර  සාමාජික සංඛ්යාවක් තමයි සිටින්ෙන්.  
නමුත් ෙම් වනවිට ලක්ෂ 37කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සමෘද්ධි 
බැංකුවල සාමාජිකත්වය ලබාෙගන, එම විවිධ කියාකාරකම් 

සඳහා අද ඔවුන් සම්බන්ධෙවලා සිටිනවා. එම නිසා ෙම් 
ව්යාපාරය, හුෙදක්ම අඩු ආදායම්ලාභීන්, නැති - බැරි අයට 
පමණක්  තිෙබන ව්යාපාරයක් ෙනොෙවයි. සමස්ත සමාජයම 
වැලඳ ගත් ව්යාපාරයක් බවට ෙම් දශක කීපය තුළදී සමෘද්ධි 
ව්යාපාරය පත් කිරීමට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ලද 
ජයගහණයක් විධියටයි අපි විෙශේෂෙයන් දකින්ෙන්.                                        

අපි දන්නවා,  සමෘද්ධි ව්යාපාරය සතු ආෙයෝජනය කර 
තිෙබන දැවැන්ත මුදල රුපියල් මිලියන 54ක් පමණ වන බව. 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සහ ස්ථාවර තැන්පතුවල ෙම් මුදල් 
ආෙයෝජනය කිරීමට වඩා  වැඩි වැඩිෙයන් ණය ලබා දීම 
පිළිබඳව අනිවාර්ෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ණය ලබාදීෙම් කියාවලිය පිළිබඳව සහ ආපසු අය 
කර ගැනීම පිළිබඳව පාෙයෝගිකව යම් යම් ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයන් තිෙබන්නට පුළුවන්. භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, 
සුරැකුම්පත් සහ ස්ථාවර තැන්පතුවල සමෘද්ධිලාභීන් ඉතිරි 
කරන මුදල් ආෙයෝජනය කරලා ඒෙක් ෙපොලිෙයන් ෙම් 
ව්යාපාරය ෙගන යාෙම් කටයුත්තට වඩා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන නීති රීති ලිහිල් කරලා ණය ලබා දීෙම් කියාවලිය තව 
තවත් ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා බැංකු 
නවීකරණය කිරීෙම් කාර්ය භාරය ගරු ඇමතිතුමා ෙම් වන විට 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා; ආරම්භ කරන්නට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් බැංකු සඳහා නවීන තාක්ෂණය අවශ්යයි. අද එම 
කලාප කාර්යාලවල නිලධාරින් ඉතාමත්ම අඩු පහසුකම් 
යටෙත්යි එම ෙසේවය ඉටු කරනු ලබන්ෙන්. එම කලාප 
කාර්යාලවල පණහකට හැටකට රැස්වීමක් තියන්නට, 
සාකච්ඡාවක් තියන්නට පුළුවන් සථ්ානයක් නැහැ. සමහර 
කලාප කාර්යාලවල අවශ්ය වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම්වත් 
නැහැ.  ෙම් වන විට එම කලාප කාර්යාලවල ෙභෞතික සම්පත් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්ය මූලික කටයුතු ආරම්භ කර 
තිබීම පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් ආකාරයට ෙභෞතික සම්පත් ලබාදීම සම්බන්ධව 
කටයුතු කරනවා වාෙග්ම ෙම් බැංකුව ෙමතැනින් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නට  නම් නවීන තාක්ෂණය ලබා ගැනීම ගැනත් 
සැලකිලිමත් විය යුතු ෙවනවා. අද අෙනක් බැංකු සියල්ලක්ම 
සාර්ථක ෙවලා තිෙබන්ෙන් නවීන තාක්ෂණය බැංකු පද්ධතිය 
තුළට ෙගන ඒම නිසායි. සමෘද්ධි බැංකු සහ සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
තුළට නවීන තාක්ෂණය ෙගන ඒෙම් කාෙලෝචිත අවශ්යතාව 
කිසිදු පරක්කුවකින් ෙතොරව ආරම්භ කිරීම ගැන 
අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

අපි දන්නවා, පාෙයෝගිකව ඒ නිලධාරින්ට, 
කළමනාකරුවන්ට විශාල ලිපි ෙගොනු පමාණයක් සමඟ කටයුතු 
කරන්නට සිදු ෙවන බව. එම කාර්යාලවලට ගියාම ලිපි ෙගොනු 
ටිකවත්  තියාගන්නට පමාණවත් ඉඩක් නැති තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ තරම් ලිපි ෙගොනු පමාණයක් 
තිෙබනවා. නවීන තාක්ෂණය තුළ එවැනි ලිපි ෙගොනුවල 
අවශ්යතාවක් නැහැ. බැංකු පද්ධතිය තුළ අද එවැනි ලිපි ෙගොනු 
නැහැ. බැංකු පද්ධතිය දියුණු කිරීම සඳහා භාවිත කරන නවීන 
තාක්ෂණය සමෘද්ධි ව්යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා භාවිත කිරීම 
පිළිබඳව ඉතාමත් ඉක්මනින් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  

සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා සාමාජිකයන්ට ලබා ෙදන 
වරපසාද ගැනත් අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.   සාමාජිකයන්ට 
එම වරපසාද ලබා දීෙම් දී කාලය ගතවීමකින් ෙතොරව එම 
කටයුතු ඉටු කර දීම අනිවාර්යෙයන් අවශ්ය ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මරණයකදී සහ උපතකදී ලබා ෙදන 
සහනාධාරය ඉක්මනින් ලබා දිය යුතුයි.  ගරු අමාත්යතුමාත් 
සඳහන් කළ පරිදි එම කටයුතු  සියයට 60ක් පමණ සිදු ෙවනවා, 
නමුත් සියයට 40ක් පමණ තවමත් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. යම් 
ෙකෙනක් මිය ගිහින් මාස හය හතක් ගතවනතුරුත් එම 
වරපසාද ලැෙබන්ෙන් නැති අවසථ්ා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය 
නිවැරදි  කර ගන්න ඕනෑ. අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ,  ෙම් 
තත්ත්වය සියයට 100ක්ම නිවැරදි කරන්නට. ගරු ඇමතිතුමාත් 
ඒ ගැන කිව්වා. පාෙද්ශීය වශෙයන් අපි ඒ අයට කියලා 
තිෙබන්ෙන්, යම් ෙකෙනක් අපහසුතාවකට පත් වුෙණොත්, 
මරණයක් සිද්ධ වුෙණොත්,  අඩුම තරමින් දින හතක් 
ගතවීමටවත් ෙපර එම මුදල ඒ නිවසටම ගිහිල්ලා ලබා ෙදන්න 
කියන එකයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒකයි. ෙම්ක 
සියයට 100ක්ම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමහි 
පරිපාලනමය වශෙයනුත්  පශන්ත් තිෙබනවා. සමහර විට 
බැංකුෙව් සල්ලි නැති ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ පශන් තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් ලබාෙදන වරපසාද කිසිදු කාල පමාවකින් 
ෙතොරව ලබාදීම පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරයට අපිත් ආදෙරයි. අපි ෙම් 
ව්යාපාරයට විශාල වශෙයන් ඇලුම් කරනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒකට ෙහේතුව ෙමයයි. පධානතම පශ්නයකට විසඳුම් ලබාදීම 
සඳහා තිෙබන ව්යාපාරයක් ෙලසයි අප ෙම් ව්යාපාරය දකින්ෙන්. 
එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව අප අමුතුෙවන් සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමාට ෙම් ව්යාපාරය තුළ ෙහොඳ 
අත්දැකීම් තිෙබනවා. එතුමාට ඒ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට 
අවශ්ය සියලු සහෙයෝගය අප ලබාෙදන බව පකාශ කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 1.24] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 1994දී චන්දිකා 

බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩු සමෙය් අෙප් 
පළමුවැනි සමෘද්ධි ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ෙම් ව්යාපාරය 
ෙගොඩනඟන්න කටයුතු කළ ජනපියම ඇමතිවරයා අෙප් ගරු 
එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමායි. ෙම් හවුල් ආණ්ඩුව යට ෙත්ත් එම 
විෂයය එතුමාටම ලැබීම පිළිබඳව අප සුබ පාර්ථනා කරනවා. 
ඇත්තටම ඕනෑම ෙදයක ව්යාකරණයක් තිෙයන්න ඕනෑ; 
විධිමත්භාවයක් තිෙයන්න ඕනෑ. ශී ලංකාෙව් අස්සක් මුල්ලක් නෑර 

විහිදුණු, ෙගොඩනැඟුණු, ජනතාවෙග් හෘදය ස්පන්දනයත් එක්ක 
සමීප වුණු දැවැන්තම ව්යාපාරය සමෘද්ධි ව්යාපාරයයි. පාර හදන 
තැන, ෙබෝක්කුව හදන තැන, ළිඳ හදන නැත, මළ ෙගයක් වුණු 
තැන, විවාහයක් ෙවන තැන, දරුෙවක් වැඩිවියට පත් වුණු තැන 
සමෘද්ධිය හිටියා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ව්යාපාරය අෙප් 
ආණ්ඩුවක් යටෙත් හැදූ නිසාත්, එය ෙගොඩගන්න දැවැන්තම 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළ අමාත්යවරයා ඔබතුමා නිසාත් ඔබතුමා 
ෙමම විෂයෙය් ඉන්නවාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අප එයට 
කැමැතියි. අප ඔබතුමාට සුබ පතනවා.  

හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, 2017 අය වැය ෙල්ඛනය දිහා 
බැලුවාම මට ෙපෙනන ෙද් නම් ෙම්කයි. පසුගිය කාලෙය් ෙම් 
රෙට් එතෙනෝල් ආනයනයට දුන් බදු සහන එක්ක ගත්තාම, බියර් 
නිෂ්පාදනය සඳහා ලබාදුන් බදු සහන එක්ක ගත්තාම, ෙම් රෙට් 
දුප්පත්කම නැති කරන්න දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් කළ හැකි 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට එම බදු සහන හා සමාන වටිනාකම් 
ඇති මුදලක් ෙවන් කළාද? ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
උපතින්ම ෙගන එන ෙදයක්. එතුමන්ලාෙග් පක්ෂයට ආෙව්ණික 
ජාන ලක්ෂණය තමයි, සමෘද්ධියට විරුද්ධ වීම. ෙම් ව්යාපාරය 
හදපු ඔබතුමාම අද ෙම් විෂයය භාරව ඉන්න එක ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. මීටත් වැඩිය ෙදයක් ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන් කියා මා 
දන්නවා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. අෙප් බිමල් රත්නායක 
මන්තීතුමා යම් කාරණයක් කිව්වා. මම ඒක අහෙගන හිටියා. 
මමත් ඒක දන්නවා ෙන්. ඒ ගැන මම ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. 
පැත්ත මාරු වුණත්, ඉන්න තැන සද්ෙදට වැඩ කරන්න ඔබතුමා 
දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක හරි. නමුත්, පශන්ය තිෙබන්ෙන්, 
ඔබතුමාට ෙම් විෂයය යටෙත් වැඩ කරන්න පමාණවත් මුදලක් 
ෙදයිද කියන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙමහි තිෙබන 
ආෙව්ණික දුර්වලකම ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හිතනවා,  
සමෘද්ධිය කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරයක්ය කියා. අෙප් ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් සෙහෝදර 
මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. "රැකියා දියව්" 
කියමින්, ෙදමළ, මුස්ලිම් උපාධිධාරි ළමයි දහස් ගණනක් අද 
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්, තිකුණාමලෙය්, අම්පාර කාරතිවු 
පෙද්ශෙය් පාරවල් අසල  ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙම් සමෘද්ධිය 
ව්යාපාරය යටෙත් අප දහස් ගණනකට එකවර රැකියා දුන්නා. ඒ 
ෙවලාෙව් අප ඒ අයෙග් වෘත්තීමය පැත්ත බැලුෙවත් නැහැ; සමහර 
විට ඉහළම අධ්යාපන සුදුසුකම් බැලුෙවත් නැහැ. ගමට ආදරය 
කරන, ගෙම් යමක් ෙගොඩනඟන, නිර්මාණශීලීත්වයක් තිබුණු 
පිරිසක් තමයි එදා ඒ තැන්වලට ආෙව්. එදා ෙම් රෙට් දුප්පත්කම 
නැති කරන්න කියාත්මක වුණු හාල් ෙපොත, ජන සවිය වැනි විවිධ 
ව්යාපෘතිවලට වඩා ඉහළ සම්මාදමක් සමෘද්ධිය ලබාදුන්නා. 
නමුත්, එය සියයට සියයක් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. රෙට් හැම 
තැනම දූෂණය තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් දූෂණය තිෙබනවා. 
රෙට් හැම තැනම ෙහොරකම තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් 
ෙහොරකම තිෙබනවා.  ර ෙට් හැම තැනම අකාර්යක්ෂමතාව 
තිෙබනවා වාෙග්, සමෘද්ධිෙය්ත් එය තිෙබනවා. ඒවා නැති කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් නීති - රීතිවලින්ම ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙම් ව්යාපාරයට ෙදන මුදල් පමාණය වැඩි කරගන්න 
ඕනෑ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙම් බැංකුවල රුපියල් 
ෙකෝටි 8,500ක පමණ ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. එය ෙම් රෙට් 
දැවැන්ත බැංකු ව්යාපෘතියක්. ඒවා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ඉතිරි 
කිරීම්.  

ඒවා නැවත නැවත ගෙම් ආෙයෝජනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ඔබතුමාට එක් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි, ගරු 
අමාත්යතුමනි. අපි අෙප් ගෙම් තිෙබන සම්පත් හරියාකාරව 
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කළමනාකරණය කරන්ෙන් නැහැ. අපි එයට උදාහරණයක් ගනිමු. 
මාඔය, පදියතලාෙව් ෙදහි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 20 වන ෙකොට 
ෙමතැනින් එහා පැත්ෙත් තලවතුෙගොඩ ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙදහි 
ෙගඩියක් රුපියල් 20යි. ෙම්, ෙවළඳ ෙපොළ අතර තිෙබන 
පරතරයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් 
බින්තැන්න පත්තුව, බිබිල ආදි ගම්වල තිෙබන ෙදහි ෙගඩිය 
පාවිච්චි කරලා දුප්පත්කම නැති කිරීෙම් කර්මාන්තයක් සමෘද්ධිය 
මඟින් හදන්න. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගව සම්පත ෙගන බැලුවත්, 
තත්ත්වය එයමයි. එම පළාෙත් අතිවිශාල ගව සම්පතක් තිෙබනවා. 
නමුත් කිරි හරක් ලක්ෂ පහකින් විතර එක කිරි කඳුළක් 
ෙදොවන්ෙන් නැහැ.  

අපි පිට රටින් කිරි පිටි ෙගෙනනවා. නමුත් අපි ලංකා  
ගවයාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් 
ඒ සම්බන්ධෙයන් යමක් කරන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් හවුල් ආණ්ඩුෙවන් ඒ සඳහා ඔබතුමාට මුදල් ෙද්වි 
කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත් පුළුවන් නම් එය කරන්න, ගරු 
අමාත්යතුමනි. ඔබතුමා යමක් කරන්න දක්ෂයි; නිර්මාණශීලියි. 
අවදානම් භාරගන්නත් ඔබතුමා දක්ෂයි ෙන්. මා එය දන්නවා ෙන්, 
පුද්ගලිකවම. ගරු අමාත්යතුමනි, ලංකාෙව් දුප්පත්කම නැති 
කිරීෙම් ඉතාම පහසු මාර්ගය කිරි ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමයි. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් කිරි 
කර්මාන්තශාලාවක් හදන්න. පිට රටින් ෙගෙනන ඇන්කර් 
නැතිවාට, ෙහෝර්ලික්ස් නැතිවාට සමෘද්ධි ව්යාපාරය මඟින් කිරි 
පැකට් එකක් හදා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් නම්, දුප්පත්කම නැති 
කරන්න රැකියා දහස ් ගණනක් ෙදන්න පුළුවන්. අපි අෙප් මහ 
ෙපොෙළොෙවන් හරියාකරව පෙයෝජන ගන්ෙන් නැහැ. මා ඊෙය් 
කතාෙව්දීත් කිව්වා, සුද්ෙදෝ -ආෙයෝජකෙයෝ- එන කල් බලාෙගන 
ඉඳලාම හරි යන්ෙන් නැහැ කියා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා රෙට් 
ෙලෝෙක් පුරා යනවා ෙන්. ඇන්ෙජලා මර්කල් හමු ෙවනවා; 
ෙතෙර්සාෙම් හමු ෙවනවා; බැරක් ඔබාමා පසේසේ වන්දනාෙව් ගියා; 
ෙමෝදි මහත්තයා පස්ෙසේ ගියා. අන්තිමට ජින්පිංග් නැත්නම් ''පිං 
පිං''තමයි ආණ්ඩුවට ගහන්න වන්ෙන්. සුද්දා පස්ෙසන්ම ගිහිල්ලා, 
සුද්දන්ෙග් අත අල්ලාෙගන ෙම්ක කරන්න බැහැ.  

අපි අෙප් ශක්තිය ගැන විශ්වාස කරන්න ඕනෑ. ඒ ශක්තිය 
සමෘද්ධිය මඟින් ඔබතුමා ෙගොඩ නැඟුවා, ගරු අමාත්යතුමනි. මා 
ඔබතුමා වර්ණනා කරනවා ෙනොෙවයි. මට විෙව්චනත් තිෙබන්න 
පුළුවන්. නමුන් ගෙම් ශක්තිය ෙගොඩ නඟන දැවැන්ත කටයුත්තක් 
සමෘද්ධි ව්යාපාරෙයන් ෙකරුණා. එය, ෙද්ශීයකරණයක්. එය 
විෙද්ශීය අද්දැකීමක් විධියට ගත්තා කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දිගින් දිගට කතා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙමොනවා කළත්, 
ෙමොන පක්ෂෙය් සිටියත් අප හැෙමෝම සිතන්න ඕනෑ ෙදයක් 
තිෙබනවා, ගරු අමාත්යතුමා. දැවැන්ත දූෂණයක්, ෙහොරකමක් ෙම් 
රට පුරා ගලාෙගන යනවා. මත් පැන් පරිෙභෝජනය සියයට 28කින් 
වැඩියි. අප ඒ ගැන කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවට 
ගහලා වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් දරුවන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් 
මත් පැන් ෙබොන පමාණය වැඩි කළා. ආණ්ඩුවත් අපිත් -
තමුන්නාන්ෙසේලා අපිත් කියන ෙද ෙගොල්ලන්ම- කල්පනා කළා 
මත් පැන් මිල වැඩි කළාම මත් පැන් පානය අඩු වනවා කියලා. 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම වැඩි වන්න පධාන 
ෙහේතුවත් ඒක ෙන්.  

මම ෙම් ළඟදී ගියා අෙප් ගෙම් මළ ෙගදරකට. මම ඒ ගෙම් 
නම කියන්ෙන් නැහැ දැන්. ඒ මළ ෙගදර බීලා හිටිෙය් නැත්ෙත් 
මැරිච්ච ෙකොල්ලා විතරයි. හැබැයි ඒකාත් මැරිලා සිටිෙය් බීලා 

ගිහින් accident එකක් ෙවලායි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද 
දුප්පත්කම නැති කරන්ෙන්? පඥාව, ඥානනය, ජීවිත අවෙබෝධය 
ලබා ෙදන්න "A" නවයකට බැහැ; "A" තුනකට බැහැ. ගරු 
සභානායකතුමා, අපි ෙම් රෙට් තරුණයන් දසලක්ෂයක් තී වීලර් 
එකක් ඇතුෙළේ ෙකොටු කරලා තිෙබනවා. "A" නවය ගත්තාම අෙප් 
අධ්යාපන ඇමතිවරු -හිටපු අධ්යාපන ඇමතිවරුයි දැන් සිටින අයයි
- පත්තෙර් ෙලොකුවට දමනවා, "ඔන්න අෙප් අධ්යාපනෙය් දියුණුව" 
කියා. හැබැයි "A" නවය ගත් සමහර අය දූෂිතෙයෝ. සමහරු 
පික්ෙපොකට්කාරයන් වනවා. තී වීලර් driversලා දසලක්ෂයක් හදපු 
ෙම් ආර්ථිකය ගැන අපි කවුද සතුටු වන්ෙන්? කාටද සතුටු වන්න 
පුළුවන්? ඉලක්කයක් නැහැ, දැක්මක් නැහැ, ජීවිත අවෙබෝධයක් 
නැහැ. නිමල්ට නිමල් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, 
සුනිල්ට සුනිල් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, පියුමිට 
පියුමි ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙම් අධ්යාපනය, දරුවන් ෙකොටු 
කරපු, හිර කරපු, ජීවිත කුසලතා මරන ෙම් අධ්යාපන කමය 
වළලන ෙතක් ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න බැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. 
මතක තියාගන්න එය. පන්සල් හදලා, අසූඅටරියන් බුදු පිළිම 
හදලා, හන්දියක් ගාෙන් පිළිම හදලා ෙම් ර ට හදන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙම් කාරණය කියන එක මට අවාසි වුණත් මා ෙමය 
කියන්න ඕනෑ. අද බුද්ධාගම ෙකොන්කීට් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙකොන්කීට්වලින් මිනිස් අධ්යාත්මය හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.    

අපි ෙබෞද්ධෙයෝ හදනවා ෙවනුවට බුද්ධාගම්කාරෙයෝ හදනවා. 
පළමු දා අම්පාෙර් කච්ෙච්රිය ඉස්සරහ තිබුණු මුස්ලිම් මිනිහාෙග් 
කෙඩ්ට ගිනි තිබ්බා. කහවත්ෙත් කෙඩ්ට ගිනි තියනවා. ස්ථාන 
72ක මුස්ලිම් ජනතාවට පහර දී තිෙබනවා. අපි ඒෙකන් සතුටු 
වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඊෙය් ෙපෙර්දා මාත් එක්ක හිටපු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ මන්තීවරෙයක් කිව්වා, "මහින්ද රාජපක්ෂ, ෙම්වා 
කරන්ෙන්." කියලා. සහගහන කථා. ෙම් රාමසාන් කාලෙය් ඒ සුළු 
ජන වර්ගයට නිදහෙසේ ඔවුන්ෙග් ආගම අදහා ෙගන ඉන්න කටයුතු 
සලස්වා ෙදන්න. ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන් ඔෙබ් අෙත්. අෙප් අෙත් 
ආණ්ඩුව තිෙයනකම් අපට පහර දුන්නා. "අපි මුසල්ිම් විෙරෝධී, අපි 
ෙදමළ විෙරෝධී." කිව්වා. "සියලු සත්වෙයෝ නිදුක් ෙවත්වා! 
නිෙරෝගි ෙවත්වා! සුවපත් ෙවත්වා! " කියන , බුද්ධාගම අදහන 
කිසිම මිනිෙහකුට අන්යාගමිකයකුට හිරිහැරයක් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් ෙම් ෙවනෙකොට ඔවුන්ෙග් ෙද්ෙපොළවල 
හානිය රුපියල් බිලියනයක්  -රුපියල් ෙකෝටි 100ක්- විතර 
ෙවනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට බහුතර  ඡන්දය දුන්න, ෙම් 
රෙට් සුළු ජන වර්ගය ආරක්ෂා කරන්න බැරිව, ගලෙගොඩඅත්ෙත් 
ඥානසාර හාමුදුරුවන්ට අත දික් කරනවා. පැරදිලා ෙගදර ගිය 
මහින්ද රාජපක්ෂට අත දික් කරලා අත පිහදා ගන්න ලැහැස්ති 
ෙවන්න  එපා. ඒ නිසා හැම මිනිෙහකුටම තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා 
කරන්න. ෙම් රට ගිනි ගන්නවාට අපි සතුටු වන්ෙන් නැහැ. 
නැවතත් යුද්ධයක් එනවාට අපි සතුටු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙහොඳ යුද්ධයක් නැහැ, නරක සාමයක් 
නැහැ. ෙල් හලන, මළමිනී කඳු ෙගොඩ ගැෙහන, කඳුළු ගංගා ගලන 
සාපලත් ෙද්ශයක් ආෙයත් හදන්න අපි කාටවත් ඕනෑකමක් නැහැ. 
ඒ නිසා සමෘද්ධිය, සමෟද්ධියක් විය හැක්ෙක් පඥා සම්පන්න 
සමෘද්ධිලාභියකුත් හැදුෙවොත් පමණයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පුළුවන් නම් ගීතයක රස විඳිය හැකි, 
ජීවිතාවෙබෝධයක් දිය හැකි, ආගම යනු, දහම යනු කුමක්දැයි කියා 
ෙදන්න පුළුවන් පඥා සම්පන්න පිරිසක් ගමට යවන්න. පඩියට 
වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි. එවැනි මිනිස් සමාජයක් හදන්න. එවැනි 
මනුෂ්ය සමාජයක් හදන්ෙන් නැතිව පාර හදලා, කාපට් දමලා, 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා, වරාය හදලා, ෙගොඩනැඟිලි හදලා 
මනුස්ස සමාජයක් හදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇෙමරිකාවට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙපෙනනවා ෙන්. බිතාන්යයට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙපෙනනවා ෙන්. 
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බිල්ඩින්වලින්, ෙකොන්කිට්වලින් මිනිස් සිතක් හදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට්  තිෙබන පධානම 
කාරණය මනුස්සකම නාය යාෙම් කාරණයයි. කාසි කන්දක් යට 
ඉකි බිඳින ඒ මනුස්සකම ෙගොඩනඟන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සමෘද්ධි 
ව්යාපාරයත් පාවිච්චි කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
[අ.භා. 1.36] 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබා 

දීම පිළිබඳව ස්තුතියි.  දිවි නැගුම පනත, පසුව අපි ෙවනස් කළ 
සමෘද්ධි පනත අනුව, ඒ පනත යටෙත් කියාත්මක වන 
ආයතනවලට නීත්යනුකූලව කටයුතු කිරීමට අවශ්ය නීති - රීති 
සමුදායක් තමයි අපි නිෙයෝග හැටියට ගැසට් කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමා 
පැමිණීම ගැන ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ඔබතුමාට මම කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් පජා මූල සංවිධානවල අදත් සියයට 99ක්ම ඉන්ෙන් 
සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් බව. හැබැයි, අපි සමෘද්ධිය ලබමින් 
ඉඳලා, ෙනොෙයකුත් ආදායම් මාර්ග වැඩි වීම නිසා ඒෙකන් අයින් 
වුණු අයට ෙම් කුඩා කණ්ඩායම් තුළට ඇතුළත් ෙවන්න ඉඩ දී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කුඩා කණ්ඩායම් හා 
පජා මූල සංවිධාන තුළට අෙප් සමෘද්ධි ආධාර යටෙත් ණය මුදල් 
අර ෙගන, දැන් අෙප් සමහර බැංකු රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා ණය 
ෙදනවා. ෙම් වසෙර් අපි ඒ ෙදන ණය පමාණය ෙදගුණයක් 
කරන්න තමයි සැලසුම් කරන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් ව්යාපාරය තුළ 
ඉන්නවා, ෙපොඩි වාහනයක් තිෙබන එෙහම නැත්නම් ෙපොඩි 
කඩයක් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් ෙපොඩි නිෂ්පාදනයක් කරලා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන, එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ සාර්ථක කිරි හරක් 
ෙහෝ එළුවන් ඇති කරන ව්යාපෘතියක් කරන අය.  

ඒ වාෙග් අයටත් අපි දිවි නැගුම පජා මූල සංවිධානයට, කුඩා 
කණ්ඩායම්වලට ඇතුළු ෙවලා වැඩ කරන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොෙදන, එෙහත් අඩු 
ආදායම්ලාභී, ආර්ථික වශෙයන් ඉක්මනින් ෙගොඩ එන්න උත්සාහ 
කරන අයට -පවුල්වලට- අවශ්ය ක්ෂුද මූල්ය පාග්ධනය ලබා දීෙම් 
අරමුණින් තමයි අපි එෙසේ ඉඩ කඩ විවෘත කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොන අරමුණින් හැදුවත් ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම පසුගිය 
කාලෙය් ෙම් ව්යාපාරය කඩා ෙගන වැටුණා.  

ඔබතුමාට කියන්න, 1995 වසෙර්දී අපි සමෘද්ධි ව්යාපාරය 
පටන් ගන්නෙකොට සම්පදායිකව වැඩි ෙපොලියට ණය ෙදන 
මුදලාලිලා එක් ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් හිටියාට, ගම්වල ගිනි ෙපොලී 
මාෆියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි අද අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ, 
එෙහම නැත්නම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය පටන් අරෙගන අවුරුදු 20කට 
පස්ෙසේ ගමට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙහොඳටම ෙත්ෙරයි, 
ඉතාම ඉහළ ෙපොලියකට ණය ෙදන ව්යාපාර ගම්වල තිෙබන බව. 

දැනට ලංකාෙව්  ෙපොලී ව්යාපාර 45ක් තිෙබනවා, අපි එකතු කළ 
ෙතොරතුරු අනුව; නමුත් ගිනි ෙපොලී ව්යාපාර 100ක් විතර 
තිෙබනවා කියලා හිතනවා. සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ බැංකු 1,074ක් 
තිෙබනවා. මහා සංගම් 332ක් තිෙබනවා; ඒවා අෙප් කාලෙය් හදපු 
ඒවා. රුපියල් බිලියන 200කට කිට්ටු මුදලක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ 
මුදල ඒ මිනිස්සු අතට දුන්නා නම්, ක්ෂුද මූල්ය පාග්ධනය හැටියට 
මිනිසුන්ට වැඩිපුර ෙදන කමෙව්දයක් හැදුවා නම්, ඒ මිනිහා 
කවදාවත් ගිනි ෙපොලීකාරයා ළඟට යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් 
බැංකුවට බැරි වුණා, අර පුංචි මුදලක් ඕනෑ මනුස්සයාට -
ඇපකාරෙයෝ නැති, ෙද්පළවලින්, රත්තරන් බඩුවලින් ඇප 
තියන්න බැරි මිනිහාට- ණය ෙදන්න කමෙව්දයක් හදා ගන්න. 
හැබැයි, ෙම් බැංකුෙව් සල්ලි ඇති වුණා. ඔබතුමාට කියන්න, ෙම් 
බැංකුෙව් මුදල් රුපියල් බිලියන 150ක් විතර ඔය ෙනොෙයකුත් 
රජෙය් බැංකුවලයි තිබුෙණ්. සියයට හයහමාරයි, හතයි අපට 
ෙගව්ෙව්.  

මම පසිද්ධ පත්තරයක දැන්වීමක් පළ කළා, අපට Fund 
Manager ෙකෙනක් ඕනෑ කියලා. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
තහනම් කළා. පස්ෙසේ ආපසු කරුණු කියලා, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දීත් ඒ ගැන කථා කරලා, විෙශේෂ අවසරයක් අරෙගන, 
ලංකා බැංකුවත්, NDB එකත් එකතු ෙවලා කරපු හවුල් 
ෙයෝජනාවකට අනුමැතිය දීලා, අපි සල්ලි ටිකක් දුන්නා; 
ෙබොෙහොම ටිකක් දුන්නා. අද අපට ඒකට සියයට 15ක් විතර 
ෙපොලිය එකතු ෙවනවා. ඒවා අහිංසක මිනිසුන්ෙග් සල්ලි. අෙනක් 
එක අපි ඒක Fund Manager ෙකෙනකුටයි භාර දුන්ෙන්; ලංකා 
බැංකුවට සහ NDB එකට. ෙමොකද, ඒක අෙප් වැෙඩ් ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් -ලංකාෙව්- ව්යවසායකයින්ෙගන් සියයට 97ක් පමණ 
කුඩා ණය -ක්ෂුද මූල්ය ණය- ඉල්ලන අය; ඇපකරුවන්, ෙද්පළ 
ඇප නැති අය. ඒ අයට අවශ්ය පාග්ධනය සැපයීම තමයි අෙප් 
අවශ්යතාව වන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරන්ෙන්, 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොලැබුණත්, ඒ අය පජා මූල සංවිධානයට, 
කුඩා කණ්ඩායම්වලට ඇතුළු කර ගන්න සහ ෙම් බැංකුෙව් 
ෙකොටස් -මුදල්- අරෙගන, ඒ ෙකොටස් ඒ අය ඒ බැංකුවල ඉතුරු 
කරලා, ඒ අනුව ඒ බැංකුව තමුන්ෙග් පාග්ධනය සපයා ගන්නා 
ආයතනය බවට පත් කරෙගන, ඒ මිනිසස්ු ඉහළ මට්ටමකට ෙගන 
යන්නයි. ඒ සඳහා තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ඉතිරි කිරීම් යම් කිසි 
පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ කුඩා කණ්ඩායෙම් යම් 
කිසි ඉතිරි කිරීම් පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
සාමූහික ඉතිරිකිරීම් යම් කිසි පමාණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
සියල්ලත් එක්ක තමයි ඉතිරි කිරීම් පමාණය වැඩි කර ගන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම නම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් 

චකෙල්ඛන මඟින් දැන්වීමට කටයුතු කරනවාද, ඔබතුමා කියන 
ෙම් සමෘද්ධිලාභීන් ෙනොවන අඩු ආදායම්ලාභී පුද්ගලයින් හඳුනා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ඒ අය ෙතෝරා ගන්ෙන් කුමන පදනමකින්ද 
කියලා? NPL එක ගන්නවාද, ෙමොකක්ද මට්ටම කියලා ඔබතුමා 
චකෙල්ඛනයක් මඟින් නිකුත් කරන බවට සහතිකයක් ෙදනවාද? 
නැත්නම් ඒෙක් සීමාවක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
අපි දැනටමත් චකෙල්ඛන ෙදකක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. 

දැනටත් අපි කළමනාකරුවන් ෙගනැල්ලා ෙනොකඩවාම පුහුණු 
කරනවා. අපි හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන් ජාවාරම්කාරෙයකුට, 
කසිප්පුකාරෙයකුට, ෙහොෙරකුට, සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට 
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ෙම්කට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලායි. සමහර විට 
සහනාධාරය ගන්න බැරි, තාවකාලික ෙරෝහල් කම්කරුෙවක් 
ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි, අහිංසක පවුලක් ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි 
අයට ෙම් කුඩා කණ්ඩායමට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා අපි 
කියා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ආර්ථික මට්ටම දිහා ෙහොඳට බලලා 
කුඩා කණ්ඩායම් සමිතියට ගන්න කියන උපෙද්ශය අපි දිගටම 
ෙදනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කියන්න කැමැතියි, ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා කියපු 
කාරණය ගැනත්. මම අද දින  රජෙය් නිලධාරි කුටිෙය් ඉන්නා  
නිලධාරින් එක්කත් ෙම් ගැන කථා කළා. ඉස්ෙසල්ලා ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. මම 
පිළිගන්නවා, දරු උපතකට, මළ ෙගදරකට, විවාහයකට  ෙහෝ 
අසනීපයකට මුදල් ලබා දීෙම්දී විශාල පමාදයක් තිබුණු බව. අපි 
එනෙකොට විශාල පමාදයක් තිබුණා. ෙමොකද, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම් ව්යාපාරෙයන් අයින් කරලා තිබුණා. ඒ, එක 
කරුණක්.  

අෙනක, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම් මුදල් දිහා  බැලුෙව් 
තනිකර රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසි අනුව. ඒක ෙදවැනි කාරණය. 
ෙමම කාරණය දිහා එෙහම බලන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙමොකද, ෙම් 
සියයට 100ක් ඒ මිනිසුන්ෙග්ම සල්ලි. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් 
කවුරු ෙහෝ මැරුෙණොත්, ෙමෝචරියට ෙගනියන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ 
සල්ලි ටික ෙගනිහින් ඥාතිෙයකුෙග් අතට ෙදන්න කියලායි. 
දරුෙවක් හම්බෙවන්න ඉස්පිරිතාලයට ගිෙයොත්, ඒ අම්මාට දරුවා 
හම්බෙවනකම් බලාෙගන ඉන්න එපා, ඒ අම්මාෙග් අතට රුපියල් 
පහෙළොස්දහස ෙදන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. අපි හිතන විධියට 
දැන් සියයට 60ක විතර පමාණයකින් ෙම්ක කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මා කියපු කාරණය පිළිගැනීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට තව විනාඩියක් 
ෙදන්න, මා ළඟ තිෙබන විස්තර ටිකක් කියන්න. ෙව්ලාව නැති 
නිසා මම ඉක්මනින් ෙම් ගැන කියන්නම්.  

ෙම්, 2 0 1 6 . 0 3 . 0 8  දින දිවි නැගුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුරාධපුර දිස්තික් කාර්යාලෙයන් නිකුත් කළ 
ලිපියක්. එම ලිපියට අනුව 2013, 2014 හා 2015 කියන අවුරුදු 
තු ෙන්දී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්  තනි පුද්ගල මරණ පතිලාභ  
ෙගවීමට ඇති සංඛ්යාව 211යි;   53ෙදෙනකුටයි ෙගවා තිෙබන්ෙන්. 
මාතර දිස්තික්කෙය්, එම අවුරුදු තුන තුළ තනි පුද්ගල මරණ සඳහා  
පතිලාභ  ෙගවීමට ඇති සංඛ්යාව 635යි; 22ෙදෙනකුටයි මුදල් 
ෙගවා තිෙබන්ෙන්. එම අවුරුදු තුන තුළ කළුතර දිස්තික්කෙය් තනි 
පුද්ගල මරණ සඳහා පතිලාභ ෙගවීමට  ඇති සංඛ්යාව 273යි; 
52 ෙදෙනකුටයි, ෙගවා තිෙබන්ෙන්. මම ෙමම ෙල්ඛන හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. ඔබතුමා ෙමම 
කාරණය පිළිගත්ත එක ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඔබතුමා හැන්සාඩ්ගත කරන්න. මමත් ඉතාම කැමැතියි, - 

 ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ෙමම මුදල් ෙගවන්න කටයුතු කරනවා නම්, එච්චර 

තමයි මෙග් අවශ්යතාව ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඇත්තටම ෙමතැන රජෙය් නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටින 

නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් ඔබතුමා ඒ කියූ සියලු කරුණු ඇහුණා. 
ඔබතුමා ඔය කාරණය ගැන කියූ එක ඉතාම ෙහොඳයි. එෙහම 
විවාහයක්, මළ ෙගදරක් වාෙග් එකක් වුණාම, කී දවසකින් 
ෙගව්වාද කියන කාරණය ගැන මම දැන් කළමනාකාරතුමාට කථා 
කරලා අහනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, "සිප්ෙදොර" ශිෂ්යත්ව වැඩසටහෙන් 
තිබුෙණ්ත් ඔය තත්ත්වයම බව මම කියන්න කැමැතියි. අපි 
එනෙකොට, එම ශිෂ්යත්ව වැඩසටහනින් එක ළමෙයකුට ෙගව්ෙව්, 
රුපියල් 750යි. අපි දැන් එම මුදල රුපියල් 1,500ක් කරලා 
තිෙබනවා. රුපියල් 1,500ක් ෙගවන්න සල්ලි තිෙබනවා. ළමයි 
20,000කට හැම මාසෙය්ම ෙමම "සිප්ෙදොර" ශිෂ්යත්ව 
වැඩසටහනින් ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදනවා. අද ෙවනෙකොට අපි 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, හරියටම 05 වැනි දා ෙවනෙකොට එම 
දරුවාෙග් account එකට එම රුපියල් 1,500 යවන්න කියලා. මම 
හිතන විධියට ඒකත් දැන් සියයට 70ක පමණ පමාණයකින් සිදු 
ෙකෙරනවා. හැම මාසෙය්ම 05 වැනි දා ෙවනෙකොට සමෘද්ධි 
පවුල්වල උසස් ෙපළ පන්තිෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවාෙග් ගිණුමට 
එම රුපියල් 1,500 යනවා. මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් ඇමතිකම භාර 
ෙගන පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ගියාම, මට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමා කිව්වා, "සිප්ෙදොර ශිෂ්යත්ව ටිකක් තිෙබනවා. ඒ ටික 
ෙදන්න ෙදමව්පියන්ට එන්න කියලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ 
කාලෙය් ෙගව්ෙව් රුපියල් 750යි. බලනෙකොට, එම ශිෂ්යත්ව 
අරමුදෙල් මාස හත-අටක මුදල් එකවර තමයි ෙගවන්ෙන්. ෙම් අය 
ශිෂ්යත්ව අරමුදලත් අරෙගන යනෙකොට, ෙපොළට ගිහිල්ලා 
ෙපොෙළන් ෙලොකු පිත්තල පහන්, ඇලුමීනියම් මුට්ටි අරෙගන 
යනවා. ඒ දරුවන්ට ෙම් මුදල හම්බ වුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් හැම 
දරුෙවකුටම account එකක් තිෙබනවා, අෙප් බැංකුෙව්. හරියටම 
පස් වැනි දා ෙවනෙකොට ෙම් මුදල account එකට යනවා. අපි 
හිතන විධියට එම දරුවාෙග් ටියුෂන් පන්තිෙය් සල්ලි ටික ෙගවා 
ගන්න, බස ්එෙක්, වෑන් එෙක් සල්ලි ටික ෙගවා ගන්න, මාසයකට 
අවශ්ය ෙපොත්-පත් ටික ගන්න ෙම් රුපියල් 1,500ක මුදල 
පමාණවත් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා, 
ඒ ෙදන දීමනා කමානුකූලව ෙදන්න.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරු සහ නැෙඟනහිර 
පෙද්ශවල ෙමම වැඩ පිළිෙවළ නිසියාකාරව කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් නිලධාරි 
හිඟයක් පවතිනවා. අපි එම සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් හිඟය පියවා 
ගන්න අවශ්ය අනුමැතිය දැන් ෙගන තිෙබනවා. 
කළමනාකරුවන්ෙග්ත් බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. අපි විෙශේෂ 
කැබිනට් පතිකාවක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා, උතුෙර් සිටිනා 
උපාධිධාරි දවිඩ දරුවන් කළමනාකරුවන් හැටියට බඳවා ෙගන 
ෙමම ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීමට. ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  අඩු ආදායම්ලාභී හැම පවුලකටම පවුල් 
ව්යාපෘතියක් හදලා, එම ව්යාපෘතියට අවශ්ය පාග්ධනය ෙම් බැංකුව 
හරහා ලබා දීමට විෙශේෂ වැඩසටහනක් කියාත්මක කරෙගන 
යනවා.  

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා දුප්පත්කෙම් චකයට 
වැඩිෙයන් හිර ෙවලා ඉන්නා වතුකරෙය් සහ කඳුකරෙය් දවිඩ 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දරුවන් ගැන කථා කළා. ඒ කාරණය ඇත්ත. ඇත්තටම අපි 
ෙහොඳටම දන්නවා, උතුරුකරෙය් පසු ගිය තිස ් අවුරුද්දක් තිසේසේ 
පැවැති යුද්ධයත් එක්ක උතුෙර් දුප්පත්කම -ඒ පළාත් ෙදක 
සංසන්දනාත්මකව බලනවිට- දකුෙණ් දුප්පත්කමට වඩා ෙබොෙහොම 
ඉහළින් තිෙබනවා කියලා.  

සමෘද්ධි සහනාධාර ෙත්රීම දැන් අවසන් අදියෙර්යි 
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒකට අවශ්ය මෘදුකාංගය හදා අවසන්. දැන් අපි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා. ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
සැබෑ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ෙම් සහනාධාරය ෙදන්න අපි ඉතාම 
ප ෙව්ශම් වන බව මා ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාට 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් නව කමෙය්දී ඔවුන්ෙග් ආදායමට විෙශේෂ 
ලකුණු කමයක් වැෙටනවා; ඔවුන්ට තිෙබන නිශ්චල ෙද්පළවලටත් 
ලකුණු වැෙටනවා; ඔවුන්ට තිෙබන චංචල ෙද්පළවලටත් ලකුණු 
වැෙටනවා; ඔවුන්ෙග් වයස් මට්ටම අනුවත් ලකුණු වැෙටනවා; 
ඔවුන්ෙග් පවුෙල් ආබාධිත අය ඉන්නවා නම්, ඒ අයටත් ෙවනම 
ලකුණු වැ ෙටන කමයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එම පවුෙල් 
ආබාධිත, ෙරෝගී, වැඩිහිටි අය සිටිනවා නම්, ඒ අයටත් විෙශේෂ 
ලකුණු වැෙටන කමයක් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල අනුව ෙම් අය 
වර්ගීකරණය ෙවනවා. ඒ අනුව ඒ රුපියල් 3,500, රුපියල් 2,500, 
රුපියල් 1,500 සහ රුපියල් 420 විධියට ෙම් සහනාධාරය ලබා 
ෙදන අයව නිවැරදි විධියට වර්ගීකරණය කර ගන්න ඒ මෘදුකාංගය 
හරහා ඉතාම ෙල්සිෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ කටයුත්ත දැන් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සිටින සැලසුම් අධ්යක්ෂතුමාත්, 
මූලස්ථානෙය් සිටින සමෘද්ධි කළමනාකාරතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
සමාජ ෙසේවා නිලධාරිනුත් එකතු වුණු මණ්ඩලයකින් ෙමහි 
අවසාන ෙත්රීම් කටයුතු කරලා ඒ ලැයිස්තුව පසිද්ධ කරන්න 
කියලා තමයි කියා තිෙබන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් තව මාසයක් 
යනෙකොට ෙම් ෙත්රීම් කටයුතු ෙකෙර්වි. ඊට පස්ෙසේ අභියාචනා 
ලැබුෙණොත් ඒ පිළිබඳව බලන්න පුළුවන්.  

මා තවත් කාරණයක් ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාටත්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමාටත් කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහෝ 
දුෂ්කරතා මධ්යෙය් වුණත් උතුෙර් සමෘද්ධි බැංකුවල ඉතාම සුළු 
පමාණයන්ෙගන් ණය දීලා තිබුණත්, ඒ මුදල් සියයට 100ක්ම ෙම් 
වනෙකොට අය කර ෙගන තිෙබනවා. ඉතා අඩු ආදායම්ලාභීන්ට 
ෙද්පළ ඇප නැතිව, වස්තු ඇප නැතිව සාමූහික ඇප මත ෙම් වාෙග් 
ක්ෂුද මූල්ය ණය කමයක් යටෙත් ණය දීලා නැවත එකතු කර 
ගැනීෙම් කාර්යයෙය්දී ඇත්තටම ලංකාෙව් අනික් හැම 
පෙද්ශයකටම වඩා උතුෙර් දුප්පත් ජනතාව ඉතාම විශ්වසනීයව 
ඇවිල්ලා ෙකොෙහොම ෙහෝ ඒ මුදල ෙගවනවා. ඒ නිසා ෙමම ණය 
මුදල් ෙගවන කටයුත්ෙත්දී අනික් දිස්තික්කවලට වඩා ඉහළින් 
උතුරු පළාෙත් දිස්තික්කවල සිටින ෙදමළ පවුල්වල අඩු 
ආදායම්ලාභීන් ඉන්න බව පකාශ කරන්න මා කැමැතියි. 

සමෘද්ධි නිලධාරින්ෙග් කාරණය පිළිබඳව ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා. දැනට  ෙකොටසකට ගැටලුවක් 
නැතිව අපට විශාම වැටුප ෙදන්න පුළුවන්. ඒ අය තමයි, අලුත් 
ෙසේවකයන් හැටියට බැඳුණු  අය. ඒ අය තමයි වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්. 
අලුත් ෙසේවකයන් හැටියට බැඳුණු අය 14,000ක් සිටිනවා. ෙම් 
අයට  විශාම වැටුප ගැනීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඒ files 
හදා යවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ මිය ගිය හැම 
ෙකනාෙග්ම වාෙග් files හදා දැන් විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිලධාරින්ෙගන් 

15,000කට පමණ දැන් විශාම වැටුප සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව 
ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම පරණ ෙසේවකයන් එනම් 
1995 වර්ෂෙය් රාජ්ය ෙසේවයට ගිය 8,000කට ආසන්න ෙසේවක 
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ෙම් ෙසේවකයන්ට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
රාජ්ය භාගය වන සියයට 12 අයිතියි කියලා ෙම් ෙසේවකයන් 
උසාවියට ගියා. මම ෙපෞද්ගලිකව හිතන්ෙන්ත් එය අයිතියි 
කියලායි. Supreme Court එෙක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් නඩුවක් 
තිබුණා. ෙම් නඩුෙව්දී එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා ෙම් සියයට 12 ෙම් 
අයට ෙගවන්න කිව්වා. අපි ෙගව්වා. හැබැයි, අෙප් කැබිනට් 
අනුකාරක සභාව හිතන්ෙන් ෙම් සියයට 12 ෙම් අයට අයිති නැහැ 
කියලායි. එම නිසා ඒකට ආපහු නඩු කටයුත්තක් සිද්ධ ෙවමින් 
යනවා. ඒක අවසන් වුණාම ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳා ගන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ අයට දැන් සියයට 12 හම්බ  වුණා. ඒ හැම 
ෙකෙනකුම රුපියල් ලක්ෂ 14, 15, 16 පසුගිය මාසය ඇතුළත 
අතට ගත්තා. එම නිසා ෙම් අයට ගැටලුවක් නැහැ.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කිව්වා, වයස වැඩි අය 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ අයට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සියලුම 
ෙදනාට අධිකාරිෙය් හිටපු විධියටම අර්ථ සාධක අරමුදෙල් 
ෙසේවකයන් හැටියට විශාම යන්න අවශ්ය පහසුකම් හදලා 
තිෙබනවා. ඒ අය රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට 
රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු වන්නත් බැහැ. ඔවුන්ට, අධිකාරි ෙසේවකයන් 
ෙලසම විශාම යන්න අවශ්ය පහසුකම් හදා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ 
අයෙග් පශ්නයත් එතැනින් විසඳිලා තිෙබනවා.  

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් කිව්වා, අෙප් 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාත් කිව්වා, ෙම් නිලධාරින්ෙග් 
ෙසේවක පශ්න සම්පූර්ණෙයන් විසඳිලා නැහැයි කියලා.  

මම ෙම් අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට, සමෘද්ධි අධිකාරිය දිවි 
නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් ෙවලා එනෙකොට 
ෙසේවකයන්ට විශාල පශ්න ෙගොන්නක් එක්කයි ආෙව්. ෙම් 
ෙසේවකයන්ට අතිකාල දීමනා නැහැ; කාර්යාල දීමනා ෙදන්ෙන් 
නැහැ; වැඩ බලන දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම මහා විශාල 
පශ්න ෙගොන්නක් එක්කයි ආෙව්. අපි ෙම් පශ්න එකින් එක 
විසඳමින් යනවා. ඒ නිසා අපට අෙප් ඉලක්ක කරා යන්න පුළුවන් 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි,  සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් 
ඉලක්කය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි,    එය දුප්පත් මිනිසුන්ට 
අවශ්ය මූලික පාග්ධනය දීලා ෙම් මිනිසුන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ 
ගැනීම සඳහා වැඩ කටයුත්තක් කිරීමයි කියලා මම නැවත 
නැවතත් කියන්න කැමැතියි. ෙම් මිනිසුන් ආර්ථික වශෙයන් 
ක්ෂණිකව කඩා වැටුණු තැන්වලදී, සමෘද්ධි ව්යාපාරය වහාම 
ඉදිරිපත් ෙවලා,  අපමාදව ඔවුන්ට ආධාර උපකාර කරලා, ඔවුන් 
කඩා වැෙටන තත්ත්වෙයන්,  එෙහම නැත්නම් ගිනි ෙපොලීකාරයන් 
ළඟට ගිහිල්ලා ඉතා ඉහළ ෙපොලියකට මුදල් අරෙගන විශාල ෙලස 
අමාරුෙව් වැෙටන තත්ත්වෙයන් ෙම් අය ෙගොඩ ගන්නවා. අද 
ලංකාෙව් ජනපදවල ජීවත් ෙවන ෙගොවි පවුල්වලින්  සියයට 40ක් 
විතර තමුන්ෙග් කුඹුරු උකස් තියලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ කුඹුරු උකස් තියලා තිෙබන්ෙන් අධික 
ෙපොලියකට. ඒ ෙපොලිය රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක්, ලක්ෂ තුනක් 
පමණ වනවා. එතෙකොට ඒ කුඹුර ඒ උකස ගත් මනුස්සයාෙග්, 
කුඹුෙර් වැඩ කරන ෙම් කුඹුෙර් අයිතිය හිමි දුප්පත් මනුස්සයා 
ඒෙක් කුලීකාරයා. ඒ පුද්ගලයාට එක්ෙකෝ අස්වැන්ෙනන් කාලක් 
ෙදනවා, එෙහම නැත්නම් භාගයක් ෙදනවා. සම්පූර්ණෙයන්ම 
අස්වැන්න ගන්ෙන් උකස ගත් පුද්ගලයායි. එෙහම නැත්නම් 
ලක්ෂයක් වාෙග් ගත්ෙතොත් හැමදාම අස්වැන්ෙනන් භාගයක් 
පමණ උකස ගත් පුද්ගලයා ගන්නවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ 
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කරන්ෙන් ෙම් සියලුම ෙදනාට ෙමයින් ෙසේවයක් ලබා දීමටයි. 
අෙප් බැංකුවල සල්ලි තිෙබනවා. අෙප් බැංකුවල  තිෙබන සල්ලි  
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පසුගිය දිනවල 
අෙප් බැංකුවල තිෙබන සල්ලි ඉල්ලුවාම අපි කිව්වා,  "ඒ දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග් සල්ලි, ඒවා ෙදන්න බැහැ" කියලා. ඒක ආණ්ඩුෙවන් 
පිළිගත්තා; අගමැතිතුමා පිළිගත්තා; ජනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අලුත් ඇමතිතුමාද, හිටපු ඇමතිතුමාද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හිටපු ඇමතිතුමා. මංගල සමරවීර අමාත්යතුමා ඒ විධියට 

අෙපන් සල්ලි ඉල්ලන එකක් නැති ෙව්වි. ෙකොෙහොම නමුත්, ෙම් 
සල්ලි තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් 

කරන්නම්. 

ණය බරින් දුප්පත් මිනිසුන් ගලවා ගන්න අවශ්ය කටයුතු කිරීම 
සඳහා අෙප් පරමාර්ථය වන්ෙන්, හැම දුප්පත් පවුලකටම ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන ව්යාපෘතියක් හදලා, ඒකට ආධාර කරලා 
ඔවුන් ඉස්සරහට ෙග න ඒමයි. අද  සියයට 6.7ක්ව තිෙබන 
දුප්පත්කම අපි සියයට 3ක් දක්වා පහළට දමනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි," පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල්තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 1.56ට, 2017 ජූනි 06 වන  

අඟහරුවාදා අ.භා.  1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 1.56 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ன் 06, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 1.56 p.m. until 1.00 p.m.  on 

Tuesday, 06th June, 2017. 

පශ්නවලට  ලිඛිත පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு எ த் ல விைடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 

පියදාස කුඩා බාලෙග් මහතා: අධ්යාපන හා 
වෘත්තීය සුදුසුකම් 

தி . பியதாஸ குடா பாலேக: கல்வி மற் ம் ெதாழில் 
தைகைமகள் 

MR. PIYADASA  KUDA  BALAGE: EDUCATIONAL AND 
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

925/’16 
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රාජ්ය   ව්යවසාය   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය -  (2): 
(අ) (i) පියදාස කුඩා බාලෙග් නමැත්තා ශී ලංකා 

ඉන්ෂූවරන්ස ් හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල දැරූ 
තනතුරු කවෙර්ද; 

 (ii) එම තනතුරු දරන ලද කාල සීමාව එක් එක් 
තනතුර අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඔහුෙග් අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඔහු එක් එක් තනතුර සඳහා ලබාගත් මාසික වැටුප් 
හා දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பியதாஸ குடா பாலேக என்பவர் ஸ்ரீ லங்கா 
இன்சூரன்ஸ் மற் ம் அத டன் இைணந்த 
நி வனங்களில் வகித்த பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பதவிகைள வகித்த கால எல்ைல 
ஒவ்ெவா  பதவிக்ேகற்ப ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவர  கல்வி மற் ம் ெதாழில் தைகைமகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இவர் ஒவ்ெவா  பதவிக்காக ெபற் க் ெகாண்ட 
மாதாந்த சம்பளம் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  
  

 
asked the Minister of Public Enterprise Development:  

(a) Will he inform this House — 

 (i) the posts held by the person named 
Piyadasa  Kuda  Balage in Sri Lanka 
Insurance and  in the institutions affiliated 
to it; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) the period of time  for which  he held each 
post separately; 

 (iii) his educational and professional 
qualifications; and 

 (iv) the monthly salary  and the allowances that  
he  received for each post, separately? 

(b) If not, why? 
  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development )  
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[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 
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[ෙමම පිළිතුර  පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த விைட ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This reply  is also placed in the Library.] 

ඇමුණුම: 01 

ඇමුණුම: 02 

ඇමුණුම: 03 

ඇමුණුම: 04 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිමේදන 

 ධහයහනිඳහත ර්හ නිහ  ඇති වුණ ඵයඳතශ ආඳදහ 
තත්ත්ඹ 

 ඡන්ද හිමිඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
මටුේඳත :මරේසධහධියණමත රණයණඹ 

 අඳයහධ නඩු විධහන ිංග්රවඹ (විමලේ විධිවිධහන) ඳනත් 
මටුේඳත :මරේසධහධියණඹ   මඳත්භ  

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු  

අන්තර්ගත ප්රධළන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

 Disastrous Situation Arisen due to Torrential Rains 
 

 Registration of Electors (Special Provisions) Bill: 

Determination of the Supreme Court 
 

 Code of Criminal Procedure (Special Provisions) 
(Amendment) Bill: Petition to the Supreme Court 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள் : 

 கடும் மறணரல் ற்தட்டுள்ப அணர்த் றமனம 

 தயர்கமபப் தறவுதெய்ல் (றதெட ற்தரடுகள்) 

ெட்டதோனம் : உர் லறன்நத் லர்ப்தை 
 

 குற்நறல் டடிக்மகதொமநச் ெட்டக்தகரம 

(றதெட ற்தரடுகள்) (றயத்ம்) ெட்டதோனம்: உர் 

லறன்யக்கு த 

 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය: 
 සහබහවි ආඳදහර  ර වන්  න්ද  
 

කල් තෆබීමේ මයෝජනළල: 
 එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ  2017  

 භහර්තු 23 න දන මඹෝජනහ  භඅනුග්රවත්ඹ  

 දළ වීභ  

ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

     இற்மக அணர்த்ங்கபரல் தரறக்கப்தட்தடரயக்கு 

இப்தேடு 

 

எத்றமப்தைப் தறதம : 

      க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் ஆமகத்றன் 

2017 ரர்ச் 23ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கு இம 

அதெம ங்கறம 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Compensation to People Affected by Natural 

Disasters 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Co-sponsoring United Nations Human Rights Council 
  Resolution of 23rd March, 2017   





 

ඳළර්ලිමේන්තුල 
தரரலன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 
தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

නිමේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ධළරළනිඳළත ලර්ළල නිවළ ඇති වුණ බරඳතෂ ආඳදළ 

තත්ත්ලය 

கடும் மறணரல் ற்தட்டுள்ப அணர்த் றமனம 

DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO TORRENTIAL 

RAINS 
 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳසුගිඹ දන කිහිඳඹ තුශ ඇද වළලුණු ධහයහනිඳහත ර්හ 
මවේතුමන් අඳ දයිමන් දසත්රි  8  ඇති ව ඵයඳතශ ිංතුය 

ආඳදහ නිහ, ඉතිවහමත මඳය මනොව විර අයුරින් 200  අධි 
ටිනහ මිනිස ජීවිත ිංයහ  අහිමිවීභත්, දවස ිංයහත රිරිස 
අතළන්වීභත්, සිදු ව විලහර මේඳශ වහනිඹත් රිළිඵ දළඩි 

ේඳහමන් සිහිඳත් යන අතය, මභමර අබහයේඳන්න  මර 
ිංතුය වහ විවිධ සථහනර ඇති ව නහඹ ඹෆේ මවේතුමන් 
මභමරො වින් විමඹෝ ව ඒ අහිිං, අයණ ජීවිත මනුමන් 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ හතිලඹ ිංමේඹ ඳශ කිරීභ  භභ මභඹ 

අසථහ ය නිමි.  

අඳමේ ඳහරනමඹන් මතොය ව මභභ සහබහවි විඳත්තිමඹන් 
අන්ත අයණ ව ජන ජීවිත ඹළිත් ඹථහ තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීමේ 

ඒහඹන ඳයභහර්ථමඹන් භහනවීඹ දඹහ රුණහ මඳයදළරි 
යමන නිර යහජහරිඹ  ඩහ ඳරිතයහලිලි මශන්තුභකින් 
හරඹ, රභඹ ළඹ යමින් ඉදරිඳත් වී මේ නවි ත්  යුතු 

යමින් සිටින ත්රිවිධ වදාදහ, මඳොලීසිඹ ඇතුළු සිඹලුභ ආය  
අිංලර ත්, යහජය මේමත නිරධහරි භවත්භ භවත්ීනන් ත්, ඊ  
ේඵන්ධ ව අමනකුත් සිඹලුභ ආඹතන, විවිධ ිංවිධහන, 

පුේරඹන් ත් ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථහනහඹයඹහ මර භහමේ 
වෘදඹහිංභ ෘතඥතහ ඒ ෆභ සිඹලු මදනහ මනුමන් ඳශ ය 
සිටින ඵ මභහිරහ වන් යමි.  

එභ ප්රජහ මේහ  යුතුර නිඹළලීමේී  අහනහන්ත මර 

ජීවිත ඹ  ඳත් ව ගුන් වදාදහ නිරධහරිඹහ ඉතහභත් ිංමේී  
සිහිඳත් යන අතයභ, එභ නිරධහරිඹහමේ මේවඹ  ඳහර්ලිමේන්තු 
මනුමන් අන් මෞය දළ වීභ  ද භහ ව  වළකි ව ඵ ප්රහල 
යමි. තද, විවිධ ව භහධය ආඹතන, භහධය හර්තහ කිරීමභන් 

ඔබ්ඵ  ඹමින් අතළන් ව, අයණ ව තභ මවෝදය ජනතහ 
මනුමන් ආධහය රඵහ මදමින් වන ළරසීමභන් ශහ ව 
උත්තුිං හර්ඹඹ මනුමන් සිඹලුභ භහධය ආඹතනර ත්, 

සමේච්ඡහ ිංවිධහනර ත්, අමනකුත් ඳරිතයහලීලීන් ත් භහමේ 
ෘතමේී ත්ඹ රිරිනභමි.  

රුදුරු ිංතුය උදුරින් උන්හිටි තළන් අහිමිවී, අන්ත අයණ 

ව ජනතහ  කිසිඹේ මවෝ වනඹ  රඵහ ී භ  භහ ගිඹ ෆභ 
තළනී භ ආණ්ඩු ඳහර්ලසමත ව විරුේධ ඳහර්ලසමත සිඹලුභ 
ඳහර්ලිමේන්තු ජනතහ නිමඹෝජිතඹන් අධහයණඹ යමින් ඳහ 

සිටිමත ඳ , ඳහ , ඳටු මඵී ේ ඳම රහ ඉදරිමතී  මභළනි 
මේදහචඹන්  දාහුණ ී භ ත්, ජීවිත, මේඳශ වහනි අභ ය 
ළනීභ ත් ආඳදහ ශභනහහයණඹ මනුමන් මඹෝය 
ඹන්ත්රණඹ  ස කිරීභ ඉතහභත්භ හමරෝචිත ඵඹ.  

අඳ දයිමන් ඉදරි ඳයේඳයහ ත්, නඳන් ඳයපුය ත් මභන් 
බඹහන යනර  මොදුරු මනොවීභ  භනහ අධයඹනඹකින් 
ඳසු මඹෝජිත ළරළසභ  ව ඹන්ත්රණඹ  ස කිරීභ  අරි 

ළමොභ අඳමේ මේ කුඩහ ය  මනුමන් ඉදරිඳත්වීභ  සුදුසු 
හරඹ එශළම තිමඵන ඵ මභොන  ඳළවළදලි මයි.  මභළනි 
ක්රිඹහහයේ මනුමන් අතිවිලහර දාදර  අලය වුත් අඳ ය  

අද මරෝමත මවො හිත, සුවදත්ඹ අත්ඳත් යත් ඹවඳත් 
යහජයඹ  මර එළනි ූලරය ප්රතිඳහදන මොඹහ ළනීභ දුසය 
හර්ඹඹ  මනොන ඵ භහමේ එභ විලසහඹයි. එභ නිහ 

ඳහර්ලිමේන්තු නිමඹෝජනඹ යන  ළඵෆ ිංමේී  ජනතහ 
නිමඹෝජිතඹන් මර අඳ ළමොභ එ  එදාතු වී අත්ළල් 
ඵළමන මභභ මඳොදු අයදාණ මනුමන් සුදුසු ඉ භන් ළඩ 

රිළිමශ  අරණර්ණවීභ  අධිසධහන ය නිදා. සතුතියි.  
 

II 
 

ඡන්ද හිමියන් ලියළඳදිංික කිරීමේ (විමේ විධිවිධළන) 
ඳනත් මකටුේඳත: මරේහධළධිකරණමත රණරණය 

தயர்கமப தறவுதெய்ல் (றதெட ற்தரடுகள்) 

ெட்டதோனம்: உர் லறன்நத் லர்ப்தை 

REGISTRATION OF ELECTORS (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 121(1) යසථහ අනු 

මරේසධහධියණඹ වදාමේ අයෝමඹෝඹ  ර  යන රද “ඡන්ද 
හිමිඹන් ලිඹහඳදිංචි කිරීමේ (විමලේ විධිවිධහන)” නභළති ඳනත් 
මටුේඳත රිළිඵ මරේසධහධියණමත රණයණඹ බහ  දළනුේ 
ී භ  ළභළත්මතමි. 

ඳනත් මටුේඳත මවෝ එහි විධිවිධහන කිසි  මවෝ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අනනුකර මනොන ඵ   
මරේසධහධියණඹ රණයණඹ ය ඇති අතය  “අබයන්තය ලමඹන් 
අතළන් ව තළනළත්තහ” ඹන්මනහි නිර්චනඹ මරේසධහධියණ 
රණයණමත වන් ඳරිද ිංමලෝධනඹ ශ යුතු ඵ  තදුය ත් 
මරේසධහධියණඹ දන්හ ඇත.  

මරේසධහධියණමත රණයණඹ අද දන හර්ඹ  වන් දළ මන 
නිර හර්තහමේ දාද්රණඹ ශ යුතුඹළයි භභ නිමඹෝ යමි. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරේහධළධිකරණමත රණරණය : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை: 

Determination of the Supreme Court: 
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III 

අඳරළධ නඩු විධළන විංග්රශය (විමේ විධිවිධළන) 
(විංමෝධන) ඳනත් මකටුේඳත : මරේහධළධිකරණය  

මඳත්වමක් 
குற்நறல் டடிக்மகதொமநச் ெட்டக்தகரம 

(றதெட ற்தரடுகள்) (றயத்ம்) ெட்டதோனம்: உர் 

லறன்யக்கு த 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 121(1) යසථහ ප්රහය “අඳරළධ 

නඩු විධළන විංග්රශය (විමේ විධිවිධළන) (විංමෝධන)” ඳනත් 

මටුේඳත ේඵන්ධමඹන් මරේසධහධියණඹ මත ඉදරිඳත් යන 
රද මඳත්භ රි ඳත  භහ මත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිමේන්තු  
දළනුේ ී භ  ළභළත්මතමි. 

 
ලිිළ මල්ඛනළදය ිළිතගෆන්වීම 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 

ප්රතිවිංවහකරණ  අමළතය ශළ ආණ්ඩු ඳක්මත  
ප්රධළන විංවිධළයකතුමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரலன்ந யெலமப்தை அமச்ெயம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்தகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 
වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භභ ඳවත වන් 

හර්තහ ඉදරිඳත් යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ ජහති ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථි 
 යුතු අභහතයහිංලමත හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ජනමල්න වහ ිංයහමල්න 

මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ; ව 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ විමේල ේඳත් මදඳහර්තමේන්තුමේ 
හර්ඹ හධන හර්තහ. 

එභ හර්තහ ආර්ථි ිංර්ධන රිළිඵ ආිංලී අධී ණ 
හය බහ මත මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 
ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භභ 2016 ර්ඹ 
වහ අග්රහභහතය හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදරිඳත් 
යමි. 

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය 

ශභනහයණඹ රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත 
මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 
ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, දාදල් වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ 

මනුමන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදරිඳත් යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ බහණ්ඩහහය මභමවයුේ 

මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ශභනහයණ විණන 
මදඳහර්තමේන්තුමේ හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(iii) 2016 ර්ඹ වහ යහජය ගිණුේ මදඳහර්තමේන්තුමේ 

හර්ඹ හධන හර්තහ;  

(iv) සුයහඵදු ආඥහ ඳනමත් (52 අධිහයඹ ව) 32 න්තිඹ 
භඟ කිඹවිඹ යුතු 25 න්තිඹ ඹ මත් භත්ඳළන් 
ඵරඳත්ර හසතු ේඵන්ධමඹන් දාදල් අභහතයයඹහ 

විසින් ඳනන රදු, 2016 මදළේඵර් 15 දනළති අිං 
1997/16 දයන අති විමලේ ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද 

නිමේදනඹ (අිං 992 දයන සුයහඵදු නිමේදනඹ); ව 

(v) සුයහඵදු ආඥහ ඳනමත් (52 අධිහයඹ ව) 32 න්තිඹ 
භඟ කිඹවිඹ යුතු 25 න්තිඹ ඹ මත් අය කු ඵරඳත්ර 
හසතු ේඵන්ධමඹන් දාදල් අභහතයයඹහ විසින් 

ඳනන රදු, 2016 මදළේඵර් 20 දනළති අිං 1998/7 
දයන අති විමලේ ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද 
නිමේදනඹ (අිං 994 දයන සුයහඵදු නිමේදනඹ). 

එභ හර්තහ ව නිමේදන යජමත දාදල් රිළිඵ හය බහ 

මත මඹොදා ශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.     

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 
මශළමළර්ග අමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 

වභළනළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெயம் தரரலன்நச் ெமத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

විඳ  නහඹ හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ භභ 
ඉදරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ නනති  යුතු (දූණ විමයෝධී) වහ භහධය 

රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි 
භභ මඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් නිඹභ මද භභ ඉදරිඳත් 

යමි.  

(i) 1978 අිං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනමත් 27 (1) 
න්තිඹ ඹ මත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ විසින් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන මොමින් 
බහමේ නිර්මේලඹ හිත, මේයහමදණිඹ 

විලසවිදයහරමත, ලහසත්ර ීඨධඹ තුශ භමනෝවිදයහ 
අධයඹන අිංලඹ  රිහිටුවීභ ේඵන්ධමඹන් හදන රදු 
2017 අමප්රේල් 19 දනළති අිං 2015/45 දයන අති විමලේ 
ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ii) 1978 අිං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනමත් 27 (1) 
න්තිඹ ඹ මත් උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 
අභහතයයඹහ විසින් විලසවිදයහර ප්රතිඳහදන මොමින් 
බහමේ නිර්මේලඹ හිත, මේයහමදණිඹ 
විලසවිදයහරමත නදය ීඨධඹ තුශ විකියණමේී  
අධයඹන අිංලඹ  රිහිටුවීභ ේඵන්ධමඹන් හදන රදු 
2017 අමප්රේල් 19 දනළති අිං 2015/46 දයන අතිවිමලේ 
ළට් ඳත්රමත ඳශ යන රද නිඹභඹ. 

එභ නිඹභ අධයහඳනඹ වහ භහන ේඳත් ිංර්ධනඹ රිළිඵ 
ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි භභ 
මඹෝජනහ යමි.    

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, සමේල  යුතු අභහතයතුභහ 

මනුමන් භභ ඳවත වන් හර්තහ  ඉදරිඳත් යමි. 
(i) 2016 ර්ඹ වහ සමේල  යුතු අභහතයහිංලමත 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(ii) 2016 ර්ඹ වහ ෆල්ර දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(iii) 2016 ර්ඹ වහ මභොනයහර දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
(iv) 2016 ර්ඹ වහ අේඳහය දසත්රි  මල්ේ 

හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුේ; 
ව 

(v) 2016 ර්ඹ වහ ඹහඳනඹ දසත්රි  මල්ේ 
හර්ඹහරමත හර්ෂි හර්ඹ හධන වහ ගිණුේ හර්තහ.  

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරන වහ යහජය ශභනහයණඹ 
රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතුඹළයි 
භභ මඹෝජනහ යමි.  

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ (රළජය 
ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்யம் தொகரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභනි, 2016 ර්ඹ වහ යහජය ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ අභහතයහිංලමත හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ 
ගිණුේ භභ ඉදරිඳත් යමි.  

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරන වහ යහජය ශභනහයණඹ 

රිළිඵ ආිංලී අධී ණ හය බහ මත මඹොදා ශ යුතු 
ඹළයි භභ මඹෝජනහ යමි.   

 

ප්රහනය විමවන දන්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

මඳත්වේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல தெணெறங்க- ெர்தெ ர்த்க இரஜரங்க  

அமச்ெர்)  
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
රු ථහනහඹතුභනි,  මොශම 07, භරීනහ ඇනියු, අිං 03 

දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි භමනෝජහ භයවීය භවත්මිඹමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 
 

ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් මඳත්ේ ඳව 

රිළින්මි.  
(1) භළද භවනුය, මභොයවදාර, අිං 94/2 දයන සථහනමඹහි 

ඳදිංචි ඒ.ජී. ධර්භමේන භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; 
(2) ල්ළටින්ද, අලුත්මදය, අිං 115 දයන සථහනමඹහි 

ඳදිංචි ඒ.එේ.එස. අධිහරි භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; 
(3) උඩදුේඵය, මඳොේරිටිඹ, ඔඹතළන්න ඹන ලිරිනමඹහි ඳදිංචි 

ඊ.එේ. යන්භල් කුභහරි ඒනහඹ මභනවිඹමන් රළබුණු 
මඳත්භ; 

(4) උඩදුේඵය, මඳොේරිටිඹ, ඔඹතළන්න අිං 47 දයන 
සථහනමඹහි ඳදිංචි ඊ.එේ.ීඨ.ඩබ්ලිේ.එල්.බී. ඒනහඹ 
භවතහමන් රළබුණු මඳත්භ; ව 

(5) මේයහමදණිඹ, අඟුණහර, අිං 335/3 දයන සථහනමඹහි 
ඳදිංචි ම .එේ.ීඨ.සී. ඵණ්ඩහය භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ.       

ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ථහනහඹතුභනි, තිත්තඳත්තය, භණඵළේද, අිං 238 
දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි ආර්.එේ.ඩී. සිරිමේන භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 

  

ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභනි, මල්මර, ඵමයසළ, ටුමඳොත, 
අිං 401 දයන සථහනමඹහි ඳදිංචි බී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එේ.ම . 

ධර්භකීර්ති භවත්මිඹමන් රළබුණු මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 
 

ගරු වන්දත් වමරසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு ெந்றத் ெெறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

රු ථහනහඹතුභනි, බුරත්මොහුරිටිඹ, විඹරරිටිඹ ඹන 

ලිරිනමඹහි ඳදිංචි ම .ජී.එේ. දහනහඹ භවතහමන් රළබුණු 
මඳත්භ  භභ රිළින්මි. 

 

ඉදරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 1-387/'15-(5), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආය  යහජය  අභහතයතුභහ 
මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුරු ී භ වහ ති මද 
හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 2-1101/'16-(2), රු ඳේභ උදඹලහන්ත 

ගුණමේය භවතහ. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.   
 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදකිරීේ 
නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடமப்தை ற்யம் 

றர்ரத்துமந தறற அமச்ெர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

රු ථහනහඹතුභනි, නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයතුභහ 
මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුරු ී භ වහ ති මද 

හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ මේ ප්රලසනඹ මොඩ  හරඹ  

තිසමේයි අවන්මන්.  
 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳශදාළනි තහ යි අවරහ තිමඵන්මන්. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මේ ේඵන්ධ ප්රලසන කිහිඳඹ  තිමඵනහ. ඒ නිහ රු ජිත් 

මප්රේභදහ භළතිතුභහ රිළිතුරු මදන්න ල් ත්තහ.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු නිමඹෝජය අභහතයතුභනි, ති මදකින් රිළිතුරු මදන්න 
පුළුන්ද? 

 

ගරු ඉන්දක බණ්ඩළරනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

පුළුන්, රු ථහනහඹතුභනි. 
 

ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

"වමෘද්ධි ආදර් ගේමළන" ලයළඳෘතිය : අරණණු 
"ெதொர்த்ற ரறரறக் கறரங்கள்" 

கயத்றட்டம் :தரக்கம் 
"SAMURDHI MODEL VILLAGES" PROJECT: OBJECTIVES  

1123/’16 

3. ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භහජ විඵරළන්වීේ, සුබහධන වහ න්ද උඩය  උරුභඹ 
රිළිඵ අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) "භෘේධි ආදර්ල ේභහන" නමින් යහඳෘතිඹ  
ඔඵ අභහතයහිංලඹ භ් න් ආයේබ ය තිමබ්ද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ යහඳෘතිමත අයදාණු මර්ද; 

 (iii) ඵදුල්ර දසත්රි මඹන් එභ යහඳෘතිඹ වහ  
මතෝයහත් ේභහන මර්ද; 

 (iv) එභ ේභහන දයුණු කිරීභ වහ  ළනීභ  
අමේ හ යන රිඹය මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

ெதோக லுவூட்டல், னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) "ெதொர்த்ற ரறரறக் கறரங்கள்" தம் ததரறல் 

ங்கபது அமச்ெறணரல் கயத்றட்டதரன்ய 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், தற்தடி கயத்றட்டத்றன் தரக்கம் 

ரது; 

 (iii) தற்தடி கயத்றட்டத்துக்கரக ததுமப 

ரட்டத்றல் தர்ந்தடுக்கப்தட்டுள்ப 

கறரங்கள் ரம; 

 (iv) தற்தடி கறரங்கமப தொன்தணற்யற்கரக 

தற்தகரள்ற்கு றர்தரர்க்கறன்ந 

டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 
and Kandyan Heritage: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether your Ministry has initiated a 

project titled “Samurdhi Model 

villages”; 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (ii) if so, the objectives of that project; 

 (iii) the villages in the Badulla District which 

have been selected for that project; 

 (iv) the steps which are proposed to be taken to 

develop those villages? 

(b) If not, why? 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ (වමළජ වවිබ ගෆන්වීේ ශළ 

සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  උරුමය ිළිතබ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - ெதோக லுவூட்டல் ற்யம் 

னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) භෘේධි ිංර්ධන මදඳහර්තමේන්තු භ් න් 
භෘේධි ආදර්ල ේභහන යහඳෘතිඹ  ආයේබ ය 
ඇත. 

 (ii) * චියසථහයී නිසඳහදන ක්රභමේදඹ  තුළින් ඳවුමල් 
 මඳෝණඹ ව ආවහය සුය ෂිතතහඹ ඇති 
 කිරීභ. 

  * ප්රජහ වබහගිත්ඹ උඳරිභ මර මඹොදහ නිමින්, 
 ග්රහීනඹ නිසඳහදන ළඩිදයුණු ය, අමශවියණ 
 ජහරඹ  ේඵන්ධ ය, ඔවුන්මේ ආර්ථි 
 විඵරළන්වීභ. 

  * භහජ ිංර්ධන ව අමනකුත් මඳොදු ඳවසුේ 
 ප්රලසත භට් භ  ඳත් යමින්, ක්රිඹහහරී 
 ේභහන ඳේධතිඹ  බිහි කිරීභ. 

  * අන් අඹ ද ආදර්ලඹ  න ඳරිද, දළනුභ වහ තු  
 රඵහත වළකි ඳරිද, මභෝධහනි ආදර්ල 
 ේභහනඹ  බිහි කිරීභ. 

  * දළිඳුභ රිටුදළකීමේ ජහති මභමවය  භනහ 
 ආදර්ලඹ  රඵහ දඹ වළකි න මර 
 දරිද්රතහමඹන් මඳමශන ඳවුල් ආර්ථි 
 ලමඹන් විඵරළන්වීභ. 

 (iii) ඵදුල්ර දසත්රි මත, වල්දුේදාල්ර ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහමත විවහයර ේභහනඹ අදහශ 
යහඳෘතිඹ වහ මතෝයහ මන ඇත. 

 (iv) එභ ග්රහභ නිරධහරි මේ ජීත්න ප්රජහමේ ජීන 

තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ දළන  මඹමදන 

ර්භහන්ත දයුණු ය ළනීභ  අලය උඳයණ 

ද්රය රඵහී භ ව න ජීන භහර් අමේ හ 

යන්නන් ව  මයෝ භල් ඳළශ ෆී භ තුළින් 

ආදහඹේ තත්ත්ඹ ළඩිදයුණු ය ළනීභ  එභ 

හ වඳුන්හ ී භ  අමේ ෂිතඹ. -මේ භ මයෝ 

භල් ඳළශ විකිණීභ මඵොමවොභ මවොඳින් මමයන 

භ .- ඒ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 7 දාදර  

මන් ය ඇත. 

  ීන  අභතය ෆභ ඳවුර භ ඔවුන්මේ අයෝභතඹ 
ඳරිද ඳවුල් ිංර්ධන යහඳෘති ස ය ඒහ  
ආධහය මමර්. 

(ආ) අදහශ මනොභළත. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු අභහතයතුභනි,  රිළිතුරු රඵහී භ මනුමන් මඵොමවොභ 
සතුතියි.  රු ඇභතිතුභනි, ඇත්ත භ  මභඹ මේ අභහතයහිංලඹ 
ඹ මත් යන ඉතහභත් ළදත් ළඩ රිළිමශ . ඔඵතුභහ 

වල්දුේදාල්ර මොට්ධහඹ ළන ඳභණයි කිේමේ. භහ හිතන විධිඹ , 
ආදර්ල ේභහන ඳත්හ මන ඹහභ  ඵණ්ඩහයමර, ඇල්ර 
මොට්ධහඹත් මතෝයහ මන තිමඵනහ.   

විමලේමඹන්භ මභහිී  භ තුශ භත්ද්රය ඵළවළය කිරීභ කිඹන 
හයණහ සිඹල්රභ සිේධ යනහ. භභ මේ උත්ඹ  වබහගී 
වුණහ. රු ඇභතිතුභනි, මභහිී  භභ දකින අඩු ඳහඩු  තිමඵනහ. 
ඒ ළන තභයි භමේ ඳශදාළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්මන්. 

විමලේමඹන්භ අඩු ආදහඹේරහභී ඳවුල් වහ ඔවුන්මේ ආර්ථිඹ 
ල තිභත් කිරීභ ත්, භ තුශ තිමඵන අඩු ඳහඩු සිඹල්ර වහ 
දාදල් මන් කිරීභ ත් ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ වයවහ ඔඵතුභහ 

විලහර දාදර  ළඹ යනහ. රු ඇභතිතුභනි, විමලේමඹන්භ ඒ 
අඩු ආදහඹේරහභීන් මනුමන් ළඹ යන දාදලින් -  
උදහවයණඹ  විධිඹ  ත්මතොත් මිරිස අමයන ඹන්ත්ර, භවන 

භළෂින් ළනි මේල් ඔවුන්මේ සඹිං ආර්ථිඹ දයුණු ය ළනීභ 
වහ රඵහ මදනහ.  එදහ ඒ රැසවීභ තුශත් මඹෝජනහ ශ ඳරිද  
නිරධහරින් වයවහ ඒ රිළිඵ ඳසු විඳයභ  යන්න අද අසථහ  

වදරහ තිමඵනහ.  රු ඇභතිතුභනි, ඒ ඳසු විඳයභ යන්න ඕනෆ 
ඔවුන්මේ ආර්ථිඹ ල තිභත් යරහයි. ඒ යරහ තිමඵනහද? 
ඒ ී පු මදයින් ඔවුන් පර ප්රමඹෝජනඹ  න්නහද? එමේ 

මනොභළති  ඒහයින් මනත්  යුතු යනහද කිඹරහ මොඹහ 
ඵරන්න ඕනෆ. මභොද, භවය උදවිඹ ඒ රඵහ මදන උඳයණඹ 
මනත් පුේරඹන් වහ විකුණන ආහයඹ අරි දකිනහ. 
එතමො  අමේ ෆඹමභන් ළඩ  මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ එභ ඳසු 

විඳයභ තුළින් මේ ළඩ වන මනුමන්  ඹේ  යුත්ත  
යන්න රු ඇභතිතුභහ සදහනේ මරහ ඉන්නහද? 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, අමේ භන්ත්රීතුභහ ඉතහ ළදත් 

ප්රලසනඹ  භතු මශේ.  එතුභහ කිඹපු විධිඹ  ඇත්ත භ ඳසුගිඹ 
හරමත අමේ ජී මනෝඳහඹ ළඩ රිළිමශ වයවහ ේර භවය 
අඹ  ී පු ඹන්ත්ර උඳයණ ඒ අඹ විකුණරහ තිබුණහ.  ඒ  

ප්රධහනභ මවේතු වුමණ් මේ ළඩ රිළිමළින් ප්රහමේලිඹ මල්ේරු 
වයවහ දහඳතිරු ඉත් කිරීභයි. අද අරි ප්රහමේලිඹ මල්ේරුන්  
මේ කීභ ේපූර්ණමඹන්භ ඳයහ තිමඵනහ. එතළන 

ශභනහරුම  ඉන්නහ. ඒ වයවහ අරි ඳසු විඳයේ කිරීභ වහ 
අලය  යුතු ේපූර්ණමඹන්භ රෆසති යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ 
දාදල් දුන්මනොත්, උඳයණඹ  අයමන දුන්මනොත්, එමවභ 

නළත්නේ මනත් ආධහයඹ  දුන්මනොත් ඒ රිළිඵ ඳසු විඳයේ ය 
හර්තහ  අරි මන්හ න්නහ. ඒ රිළිඵ ළඩ වන  
තිමඵනහ. වළඵළයි, ඳසුගිඹ හරමත ඒහ තිබුමණ් නළවළ.  

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි, ප්රහමේලිඹ ේඵන්ධීයණ මිටුර  
භහමඹන් භහඹ  මනොමයි,  පුළුන් නේ භහ වමඹන් වඹ  
මවෝ  අවුරුේද අහනමත එභ ඳසුවිඳයේ හර්තහ රළමඵන්න  

 යුතු යන්නඹ කිඹන හයණඹත් භත  යමින් භමේ  මදන 
අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

ප්රහමේලිඹ මල්ේතුභහ, ිංර්ධන නිරධහරි ව  අමනකුත් 

නිරධහරින් ඉතහභ ඕනෆමින්, උනන්දුමන් මේ  යුත්ත යන 
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ඵ අරි දන්නහ. වළඵළයි, භහ දකින තත් එ ළ ලු  

තිමඵනහ.  මේ ග්රහීනඹ ජනතහ තභන් තුශ තිමඵන සඹිං 
වළකිඹහ අනු  ඔඹ මදන මේත් අයමන  මඵොමවොභ අභහරුමන් 
තභ නිසඳහදනඹන් යනහ. වළඵළයි,  ඔවුන්මේ බහණ්ඩ මමශ 
මඳොශ  මනඹහභ රිළිඵ, එමවභ නළත්නේ තයහරී මමශ 

මඳොශත් එ  තය කිරීභ රිළිඵ ඔවුන්  දළනුභ  මවෝ ඒ 
රිළිඵ උඳමදස රඵහ ී භ  සිදු න්මන් නළවළ.  ඒ නිහ ඔවුන්  
එභ ක්රභමේදඹ රිළිඵ කිඹරහ මදන්න.  

විමලේමඹන් අරි දන්නහ,  භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් නේ  
අලුත් බහණ්ඩ මමශ මඳොශ  එනමො  න් නේ මදනහ, 
වඳුන්හ ී ේ යනහ.  නදාත් භවහ ඳරිභහණ යහඳහරිඹන් තය 

යන විධිඹ භ ශ යුතු නළවළ.  රු ඇභතිතුභනි,  මේ ග්රහීනඹ 
ජනතහ තභන්මේ නිසඳහදන  ඉතහභ ගුණමඹන්, ප්රමිතිමඹන් යුතු 
භ තුශ නිසඳහදනඹ  යනහ.  යහඹනි ද්රය මභොනත් අඩිංගු 

යරහ නළවළ.   මභන්න මේ මේල් රිළිඵ  market යන්න 
පුළුන් ළඩ රිළිමශ  අභහතයහිංලඹ භට් මින් ඇති යන්න 
පුළුන් නේ,   ඔඵතුභන්රහ, අරි මඹොදන ඒ දාදර තුශ ඔවුන්මේ 
සඹිං නිසඳහදනලින්  ඔවුන්  මවො ආදහඹභ  රඵහ න්න 

පුළුන් මයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  භ තුශ ඒ පුේරඹන් ඉතහභ 
අයණ මරහ සිටිනහ අරි දළ හ.  ඒ රිළිඵ ඳසුවිඳයභ  
යන මර භහ ඉල්රන්මන් ඒයි.  විමලේමඹන්භ එභ  නිසඳහදන 

බහණ්ඩලින්  අමනකුත් අතුරු නිසඳහදන ය න්න ඔවුන්  
වළකිඹහ  නළවළ.  උදහවයණඹ  විධිඹ  ේමිරිස තිමඵන 
ප්රමේලර  ේමිරිස මො න්න ඹන්ත්රඹ  මදනහ නේ මවොයි. 

භවය මරහ  මොමවන් මවෝ ඹන්ත්ර මනළල්රහ තභයි එභ 
අතුරු නිසඳහදන යන්න මන්මන්. එවි  අභතය ප්රහවන 
විඹදභ  ඹනහ. මභන්න මේ කිඹන අතයභළද සිදුවීේ රිළිඵ, එභ 

 මේත්රඹ ේඵන්ධ  නිසඳහදඹහ දළනුත්   කිරීභ  යන්න 
ඕනෆයි කිඹන හයණඹ භහ මඹෝජනහ යනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඒ 
වහ ළඩ රිළිමශ  තිමඵනහද? 
 

ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ඉතහ ළදත් හයණඹ  ළන 
කිේහ. අමේ ප්රහමේලිඹ ේඵන්ධීයණ මිටු රැසවීේර   
ූලරසථහන ශභනහහයරු වළභදහභ ඒ අඹ ළන හර්තහ  
ඉදරිඳත් යනහ.  

ඒ නිහ ඔඵතුභහමේ ඉල්ලීභ ඳරිදභ ආදර්ල ේභහන වහ 
ජීමනෝඳහඹ ළඩ රිළිමමශේ ර්තභහන තත්ත්ඹ රිළිඵ 
හර්තහ  භහ තුමනන් තුන  ඉදරිඳත් යන්න කිඹරහ භභ DCC 
එ  කිඹන්නේ.  

ඇත්ත භ ඊශඟ හයණඹ තභයි, අරි මේයහමදණිඹ 
විලසවිදයහරඹ, මොශම විලසවිදයහරඹ, ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයහරඹ, විමලේමඹන්භ ඹම විලසවිදයහරඹ ේඵන්ධ 
යමන, ඒහමත ෘෂිර්භ ීඨධර ව ඉිංජිමන්රු ීඨධර සිටින 
අඹමන් භන්විත මිටු  ඳත් යරහ, උඳමදස ී භ වහ 

 යුතු යමන ඹනහ. ඒ හමේභ තහයිරන්ත යජු විසින් 
තහයිරන්තමත ක්රිඹහත්භ යමන ඹනු රඵන මතු හ ළඩ 
රිළිමශ  ේඵන්ධ විමලේඥ රිරිසද භහ තුමනන් තුන  

ඇවිල්රහ මේ අඹත් එ  ථහ යමින්, ඒ වහ අලය උඳමදස 
රඵහමදනහ. එභ නිහ ඉදරි හරඹ තුශ ඔඵතුභහ කිඹන අඩු ඳහඩු 
ටි අඳ  වදහන්න පුළුන් මයි. ඒහ එමවභ වුමණ් නළවළ, 
මේ අඹහමල් ගිඹ එ තභයි සිදු වුමණ්. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි, අවන්න. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි, ෘහිණිඹන් වහ "මවශ මඵොජුන්වශ" 
කිඹරහ නය භධයමත මවො ළඩ වන  ක්රිඹහත්භ න ඵ 

අරි දන්නහ. එභ ළඩ වන ඉතහභත්භ හර්ථ ය  පුයහ 
ක්රිඹහත්භ මනහ අරි දළ හ. ඒ හමේභ ළඩ රිළිමශ  
ආයේබ යන්න පුළුන් කිඹන මඹෝජනහ තභයි අරි ඉදරිඳත් 

යන්මන්. ඉදරි හරමතී  තභන්මේ නයමත තිමඵන ප්රධහන 
මමශ මඳොශ තුශ මභභ නිසඳහදන අමශවි යන්න පුළුන් 
අමශවි භධයසථහන ඇති යන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුභහ  මඹෝජනහ 

යනහ. ඔඵතුභහ  එළනි ළඩ රිළිමශ  ක්රිඹහත්භ යන්න 
පුළුන්ද? 

 

ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඇත්ත භ අරි ප්රහමේලිඹ මල්ේ මොට්ධහ භට් මින් ේර 
තිමඵන ප්රධහන මඳොශල් ඳදනේ යමන, දන මන් යමින්, 

භෘේධි නිසඳහදයින්  තභන්මේ නිසඳහදන අමශවි කිරීභ වහ 
අලය ඳවසුේ ළඳයීභ ඹ මත් ඩ කිහිඳඹ  ෆ ී මේ ළඩ 
රිළිමශ  ඳ න් මන තිමඵනහ. 

භවය තළන්ර ඒ හර්ඹ ආයේබ යරහ තිමඵනහ. ඔඵතුභහ 
අඳ  මඳොඩි උදවු  යනහ නේ, ඔඵතුභහමේ ප්රමේලමත ඒ 
ඩල් ටි වදරහ මදන්නේ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දළන භත් අමේ ප්රමේලමත මේ නිසඳහදනර  විලහර 
ඉල්ලුභ  තිමඵනහ. නදාත් ඒ නිසඳහදඹන්  වළකිඹහ  නළවළ 
මොශම ප්රමේලමත සිටින භවහ ඳරිභහණ මමශන්දන් භඟ 

ේඵන්ධතහ  ඇති ය න්න . භභ කිඹන්මන් ඒ හමේ ළඩ 
රිළිමශ  ළනයි. 

 
ගරු එවහ.බී. දවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

දළන භ අරි භහ වඹ  ළයඹ  මේ නිසඳහදඹන් 
මොශම  මනළල්රහ, දස තුන මඳොශ  ඳත්නහ. ඳසුගිඹ 

දසර එමවභ එ  තිබුණහ. නදාත් ඒ අඹ අඳ  කිඹනහ මේ 
භහ මදමන් මද  ඳත්න්න කිඹරහ. ඉඩ ඩ ව සථහන 
රිළිඵ ළ ලු  තිමඵනහ. නදාත් අරි මේ රිළිඵ ළඩ 

 යුතු යමන ඹනහ.  

 
පී. එේ. නන්දමවේන මශතළ : ධීලර විරළම ලෆටුඳ 

றய. தே.ம். ந்தெண : கடற்தநரறனரபர் ஏய்வூறம் 
MR. P.M. NANDASENA:  FISHERIES PENSION  

1310/’16 

4. ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ- (1): 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 

(අ) (i) "ජඹනී ", කියරළල්ර, මදවිනුය ලිරිනමත ඳදිංචි 
ීඨ. එේ. නන්දමේන භවතහ ධීය විරහභ ළටුේ 
මඹෝජනහ ක්රභමත දහඹමඹකු ඵත්;  

 (ii) ඹ අවුරුදු 60 ේපූර්ණ වීභ මවේතුමන් තභහ  
හිමි විරහභ ළටුඳ රඵහ ළනීභ වහ අිං 
MT/3279 ඹ මත් ඔහු විසින් විධිභත් අඹදුේඳත  
ඉදරිඳත් ය  ඇති ඵත්; 

 (iii) ධීය වහ ජරජ ේඳත් මදඳහර්තමේන්තුමේ 
වහය අධය  (ධීවිළ) විසින්  අිං 
භහත/05/2/82 වහ 2014.11.05 දනළති ලිරිමඹන් 
භහතය, ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත අධය යඹහ 
මත සිහිළවීේ ය ඇති ඵත්; 

 (iv) නන්දමේන භවතහ, නිඹභහනුකර හරි දාදල් 
මහ, ඒ ඵ භහතය වහය අධය  වති ය 
තිබිඹී ත්, විරහභ ළටුඳ මනු , ශුේධ හරි 
දාදල් වහ ඒ භත මඳොළිඹ ඳභණ  ආඳසු මවීභ  
ෘෂිර්භ වහ මොවිජන ය ණ භණ්ඩරඹ 
රණයණඹ ය ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්මනහිද? 

(ආ) මේ නවි  62 වළවිරිද විමත ඳසු න නන්දමේන භවතහ  
හිමි විරහභ ළටුඳ රඵහ ී භ  රිඹය න්මන්ද ඹන්න එතුභහ 
මභභ බහ  දන්න්මනහිද?  

(ඇ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

கடற்தநரறல் ற்யம் லக பதோன அதறறயத்ற 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர :  

(அ) (i) "ஜணற" கறனதல்ன, தறத ன்ந 

தொகரறறல் றயும் றய. தே.ம். ந்தெண 

கடற்தநரறனரபர் ஏய்வூற றட்டத்றற்கு 

தங்கபறப்தைச் தெய்ரரர் ன்தமயும்; 

 (ii) 60 மப் தர்த்ற தெய்மரல் க்கு 

உரறத்ரண ஏய்வூறத்மப் 

ததற்யக்தகரள்ற்கு இனக்கம் MT/3279 இன் 

கலழ் தொமநரண றண்ப்ததரன்மந 

ெர்ப்தறத்துள்பரர் ன்மயும்; 

 (iii) கடற்தநரறல் ற்யம் லரறல் பதோன 

அதறறயத்ற றமக்கபத்றன் உறப் 

தறப்தரபரறணரல் (க.ஏ.ற. )  இனக்கம் 

ர/05/2/82 ற்யம் 2014.11.05ஆம் றகற 

கடித்றன் தோனம் ரத்மந, கத்தரறல் 

கரப்தையறச் ெமதறன் தறப்தரபயக்கு 

றமணவூட்டப்தட்டுள்பதன்தமயும்; 

 (iv) றய. ந்தெண, தொமநப்தடி மத் 

தரமககமபச் தெலுத்ற, இமண ரத்மந 

உற தறப்தரபர் ெரன்யப்தடுத்றயுள்ப 

ததரறலும், ஏய்வூறத்றற்குப் தறனரக, தநற 

மத் தரமகமயும் இற்குரற 

ட்டிமயும் ரத்றம் றயப்தறச் 

தெலுத்துற்கு கத்தரறல் ற்யம் கன 

கரப்தையற ெமத லர்ரணறத்துள்பதன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ற்ெம் 6 2  ம அமடந்துள்ப றய. 

ந்தெணவுக்குரற ஏய்வூறத்மப் 

ததற்யக்தகரடுப்தற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தம அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர?  

(இ) இன்தநல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) Mr. P.M. Nandasena residing at 

“Jayanadee,” Kiralawella, Devinuwara, is a 

member of the Fishermen’s Pension 

Scheme;  

 (ii) he has submitted a formal application 

bearing reference No. MT/3279 for 

obtaining the pension that he is entitled to 

receive as he has completed 60 years of age; 

 (iii) reminders have been sent to the Director, 

Agrarian Insurance Board, Matara, by the 

Assistant Director (ධීවිළ) of the 

Department of Fisheries and Aquatic 

Resources through the letter bearing 

reference No. භහත/05/2/82 dated 

05.11.2014; and 

 (iv) Agricultural and Agrarian Insurance Board 
has decided to pay back to Mr. Nandasena 

only the net premiums and the interest on 

the net premiums instead of paying the 

pension despite that he had duly paid all the 
premiums and the Assistant Director, 

Matara, had certified that he had duly paid 

all the premiums?  

(b) Will he inform this House whether steps would be 

taken to pay to Mr. P.M. Nandasena, who is 62 
years old now, the pension that he is entitled to 

receive? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන 

අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය රඵහ මදනහ. 

(අ) (i) "ජඹනී ", කියරළල්ර, මදවිනුය ඳදිංචි ීඨ.එේ. 
නන්දමේන භවතහ එේටී/3279 දහඹ අිංඹ 
ඹ මත් ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ 
ප්රතිරහබ මඹෝජනහ ක්රභඹ  දහඹ වී ඇත. 

 (ii) එභ දහඹඹහ විසින් විරහභ ළටුේ රඵහ මදන 
මර  බහය දුන් සිඹලු මල්න වහය 
අධය  (භහතය) විසින් 201 3.03.28 දන ෘෂි 
ය ණ භණ්ඩරඹ මත ඉදරිඳත් ය ඇත.  

 (iii) 2013.03.28 දන ලිරිඹ  රිළිතුය  මනොභළති 
ඵළවින් 2014.11.05 න දන වහය අධය  
(භහතය) විසින් ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ මත 
සිහි ළවීභ  යන රී .  

 (iv) ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ ප්රතිරහබ 
මඹෝජනහ ක්රභඹ ඹ මත් විරහභ ළටුේ රඵහ 
ළනීභ වහ මභභ ප්රතිරහයෝඹහ අවුරුදු 59 
ේපූර්ණවීභ  ප්රථභ නිඹභ ය ඇති හරි 
ිංයහ ේපූර්ණමඹන් මහ අන් ශ යුතු 
මේ.  
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2017 ජනි  06  

  මභභ ධීය විරහභ ළටුේ  මඹෝජනහ ක්රභඹ  අදහශ ලිරිමොනු 
වහ මතොයතුරු 2004.12.26 දන සිදු ව සුනහමි යනමඹන් 
විනහලවීභ මවේතුමන් හර්ඹහරඹ භ් න් මව හරි 
ප්රභහණඹ නිලසචිතභ මොඹහ ළනීභ  මනොවළකිවී ඇත. 
එඵළවින්, එභ දහඹඹහ තු ඇති හරි දාදල්  වන් 
මඳොත වහ මව දාදල්ර  රඵහදුන් රිසිට් ඳත්ර  අනු 
විරහභ ළටුේ රඵහමදන මර ඉල්ලීේ යන රී . නදාත්, එභ 
මව හරි ිංයහ ඔහු විසින් මවිඹ යුතු ප්රභහණඹ  
ඩහ එ  අඩු ඵ ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ විසින් දන්හ 
ඇත. එභ අඩු හරිඹ මව ඵ  තවවුරු ශ වළකි ලිඛිත 
හ ෂි එභ දහඹඹහ මවෝ භහතය දසත්රි  හර්ඹහරඹ තු 
මනොභළති ඵළවින්, ධීය විරහභ ළටුේ ඳනත  අනු මභළනි 
අසථහරී  ධීය විරහභ ළටුේ රඵහළනීභ  හිමිේ 
මනොභළති ඵ එභ භණ්ඩරඹ විසින් දන්හ ඇත. එඵළවින්, 
එභ දහඹඹහ මත මහ ඇති ශුේධ හරි දාදර වහ එභ 
හරඹ  අදහශ මඳොලිඹ ඳභණ  මවීභ සිදු ශ වළකි ඵ 
ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ විසින් 2014.11.24 දනළති 
ලිරිමඹන් වහය අධය  (භහතය) මත දන්හ ඇත.  

(ආ) ඉවත ලිරිඹ  අනු ධීය විරහභ ළටුේ වහ භහජ ආය ණ 
ප්රතිරහබ මඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ න ඳනමත් 
විධිවිධහනර  අනු ඒ භවතහ  ධීය විරහභ ළටුේ 
රඵහත මනොවළකි න අතය, එභ අඹ මත මන රද 
ශුේධ හරි වහ අදහශ මඳොලිඹ ඳභණ  රඵහදඹ වළකිඹ.  

(ඇ) ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත න්ද මවීභ රිළිඵ මිටු 
භ් න් ඉවත රණයණඹ මන ඇති ඵළවින්, ඒ ේඵන්ධ ධීය 
වහ ජරජ ේඳත් ිංර්ධන අභහතයහිංලඹ  ඉදරි ක්රිඹහ 
භහර්ඹ  ළනීභ  වළකිඹහ  මනොභළත.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු අභහතයතුභනි, භභ ඔඵතුභහ  මඵමවවින් සතුතින්ත 
මනහ, ධීය අභහතයතුභහ මනුමන් ඒ රිළිතුය රඵහ ී භ 

රිළිඵ. රු ථහනහඹතුභනි, භමේ ඳශදාන අතුරු ප්රලසනඹ 
මභමේයි. ඒ සිේධිඹ න්මන් සුනහමිඹ  මඳයයි. එතුභහ  දළන් ඹ 
අවුරුදු 62 වුණහ  එඹ එතුභහ ඹ අවුරුදු වතළිස ණන්ර ඳසු 

මේී  ව සිදුවීභ . ප්රධහන ලමඹන් සිේධ මරහ තිමඵන්මන් 
හරි මවීභ ණ්ඩනඹ වීභයි. ෘෂි ය ණ භණ්ඩරමත 
මොන්මේසිර තිමඵන්මන්, හරි තුන  මනොමහ ණ්ඩනඹ 

වුමණොත් ගිවිසුභ අමවෝසි නහ කිඹරහයි. නදාත් ජනතහ විදා ති 
මඳයදාමණ් භන්ත්රීරුන් ඳළළති න්ධහන ආණ්ඩුමේ සිටි හරමත 
චන්ද්රමේන විමේසිිංව හි පු ඇභතිතුභහ ප්රතිඳත්තිභඹ රණයණඹ  

ත්තහ ඒ ණ්ඩනඹ වීභ නළත රහ ඵරහ ප්රතිමල්නත 
කිරීභ . එතුභහ ප්රතිමල්නත කිරීභ ආයේබ ශහ. රු 
අභහතයතුභනි, ඒ අනු අසථහ  දුන්නහ, රණන්දු  ත්තහ 
එළනි අඹ  මේ ය ණඹ නළත රඵහ ී භ වහ; විරහභ ළටුඳ 

රඵහ ී භ වහ. ඒ රණන්දු ඹ මත් -ඒ රණන්දු ප්රහය- 
කියරළල්මල් නන්දමේන භවතහ හරි 48  මහ තිමඵනහ. 
වළඵළයි අඳ හනුේරි ඵරන්න ඕනෆ හයණඹ  තිමඵනහ, 

රු අභහතයතුභනි. ඔහුමේ සිඹලු මේඳශ සුනහමිඹ  වසු ව 
තත්ත්ඹ  ඹ මත්, දාහුද අයිමන් ජීත් න පුයළසිඹකු විධිඹ  
අදහශ මල්න ඔේපු යන්න ඔහු  පුළුන්භ  තිබුමණ් නළවළ. 

වළඵළයි, ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ සුනහමිඹ  මොදුරු වුමණ් නළවළ. 
ඒ නිහ ඔවුන් තු ඒ දත්තඹන් තිමඵන්න ඕනෆ. ඉතහ කීමභන් 
නන්දමේන භළතිතුභහ වති යනහ, හරි 48  මහ 

තිමඵනහ කිඹහ. ඒ නිහ ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ මනුමන් ධීය 
අභහතයතුභහ ඉතහභ හනුේරි මේ දවහ ඵරන්න ඕනෆ.    

හරි 48  මේහඹ කිඹන එ  අදහශ සිඹලුභ හයණහ 
ඔවුන් තු තිමඵනහ. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්මන් ඒ ශුේධ හරි 

දාදරත්, මඳොලිඹත් ඳභණ  ආඳසු මන්න පුළුන් කිඹරහයි.  

නන්දමේන භළතිතුභහ  විතය  මනොමයි, රු ඇභතිතුභනි,  

එළනි තත්ත්ඹන්  දාහුණ ී  සිටින සිඹලු මදනහ භ යන මරොකු 
අහධහයණඹ  ඒ. ඒ නිහ  නන්දමේන භළතිතුභහමේ ප්රලසනඹ 
ේඵන්ධමඹන් රු ථහනහඹතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා ය 
විමලේෂිත ඵරන මර නළතත් භහ ඉල්රහ සිටිනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, හනුේරි ඵරන එ මනොමයි,  ඔහු  
හධහයණඹ ඉස  යන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ තභයි,  ඳශදාළනි 
අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹ  භහ ඉදරිඳත් යන්මන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ථහනහඹතුභනි, ධීය අභහතයහිංලමඹන් රඵහ දුන් 

රිළිතුය තභයි භහ ඉදරිඳත් මශේ. ඊ  අභතය රු භන්ත්රීතුභහ 

ඉදරිඳත් ශ රුණු රු ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ  මඹොදා 

යන්න  යුතු යනහ.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, භමේ අතුරු ප්රලසන තුමනන් ත එ 

හයණහ  ඔඵතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා යනහ. භහතය 

දසත්රි ඹ  ඇති ව ිංතුය රිළිඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. රු 

ඇභතිතුභනි, ඒ අසථහමේ හයමත ධීය  යුතුර මඹමදන 

ධීයමඹෝ තභන්මේ ඹහන්ත්රි මඵෝට්ටු අයමන ඒ මිනිසුන්  උදවු 

මන්න ආහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, මේ ේඵන්ධමඹන් මනභ විහදඹකුත් 
ඳළළත්මනහ.  

 
ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ළන මනොමයි කිඹන්මන්. ඒ 

ධීයමඹෝ ඇවිල්රහ සමේච්ඡහමන් ඉදරිඳත් වුණහ. ඔඵතුභහත් 

ිංතුය  ඹ  වුණු ප්රමේලර ිංචහයඹ ශහ. එතමො  තුය 

ඵළවළරහ. රු ථහනහඹතුභනි, භවය තළන්ර විදුලි 

රැවළන්ර , ම ලිමෂෝන් රැවළන්ර  උඩින් තුය ගිඹහ. ඒ නු 

මඳමනන්මන් නළවළ.  යමොඩ උඹන්මොඩ ප්රමේලමතී  අරි ගිඹ 

මඵෝට්ටුර  එමවභ වුණහ. දාහුමේ ඉරහ සමේච්ඡහමන් ආපු 

ධීය හර්මිඹන්මේ මඵෝට්ටුර  අනතුරු සිේධ වුණහ. වළඵළයි, 

න්ද මවීමේ  යුතුරී  ඒ රහ ඵරන්න විධිඹ  නළවළ. ඒ 

වහ ධීය ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ මඹොදා විඹ යුතුඹ කිඹහ භහ 

මඹෝජනහ යනහ.  

නිල්රහ ඟ ආශ්රිත මිරිදඹ ධීය ර්භහන්තමත මඹදුණු 

ධීය ප්රජහමන් විලහර රිරි  විලහර ලමඹන් ආර්ථි වහනි 

සිේධ මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ මේ අසථහ ඳහවිච්චි 

යනහ, එභ භහජ මො ස ළන ධීය ඇභතිතුභහමේ අධහනඹ 

මඹොදා යන්න. මොමවේත් ඔවුන් ළන කිඹළමන්මන් නළවළ. 

න්දඹ  මවීභ වහ කිසිදු අසථහ ප්රතිඳහදන මන් කිරීමේ 

මොන්මේසිර  ඔවුන් වසු මන්මන් නළවළ. නදාත් අරි සිඹලු 

මදනහභ ඒ ළන දන්නහ. ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, 

ඔඵතුභහමේ අධහනඹ එභ ඳහර්ලස මද මනුමන් මඹොදා 

යන්නඹ කිඹහ මේ රු බහමේී  භභ ඉල්රහ සිටිනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භළතිතුභහමේ අධහනඹත් 
ඒ වහ මඹොදා යන්න පුළුන්. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අය මදනහද? 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔේ, රු ථහනහඹතුභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. රු නිවහල් රේඳත්ති භන්ත්රීතුභනි, තුන්ළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ අවන්න. 

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

රු ථහනහඹතුභනි, දළන් රු ඩරස අරවේමඳරුභ භවතහ 
කිඹපු විධිඹ භ ීඨ.එේ. නන්දමේන භවත්භඹහ ඉතහභ නිවතභහනී -

ෘෂි ය ණ භණ්ඩරඹ තු මේහ තිඹහමන නළවළ කිඹහ 
කිඹේී ත්, ඒ හමේභ ධීය අභහතයහිංලඹ තු මේහ තිඹහමන 
නළතු තිබිඹී ත්- භවහ ළඳ කිරීභ  යරහ එභ මල්න ඉදරිඳත් 

ය තිමඵනහ. එමේ ඉදරිඳත් ශහ  ඳසුත්, ඒ භනුසඹහ ඒ 
යපු ළඳ කිරීභ  උඳවහයඹ  විධිඹ ද එභ භනුසඹහ  ධීය 
විරහභ ළටුඳ රඵහ මනොමදන්මන් කිඹහ භභ අදහශ ඇභතියඹහමන් 

අවනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ ළන අධහනඹ මඹොදා යන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ උඳවහයඹ  මනොමයි. තත්ත්ඹ තභයි ඳළවළදලි යරහ 

තිමඵන්මන්. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභනි, ඒ ළන අධහනඹ 
මඹොදා යන්න. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, රිළිතුමයහි ඒ ළන වන් ය 

තිබුණහ. නදාත් රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහ යපු විමලේ 
ඉල්ලීභ අඳ  යන්න - 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මොච්චය ළත ළඩ ද, ඒ? 
 

ගරු ඩවහ අශප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததய) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ ත් - 

[ඵහධහ කිරීභ ] භභ තභයි ඉදරිඳත් මරහ රණන්දු ත්මත්. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු ඩරස අරවේමඳරුභ භළතිතුභහමේ 

ඉල්ලීභ අරි රු ඇභතිතුභහ  මඹොදා යන්නේ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳත්ති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මවන් ළටුණු මිනිවහ  මොනහ ඇන්නහ හමේ ළඩ  මේ 

යරහ තිමඵන්මන්.  

 
ඒරළවර්ඳත්තු ප්රළමද්ය ය මල්කේ මක්ඨාධළවය:  රළජය 

ආයතන වතු ඉඩේ 
நரவூர்ப்தற்ய தறதெ தெனரபர் தறரறவு :அெ 

றயணங்கலக்குரற கரறகள் 
ERAVURPATTU DS DIVISION: LANDS BELONGING TO STATE 

INSTITUTIONS 

1318/’16 

5. ගරු එේ. එච්. එේ. වල්මළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். ெல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ඉඩේ ව ඳහර්ලිමේන්තු ප්රතිිංසයණ අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) භඩරපු දසත්රි මත, ඒයහවර්ඳත්තු ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහඹ තුශ රිහිටි යහජය ආඹතන 
තු ඉඩේ ප්රභහණඹ මර්ද; 

 (ii) එභ ප්රහමේලිඹ මල්ේ මොට්ධහමත 
ඳදිංචිරුන් විසින් යජමත ඉඩේ ප්රදහන/ ඵරඳත්ර 
භත රඵහ ළනීභ වහ අඹදුේ ය තිමබ්ද; 

 (iii) එමේ නේ, එභ අඹදුේඳත් ප්රභහණඹ මොඳභණද; 

 (iv) එභ අඹදුේරුන්  මේ ද හ ප්රදහන/ඵරඳත්ර භත 
රඵහී  ඇති ඉඩේ ප්රභහණඹ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද?  
 

கரற ற்யம் தரரலன்ந யெலமப்தை அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன், நரவூர்ப்தற்ய 

தறதெ தெனரபர் தறரறறல் அமந்துள்ப 

அெரங்க றயணங்கலக்குச் தெரந்ரண 

கரறகபறன் அபவு ரதன்தமயும்; 
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 (ii) தற்தடி தறதெ தெனரபர் தறரறறல் 

ெறப்தர்கள் அெரங்க கரறகமப அபறப்தைப் 

தத்றத்றன்/அதறப்தத்றத்றன் தோனம் 

ததற்யக்தகரள்ப றண்ப்தறத்துள்பரர்கபர 

ன்தமயும்; 

 (iii )  ஆதணறல், தற்தடி தகரரறக்மககபறன் 

ண்றக்மக ரது ன்தமயும்; 

 ( iv )  தற்தடி றண்ப்தரர்கலக்கு இற்மநம 

அபறப்தைப் தத்றத்றன்/ அதறப்தத்றத்றன் 

தோனம் ததற்யக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரறகபறன் 

அபவு ரது ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land which belongs to the 

public institutions  located  in  Eravurpattu 
Divisional Secretary's Division in Batticaloa 

District; 

 (ii) whether the occupants  in that Divisional 

Secretary's  Division has applied to obtain 

State lands on grants / permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 

for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 

applicants on grants / permits by now ? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) භඩශපු දසත්රි මත, එයහවර්ඳත්තු ප්රහමේලිඹ 
මල්ේ මොට්ධහමත මව ම ඹහර් 
495.00064 (වහයසිඹඅනඳවයි, දලභ බින්දුයි 
බින්දුයි බින්දුයි වඹයි වතය) ඉඩේ ප්රභහණඹ  
යජමත ආඹතන මත රඵහ ී  ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඉල්ලුේ ය ඇති ප්රභහණඹ - 7,275 (වත්දවස 
මදසීඹ වළත්තෆඳව)කි. 

 (iv) අ ය 292 රඩ් 01 (අ ය මදසීඹඅනමදයි, 
රඩ් එ) ඉඩේ ප්රභහණඹ  වහ ඵරඳත්ර රඵහ ී  
ඇත. 

  ඵරඳත්ර වහ ප්රදහන නිකුත් ය ඇති ප්රභහණඹ 535යි. 
අදහශ ඵරධහරින්මේ නිර්මේල රළබී තිමඵන 
ප්රභහණඹ 1,122යි. 

(ආ) අදහශ මනොමේ.  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 6 - 1360/'16 - (1), රු හසුමේ නහනහඹ හය 
භවතහ. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.  

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උතුරු ඳෂළමත් රළජය මවේලය  බලළ ගෆීමම: ලයවහ 

සීමළල ඉශෂ නෆිංවීම 
ட ரகர அெ தெமக்கரண ஆட்தெர்ப்தை : 

தல்மனம உர்த்துல் 
RECRUITMENT TO PUBLIC SERVICE IN NORTHERN 

PROVINCE:  RAISING OF AGE LIMIT  

1364/’16 

7. ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

යහජය ඳරිඳහරන ව ශභනහයණ අභහතයතුභහමන් ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) තිස අවුරුදු යුදභඹ තත්ත්ඹ මවේතුමන් උතුරු 
ඳශහමත් අතළන්වීේ, හසථහන අහිමිවීේ, 
බහයහයරුන් මනොභළතිවීේ, මදභේරිඹන් 
අහිමිවීේ වහ මේඳශ අහිමිවීේ ඹන මවේතූන් භත 
සිසුන්මේ අධයහඳනඹ අඩහශ ව ඵ රිළින්මන්ද; 

 (ii) මභභ මවේතූන් භත සිසුන්  තභ උඳහධි අධයහඳනඹ 
ේපූර්ණ කිරීභ ප්රභහද ව ඵ දන්මන්ද; 

 (iii) එභ රුණු භත, උතුරු ඳශහමත් යහජය මේඹ  
ඵහ ළනීමේ ඹස සීභහ අවුරුදු 45 ද හ ඉවශ 
නළිංවීභ   යුතු යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ, ඒ භන්ද? 
 
ததரது றயரக ற்யம் தொகரமத்து அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  30 யட கரன ததரர் றமனம கரரக ட 

ரகரத்றல் இடம் ததர்வுகள், 

ரழ்றடங்கமப இத்ல், ததரயப்தரபர்கள் 

இல்னரம, ததற்தநரர் இப்தைகள் ற்யம் 

தெரத்து இப்தைகள் ஆகற கரங்கபறணரல் 

ரர்கபறன் கல்ற தரறக்கப்தட்டமம 

ற்யக்தகரள்கறன்நரர ன்தமயும்; 

 ( i i )  தற்தடி கரங்கபறணரல் ரர்கள் து 

தட்டப்தடிப்மதப் தர்த்ற தெய்றல் ரம் 

ற்தட்டமம அநறரர ன்தமயும்; 

 (iii )  தற்தடி கரங்கபறன் அடிப்தமடறல், ட 

ரகர அெ தெமக்கு ஆட்தெர்ப்தை 

தெய்ற்கரண தல்மனம 45 தும 

உர்த்துற்கு டடிக்மக டுப்தரர 

ன்தமயும்; 

 அர் இச் ெமதக்கு அநறறப்தரர? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the education of 

students was disrupted on account of 

displacement as well as loss of homes, 
guardians, parents and properties in the 

Northern Province due to the thirty-year 

war situation;  

 (ii) whether he is aware that the completing of 

the degree by students was delayed for 

these reasons; and 

 (iii) whether he will act to elevate the age limit 

to 45 years for recruitment to the Provincial 

Public Service based upon those reasons? 

(b) If not, why?  

 
ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) නළත. 

(ආ) යහජය මේමත එ  එ  තනතුය  ඵහ ළනීමේී  අදහශ 

න උඳරිභ ඹස සීභහ රණයණඹ යනුමත තනතුය වහ 

අනුභත ඵහ ළනීමේ ඳටිඳහටිඹ මවෝ මේහ යසථහමේ 

විධිවිධහන අනු ඹ. එමභන්භ 2011.06.29 දනළති අභහතය 

භණ්ඩර රැසවීමේී  එශඹි රණයණඹ අනු 2011.11.16 දන 

නිකුත් යන රද යහජය ඳරිඳහරන චක්රමල් 19/2011 

භ් න් යහජය මේඹ  ඵහ ළනීමේී  අධයහඳන සුදුසුභ 

මේ විලසවිදයහර උඳහධිඹ රහ ඵරන අසථහරී  අභ 

වහ උඳරිභ ඹස සීභහන් රිළිමළින් අවුරුදු 21 වහ අවුරුදු 

35 මර ිංමලෝධනඹ ය ඇත. එඵළවින්, මභභ 

විධිවිධහනලින් ඳරිඵහහිය ඵහ ළනීමේ උඳරිභ ඹස 

සීභහ මනස ශ මනොවළ. 

 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ன்தமட தொனரது தனறக றணரமக் 

தகட்கறன்தநன். அரது, 2009 மரண யுத் 

கரனகட்டத்றல் தன றமணத்றநமகரண் மடப்தரலட்மெகள் - 

Efficiency Bar Exams தகரழும்தறதன மடததற்நண. அந் 

தத்றதன த எழுங்குகபறலியந் மட கரரகப் தன 

உத்றதரகத்ர்கள் அந்ப் தரலட்மெம ழு 

தொடிரற்ததரணது. இணரல் ற்ததரழுதும் ெம்தந்ப்தட்ட 

உத்றதரகத்ர்கள் உரற ெம்தபத் றட்டத்றதள் 

உள்ரங்கப்தடறல்மன. ஆணரல், 2011ஆம் ஆண்டு றமனம 

சுதொகரணன் தறன்தை அந் உத்றதரகத்ர்கள் அந்ப் 

தரலட்மெகபறல் ெறத்றதய்றயுள்பரர்கள். ஆகத, இமக் 

கயத்றற்தகரண்டு அர்கலக்கரண அந்ச் ெம்தப 

றலுமகமப ங்குற்கு டடிக்மக டுக்கப்தடுர?  

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අදහශ ප්රලසනඹ ඳළවළදලි භ  ඉදරිඳත් යන්න, රු 

භන්ත්රීතුමිඹනි. භ  පුළුන්, ඒ ේඵන්ධමඹන් රහ ඵරහ 

මභො ද යන්න පුළුන් කිඹරහ ඵරන්න. ඔඵතුමිඹ  තිමඵන 

ප්රලසන ටි භ  ලිඛිත ඉදරිඳත් යන්න. 

 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ன்நற.  

ன்தமட அடுத் தனறகக் தகள்றமக் 

தகட்கறன்தநன். அரது, இன்ய டக்கு, கறக்குப் 

தகுறகபறதன கரப்தடுகறன்ந தற்நறடங்கள் குநறப்தரக 

ெரறகள், அலுனகப் தறரபர்கள் ததரன்ந 

தற்நறடங்கமப றப்தைற்கரகத் தன்தகுறறலியந்து 

ஆட்கள் றறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். டக்கு ரகரம் லண்ட 

கரனம் யுத்ம் மடததற்ந தறதெரகும். அந் யுத் 

சூலிலும் அங்கு கல்ற கற்யத் குறரணர்கள் தனர் 

இயக்கறன்நததரழுதும் இந் தற்நறடங்கலக்கு அர்கள் 

உள்ரங்கப்தடரமக்கு ன்ண கரதன்ய 

தரறறல்மன. ஆணரல், தன்தகுறறலியந்து அங்தக 

றறக்கப்தடுகறன்ந அலுனர்கள் எய யடதர அல்னது 

இண்டு யடங்கதபர தறரற்நறறட்டு, அங்கறயந்து 

இடரற்நனரகற லண்டும் ங்கலமட தெரந் இடங்கலக்குச் 

தெல்கறன்நரர்கள். இணரல் இந் ட தகுற க்கள் 

தரடர்ந்து இண்டு மகரண இன்ணல்கமப 

றர்தகரள்கறன்நரர்கள். என்ய, அங்தக தற்நறடங்கள் 

தரடர்ந்து கரப்தடுது; இண்டரது, அந்ப் தகுறறதன 

கல்ற கற்ந குறரணர்கலக்கு அவ்ரநரண றணங்கள் 

ங்கப்தடரறயப்தது. ஆகத, அந்ச் தெற்தரட்மட 

றயத்துற்கு டடிக்மக டுக்கப்தடுர? 

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු භන්ත්රීතුමිඹනි, ීන  මඳය යහජය මේඹ  රිඹළදුයන්, 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹන්, ේරුන් -සුළු මේඹන්- 

ඵහ ත්මත් යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහිංලමඹන්. ළබිනට් 

භණ්ඩර රණන්දු  අනු අදහශ අභහතයහිංලර  ඵරඹ ඳයහ 

තිමඵනහ, සුළු මේඹන් ඵහ ළනීභ ඒ අභහතයහිංල භ් න් 

කිරීභ . භභ රිළින්නහ, භවය අසථහර එළනි 

අහධහයණේ සිදු මනහ කිඹන එ. අරි මේ ේඵන්ධ 

ළබිනට් භණ්ඩරමතී  හච්ඡහ ශහ, උතුමර් අඹ උතුරු-

නළමඟනහිය ඳශහත්ලින් ඵහ ළනීභ . නදාත් තනතුරු විලහර 

ිංයහ  තිමඵන්මන් ඳශහත් බහර. ඳශහත් බහර තභයි සුළු 

මේ තනතුරු තිමඵන්මන්. ඳශහත් බහ  අසථහ තිමඵනහ, 

ඒ තනතුරු වහ ඵහ න්න. නදාත් ලිරිරුන් ව අමන  

තනතුරු වහ ඵහ ළනීමේී  ඒ ඳශහත්ර තිමඵන 

පුයේඳහඩුර  තභයි ඵහ න්මන්. ඒ එ භ භභ කිඹන්න 

ඕනෆ, ඳසුගිඹ ඳරිඳහරන මේහ විබහමඹන් ශ්රී රිංහ ඳරිඳහරන 

මේඹ  අරි එසිඹ එ මදමන  ඵහ ත් ඵ. ඒ එසිඹ 

එ මදනහමන් තිසවතයමදමන  උතුරු-නළමඟනහිය උදවිඹ. භභ 
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හිතන විධිඹ , ඒ භ් න් තදාන්නහන්මේරහමේ ජන අනුඳහතඹ 

හමේ මදගුණඹ  අසථහ රළබී තිමඵනහ. අරි අමේ 

අභහතයහිංලඹ භ් න් උතුරු-නළමඟනහිය  ඒ හමේ අසථහ ී රහ 

තිමඵනහ.  
 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශත්මිය  
(ரண்தைறகு (றயற) ெரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரெர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகௌ அமச்ெர் அர்கதப, ரன் இங்கு குநறப்தறடுது 

தொகரமத்து ததரட்டிப் தரலட்மெக்கு ஆட்தெரோ்ப்தைச் 

தெய்ப்தடுதர்கமபப் தற்நறல்ன. அர்கள் ங்கலமட 

றநமக்தகற்ந மகறல் ஆட்தெரோ்ப்தைச் 

தெய்ப்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், அலுனகப் தறரபர்கள் 

அல்னது ெரறகலமட  றணங்கள்  தற்நறத்ரன் ரன் 

இங்கு குநறப்தறடுகறன்தநன். இணறயம் கரனங்கபறனரது 

டக்கு, கறக்குப் தகுறறலியக்கறன்நர்கமப அங்கு 

அப்தறகபறல் றறப்தற்கு டடிக்மகதடுக்க 

தண்டுதன்ய தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.  

 

ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ  
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මවොයි. අරි ඒ ේඵන්ධ රහ ඵරනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. Thank you. 

 
කඳුර  ඇතුළු මබ්මශෝ ප්රමද්ල  ්රිමඳෝ බළ 

මන්දීම : මශේතු 
மனகம் உட்தட்ட தன தறதெங்கலக்கு 

றரறததர ங்கப்தடரம: கரங்கள் 
NON-PROVISION OF THRIPOSHA TO MANY AREAS 

INCLUDING UP-COUNTRY: REASONS 
     1366/’16 

8. ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

මෞය  මඳෝණ වහ මේලිඹ නදය අභහතයතුභහමන් ඇසු 
ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) මෞය මදඳහර්තමේන්තු විසින් ර්බනී 
භහතහන්   කිරිමදන භේරුන්  වහ ඵය අඩු 
අවුරුදු 5  අඩු ශදාන්  "ත්රිමඳෝ” මඳෝයදහයි 
ආවහයඹ රඵහ දුන් ඵත්; 

 (ii) එමේ රඵහ මදන රද ත්රිමඳෝ  ඳසුගිඹ භහ 3  
ළඩි හරඹ සි  ඳුය  ඇතුළු මඵොමවෝ 
ප්රමේලර  රඵහ මනොදුන් ඵත්;   

 එතුභහ දන්මන්ද? 

(ආ) (i) ත්රිමඳෝ රඵහ මනොී භ  මවේතු  මර්ද; 

 (ii) යජඹ විසින් මභමත  මනොමිමල් රඵහ මදන 
ත්රිමඳෝ මඳෞේලි සුරිරි මශ ළල් භ් න් 
විකිණීමේ  යුතු සිදු මමින් ඳතින ඵ   
භෆතී  භහධයලින් ඳශ යන රද හර්තහර 
තයතහ  තිමබ්ද; 

 (iii)  ත්රීමඳෝ අදහශ ජනතහ  රඵහ ී භ   යුතු 
යන්මන්ද; 

 (iv) එමේ නේ  එභ දනඹ මර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ මභභ මභභ බහ  දන්න්මන්ද?  

(ඇ)  මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 
 
சுகரரம், ததரெம ற்யம் சுதெ யத்து 

அமச்ெமக் தகட்ட றணர:   

( அ) (i )  சுகரரத் றமக்கபத்றணரல் கர்ப்தறறத் 

ரய்ரயக்கு, தரலூட்டும் ரய்ரயக்கு ற்யம் 

5  துக்குக் குமநந் றமநகுமநந் 

தறள்மபகலக்கு ததரெரக்குறக்க உரண 

"றரறததர" ங்கப்தட்டதன்தமயும்; 

 ( i i )  அவ்ரய ங்கப்தட்ட றரறததர, கடந் 3 

ரத்துக்கு தற்தட்ட கரனத்றலியந்து 

மனகம் உள்பறட்ட அதகரண 

தறதெங்கலக்கு ங்கப்தடறல்மன 

ன்தமயும்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  றரறததர ங்கப்தடரமக்கரண கரங்கள் 

ரம; 

 ( i i )  அெரங்கத்றணரல்  இற்மநம இனெரக 

ங்கப்தட்ட றரறததரம ணறரர் ெறநப்தைச் 

ெந்மத் தரகுறகள் ஊடரக றற்தமண 

தெய்ற்கரண டடிக்மககள் 

தற்தகரள்பப்தட்டு யரக அண்மறல் 

ஊடகங்கபறல் தபறறடப்தட்ட அநறக்மககபறல் 

உண்மத்ன்ம உள்பர; 

 (iii )  றரறததரம,  ற்தைமட க்கலக்கு 

ங்குற்கரண டடிக்மககமப 

தற்தகரள்ரர; 

 (iv )  ஆதணறல், அத்றகற ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the “Thriposha” nutritional supplement was 

provided to expecting mothers, lactating 

mothers and underweight children below 
the age of five by the Department of 

Health;  

 (ii) the “Thriposha” nutritional supplement, 

which was thus previously provided, has 

not been provided to many areas including 
the up-country areas for the period of more 

than last three months? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not providing "Thriposha"; 

 (ii) whether there is any authenticity in the 

reports published through media recently to 

the effect that arrangements are underway 
to sell "Thriposha", which was so far 

provided by the Government free of 

charge, through private supermarkets ; 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 (iii) whether arrangements will be made to 

provide "Thriposha" to the relevant 

recipients; and 

 (iv) if so, of the date on which it will be done? 

(c) If not, why? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ (මවෞඛය, 
මඳෝණ ශළ මද්ය ය වලදය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற தெணரத்ண - 

சுகரரம், ததரெம ற்யம் சுதெ யத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

රු ථහනහඹතුභනි  එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේයි.  

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) ත්රිමඳෝ රළබීභ  හිමිේ ඇති සිඹලුභ ප්රතිරහභීන්  
ත්රිමඳෝ රඵහ ී  ඇත. 

(ආ) (i)  ඳළන මනොනඟී. 

 (ii) නළත. 

 (iii) ඔේ.  

 (iv) ඳළන මනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන මනොනඟී. 

 
ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ அமச்ெர் அர்கதப, கர்ப்தறறப் ததண்கலக்கு 

தகரடுக்கப்தடுகறன்ந இண்டரறம் யதரய் ததயறரண 

ததரெரக்குப் ததரறறல் அடங்கறறயக்கும் உவுப் 

ததரயட்கள் ரக இல்மனதன்ய தெரல்னப்தடுகறன்நது. 

அம லங்கள் கணத்றதனடுக்க தண்டும். அமறட , லகம் 

ற்யம் கறக்கறலுள்ப ததரத்துறல் ததரன்ந இடங்கபறல் 

ததரெரக்குப் தறச்ெறமண றனவுகறன்நதடிரல் அமயும் லங்கள் 

கயத்றதனடுத்துக்தகரள்ப தண்டும். அத்துடன், ட 

ரகரத்றல் தற யகறன்ந தடங்கு தரமக் 

கட்டுப்தடுத்துற்குப் ததரதுரண அபவு யந்துகள் 

இல்மனதன்ய அங்கு தனரகப் ததெப்தடுகறன்நது.  

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற தெணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි  මභතුභහ (අ) (ii) ප්රලසනඹ  අනු කිඹහ 
තිමඵන්මන් භහ තුන  ළඩි හරඹ  ත්රිමඳෝ රඵහ ී රහ නළවළ 
කිඹරහයි. ඒ අතයඹ . අරි සිඹලු මේල් කිසිභ අඩු ඳහඩු  

නළති රඵහ ී රහ තිමඵනහ. එතුභහ කිඹරහ තිමඵන්මන් මභභ 
ප්රමේලර   -ඳුය ප්රමේලර - ත්රිමඳෝ රඵහ ී රහ නළවළ 
කිඹරහයි. අරි ඳසු ගිඹ  මර් තුයඹ  Master Bags 31 187  

රඵහ ී රහ තිමඵනහ; මේ අවුරුේමේ ඳශදාළනි හර්තු  ඳභණ  
අරි 10 871  ඹරහ තිමඵනහ; ඒ කිඹන්මන් අරි මේ අවුරුේද  
43 484  රඵහ මදනහ.  

එතුභහ භතු යපු ඳශදාළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභයි 
ගුණහත්භබහඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ. මේම  quality එ ඉතහභත් 
මවොයි. ඔඵතුභහ දළන න්න  මමශ මඳොමශේ තිමඵන 
මඳෞේලි අිංලමත ත්රිමඳෝයි  අමේ ත්රිමඳෝයි ිංන්දනඹ 
යරහ  අමේ ත්රිමඳෝ ඉතහභ උස ණමත කිඹරහ හර්තහ රඵහ 

ී රහ තිමඵනහ. ඒ විතය  මනොමයි  මඳෞේලි අිංලමත 
නිසඳහදනමත ප්රමිතිඹ රිළිඵ ප්රලසන තිමඵනහ. අරි -මෞය 
අභහතයහිංලඹ- එභ නිසඳහදන ඳරී හ යරහ  ඒ මොල්රන්  
උඳමදස රඵහ මදන්න   යුතු යමන ඹනහ.   

මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ  රිළිතුය භභ රඵහ මදන්නේ. මඩිංගු 

මයෝඹ  බහවිත යන "Dextran" කිඹන ඖධමත කිසිභ අඩු 

ඳහඩු  නළවළ. නදය ිංභඹ ඇතුළු ට්ටිඹ මේ රිළිඵ 

මනොමඹකුත් මිතයහ ප්රචහය මන ඹනහ. Dextran medicine එ 

අලය තයේ තිමඹනහ. මඩිංගු භර්දන යහඳහයඹ බහය සිටින 

අධය  Dr. Hasitha Tissera ඊමත මේ රිළිඵ ඳළවළදලි 

ප්රහලඹ  ශහ.  මඵමවත් නළවළ කිඹන එ අූලලි මඵොරු  

ඵ එතුභහ ප්රහල ශහ. දාළු රිංහ භ ඒ මඵමවත් ඹරහ 

තිමඵනහ. මව  උමේ ත ප්රභහණඹ  තහයිරන්තමඹන් එනහ. 

මේ Dextran කිඹන ඖධඹ මශ මඳොශ  නිකුත් යන එ  

මනොමයි. ඒ යජඹ  වහ යජඹ  අතයයි න්මන්. ඒ ඖධඹ 

මදන්මන් යජඹ  විතයයි. ඒ ඖධඹ මඳෞේලි අිංලඹ  

මදන්මන් නළවළ. ඒ ඖධඹ ෂහභසිඹ  ගිහිල්රහ න්න ඵළවළ. 

මභොද  මේ ඖධඹ හභහනය උණ මයෝර  මදන්න ඳ න් 

ත්මතොත් එඹ ඳසු හරමතී  මඩිංගු මයෝඹ වහ ප්රතික්රිඹහ 

යන්මන් නළවළ. ඒ නිහ තහයිරන්ත යජඹත් එ  ථහ යරහ 

තභයි මේ ප්රභහණඹ න්මන්. භහසි තභයි මතො එන්මන්. ඒ 

භහසි මතො මේරහ  එනහ. අරි ඒහ නිකුත් යරහ තිමඹනහ. 

මේහ ළන දන්මන් නළති අඹ එ එ මේල් කිඹනහ.  

තහනහඳති හර්ඹහර භහර්මඹන් මනිඹන්මන්  ඒත් ප්රලසනඹ  

කිඹරහ ඳත්තමර් තිමඹනහ භභ දළ හ. තහනහඳති හර්ඹහර මද 

තභයි මේ වහ උදේ යන්මන්. මභොද  මේ ඖධඹ යජඹන් 

මද  අතය ඇති යත් අමඵෝධඹ තුළින් තභයි රිංහ  

මමනන්මන්. ඒ මභහි ප්රමිතිඹ ආය හ ය ළනීභ වහයි.  

 
"මිනි කළර්මික උදයළන" ලයළඳෘතිය : ප්රගතිය  

"ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள்" கயத்றட்டம் : 

தொன்தணற்நம்  
"MINI-INDUSTRIALPARKS" PROJECT: PROGRESS 
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9. ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ 

- (2): 

(අ) (i) 2016 අඹ ළඹ මඹෝජනහ අිං 125  අනු   ෂුද්ර  

කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තර  වහඹ 

න ඉන්කියුමබ් යඹ  මර  යුතු යන "මිනි 

හර්මි උදයහන" යහඳෘතිමඹහි ප්රතිඹ මර්ද; 

 (ii) මභභ හර්මි උදයහන රිහිටුවීභ  මඹෝජිත 

මභොනයහර  පුත්තරභ  ඹහඳනඹ  න්නි ව 

අේඳහය දසත්රි ර ඉඩේ මතෝයහ මන තිමබ්ද; 

 (iii) මභභ මිනි හර්මි උදයහන යහඳෘතිඹ 

ේඵන්ධමඹන් ඉවත වන් දසත්රි ර දහ 

මල්ේරුන් දළනුත් ය තිමබ්ද; 

 (iv) එමේ නේ  ඉවත යජමත නිරධහරින්මන් රද 

හර්තහ ඉදරිඳත් යන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ආ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 
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[රු ඩේරස මේහනන්දහ භවතහ] 
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மகத்தரறல் ற்யம் ரறத அலுல்கள் அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016 வு தெனவுத் றட்டத்றன் 125ஆம் இனக்க 

தொன்தரறறன் தறகரம், தண், ெறநற ற்யம் 

டுத் அபறனரண மகத்தரறல்கலக்கு 

உவுகறன்ந இன்கறயுததடரக தெற்தடுகறன்ந 

"ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள்" 

கயத்றட்டத்றன் தொன்தணற்நம் ரதன்தமயும்; 

 (ii) தற்தடி மகத்தரறல் தங்கரக்கமப 

அமப்தற்கு உத்தெறத்றயந் தரணநரகமன, 

தைத்பம்,  ரழ்ப்தரம்,  ன்ணற ற்யம் 

அம்தரமந ரட்டங்கபறல் கரறகள் 

தரறவுதெய்ப்தட்டுள்பணர ன்தமயும்; 

 (iii) இந் ெறநற மகத்தரறல் தங்கரக்கள் 

கயத்றட்டம் தரடர்தரக தற்தடி 

ரட்டங்கபறன் ரட்ட தெனரபர்கள் 

அநறவுயத்ப்தட்டுள்பணர ன்தமயும்; 

 (iv) ஆதணறல், தற்தடி அெ ஊறர்கபறடறயந்து 

கறமடக்கப்ததற்ந அநறக்மககமப ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தமயும்; 

 அர் இச்மதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the progress of the “Mini-Industrial Parks” 
project which functions as an incubator to 

assist micro, small and medium-scale 

industries, according to the Proposal No.125 
of the Budget 2016; 

 (ii) whether lands have been earmarked in 

Monaragala, Puttalam, Jaffna, Wanni and 

Ampara Districts where those parks are 
proposed to be established;   

 (iii) whether the District Secretaries of the above
-mentioned districts have been made aware 

of this Mini-Industrial Parks project; and 

 (iv) if so, whether the reports received from the 

above public officials of those districts will 

be submitted? 

(b) If not, why? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - மகத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

Sir, the Answer to that Question is as follows:  

(a) (i)  

A. As indicated in (ii) below, lands have been 

selected for that purpose. 

B. This is a project to be implemented with 

the participation of the public sector, the 
private sector and the academia. 

Universities of Uva Wellassa, Rajarata, 

the NWP Campus, the Jaffna University, 
the Vanni Campus and the Engineering 

Faculty of South Eastern University have 

been involved. Preliminary arrangements 

have been made with them to proceed 
with the project.  

C. Sectoral advisory councils are working 
with the Ministry to take off this project. 

 (ii)     The following lands have been selected: 

A. Monaragala - Land at Buttala Industrial 

Estate owned by the Ministry (fruits/ 
vegetable and timber-based industries). 

B. Puttalam - Land at Madurankuli in 
Puttalam District (coconut-based 

industries). 

C. Vanni - Land at Mannar Industrial Estate 

owned by the Ministry of Industry and 

Commerce (aquaculture/ apparel-based 

industries). 

D. Ampara -  That is in Sammanthurai - land 

which belongs to the Co-operative Society 
at Nawagampura Industrial Estate owned 

by the Ministry (IT, light engineering, 

agriculture-based industries). 

E. Jaffna - Land selected at Atchchuveli 

Industrial Estate owned by the Industrial 

Development Board (Electronic, IT, light 
engineering). 

 (iii) Not yet. District Coordinating Committees 

will be informed and their support will be 

obtained once these projects are further 

developed for implementation.  

 (iv) Not relevant.  

(b) Not relevant.  

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ 125ළනි අඹ ළඹ මඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අඹ 
ළඹ මල්නඹ භ් න් මේ ඳහර්ලිමේන්තු විසින් ඔඵතුභහ  රුරිඹල් 
මිලිඹන 150  මන් යරහ ී රහ තිමඵනහ. ඒ රුරිඹල් මිලිඹන 

150න් දළන  ඒ වහ විඹදේ යපු දාදල් ප්රභහණඹ මොඳභණද?  

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහ  කිඹපු විධිඹ  විලසවිදයහර  
ර්භහන්ත  මඳෞේලි අිංලඹ  ව ර්භහන්තපුය කිඹන වතයභ 

එ හසු යමනයි අරි මේ ළඩ රිළිමශ ආයේබ යමන 
ඹන්මන්. රිංහමේ ඒ හමේ ළඩ රිළිමශ  තිබුමණ් නළවළ. 
ඳසුගිඹ Budget එමන් ඳශදාළනි තහ යි මභළනි මදඹ  

වහ දාදල් මන් මශේ. භභ කිඹපු විධිඹ  ඒ ආයේබ යපු ළඩ 
ඔ මෝභ ඉයයි. ඒ ඹම විලසවිදයහරමඹන් model එ  
විධිඹ  මශේ. We spent nearly Rs. 40 million to set up an 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

incubator with the University of Wayamba. Next month, we 
are going to open that. The Hon. Prime Minister has also 
given us a time for that.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2016 අඹ ළඹ මල්නමත වන් මිනි හර්මි උදයහන 
ළඩ වන ක්රිඹහත්භ යන්න දාදල් අභහතයහිංලමඹන් 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ  රුරිඹල් මිලිඹන 150 ප්රතිඳහදන 

රළබුණහද? 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දාදල් මන් ශහ.  
 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභනි  දාදල් මන් යන එයි  රළමඵන එයි 
කිඹන්මන් මද  මන්. ඔඵතුභහත් ළබිනට් ඇභතියමඹ  මන්. 
අඹ ළඹ මල්නමඹන් තභයි දාදල් මන් යන්මන්. මන් යන 

මො  ණන් මන් යරහ අනුභත යනහ. රුරිඹල් මිලිඹන 
150  මන් ශහ. 2016 ර්මත අඹ ළඹ මල්නමත තභයි ඒ 
රුරිඹල් මිලිඹන 150 තිමඵන්මන්.  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

2016 අවුරුේමේ මන් ශහ. ඒ අවුරුේමේ විඹදේ මශේ නළවළ. 
මේ අවුරුේමේ තභයි විඹදේ යන්න ඹන්මන්.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මේ අවුරුේද  ඒ අඹ ළමඹන් දාදල් මන් මන්මන් නළවළ 

මන්. එතමො  ඒ රුරිඹල් මිලිඹන 150න් විඹදේ මච්ච ප්රභහණඹ 
තභයි 2016 අඹ ළඹ  ඹන්මන්. එතමො  2017  ඒ දාදර ඕනෆ 
නේ ඒ වහ විමලේ මඹෝජනහ  තිමඵන්න ඕනෆ. එමවභ 
නළත්නේ  මේ මඹෝජනහමන් ත රුරිඹල් මිලිඹන 150  ඉතිරියි 

කිඹරහ ඔඵතුභහ හිතහමන හිටිඹහ  ඒ දාදල් අභහතයහිංලමත 
බහණ්ඩහහයමත ඉතිරිඹ  නළවළ. ඒ ඒ අවුරුේමදන් ඉයයි.  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

මදළේඵර් 31 මන්න ඉසමල්රහ ළඩ  අන් මරහ ඒ 

මරහමේ දාදල් මරහ නළති වුචර් තිමඵනහ නේ  next year 
ඒ දාදල් මනහ මන්. ඒ ළඩ රිළිමශ මභතළනී ත් වුණහ.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ වරිඹ  කිඹන්න මෝ මොච්චය විඹදේ ශහද කිඹරහ. 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Rs. 40 million විඹදේ ශහ.   

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විඹදේ යරහ තිමඵන්මන්   Rs. 40 million. එතමො  ඒ 
අවුරුේමේ මඹෝජනහමන් රුරිඹල් මිලිඹන 110  විඹදේ මරහ 
නළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි  මදළනි අතුරු ප්රලසනඹ භහ අවන්මන් 
මේ ප්රලසනඹ  අදහශ මනොමයි.  

රු ඇභතිතුභනි  යමට් භවය ඳශහත්ර ඇති ව ිංතුය 

තත්ත්ඹ නිහ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්ත ඉතහ විලහර 
ප්රභහණඹ  විනහල වුණ ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. භවය 
ර්භහන්තරුන්මේ ඹන්ත්රසත්ර  උඳයණ ඹනහදඹත් විනහල 

වුණහ. ඒ අඹමේ ජීමනෝඳහඹ ේපූර්ණමඹන් නතය වුණහ. ඒ 
ර්භහන්ත වහ රඵහ ත් ණඹ මනුමන් හරි වහ මඳොලිඹ 
මන්න තිමඵනහ. ඒහ හිය මරහ තිමඵනහ. ර්භහන්ත වහ 

හණිජ  යුතු අභහතයහිංලඹ වළටිඹ  ඔඵතුභන්රහ  ිංතුමයන් 
විඳත  ඳත් ව ව අවනඹ  ඳත් ව සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 
ර්භහන්තරුන් රිළිඵ මොඹහ ඵරන්න සුවිමලේ ඒඹ  
විෘත යරහ  ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අඹ  සිදු වුණු අරහබඹ 

මොමත ද  ඒ වහ මභොන විධිමත අනුග්රවඹ ද මදන්මන් කිඹන 
එ රිළිඵ  ඹේ ළඩ වන  ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහද?  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ වන් යපු විධිඹ භ අරි විමලේ 
ඒඹ  රිහිටුරහ තිමඵනහ. Industrial Development Board 
- IDB -, National Enterprise Development Authority, 

National Crafts Council, National Design Centre, Sri Lanka 
Export Development Board  ඹන ආඹතන සිඹල්ර අදහශ 
දසත්රි ර GA, ප්රහමේලිඹ මල්ේරු එ  එතු මරහ  -

register වුණු ප්රහමේලිඹ බහත් තිමඵනහ- ළඩ රිළිමශ  
ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ ළඩ රිළිමශ  භමේ නිරධහරින් ඊමත  
සි  මඹොදරහ තිමඵනහ. අරි තිඹ  ඇතුශත යත්නපුය 

දසත්රි මතභ ය  යුතු ඉය යනහ. ඒ හමේභ අමනකුත් 
දසත්රි ර  යුතුත් අරි ඉය යරහ  ඒ විසතය ඔඵතුභහ  
අලය නේ ඉදරිඳත් යන්නේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ිංතුය තත්ත්ඹ රිළිඵ ඉදරිමතී  

ඳළ ළත්මන විහදමතී  ඒ details අඳ  න්න පුළුන් මන්. 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ ළඩ රිළිමශ අරි ආයේබ යරහයි 
තිමඵන්මන්.  

 

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභතිතුභනි  ජන වහ ිංයහමල්න 
මදඳහර්තමේන්තුමනුත් උඳමේලඹ  අයමන ිංණනඹ  
යනහ නේ  ඒ අඹමේ අරහබඹ ත මේරු කිරීභ වහ නිළයද 

මතොයතුරු රඵහ න්න  ඳවසු මයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ 
හයණඹ භහ ඔඵතුභහ  විමලේමඹන්භ වන් යන්න ළභළතියි. 
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ජළතික ඳළවල් ගුරුලරුන් වශ මවේලකයන්: වහථළන 
මළරු ක්රමමේදය 

தெற தரடெரமன ஆெறரறர்கள் ற்யம் கல்றெரர 

ஊறர்கள் : இடரற்ந தொமநம 
TEACHERS AND NON-ACADEMIC STAFF OF NATIONAL 

SCHOOLS: TRANSFER METHODOLOGY  
1482/’16 

10.ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

අධයහඳන අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) එභ ජහති ඳහර  තුශ ය 10  15  20 ව 30 
ද හ මේහ හරඹ  ේපූර්ණ ය ඇති 
ගුරුරුන් ව අනධයඹන මේඹන් වහ 
හර්ෂි සථහන භහරු රඵහ ී මේ ජහති 
ප්රතිඳත්තිඹ  අධයහඳන අභහතයහිංලඹ  තිමබ්ද; 

 (ii) එමේ නේ  ඒ අනු 2017 ර්මත සථහන භහරුවීේ 
ක්රභමේදඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ  ළරසුේ ය තිමබ්ද; 

 (iii) එභ ළරසුභ  අනු  ගුරු භහරුවීේ මේ නවි  
අන් ය තිමබ්ද; 

 (iv) එමේ මනොමේ නේ  එඹ ඩිනේ කිරීභ වහ 
ළරළසභ  ති මබ්ද; 

 (v) මභභ භහරුවීේ සිදු යන දනඹ මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මනහිද? 

(ආ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் தகட்ட றணர:  

( அ) (i )  எத தெற தரடெரமனறல் 10, 15, 20 ற்யம் 

30 யட தெமக் கரனத்ம தர்த்ற தெய்துள்ப 

ஆெறரறர்கள் ற்யம் கல்றெரர ஊறர்கலக்கு 

யடரந் இடரற்நங்கமப 

ததற்யக்தகரடுக்கும் தெற தகரள்மக  கல்ற 

அமச்ெறடம் கரப்தடுகறன்நர; 

 ( i i )  ஆதணறல், இற்கம 2017ஆம் 

யடத்துக்கரண இடரற்ந தொமநமம 

மடதொமநப்தடுத் றட்டறடப்தட்டுள்பர; 

 (iii )  தற்தடி றட்டத்துக்கம, ஆெறரறர் 

இடரற்நம் ற்ததரது றமநவு 

தெய்ப்தட்டுள்பர; 

 (iv )  இன்தநல், இமண றமவுதடுத்துற்கரண 

றட்டதரன்ய கரப்தடுகறன்நர; 

 ( v )  தற்தடி இடரற்நங்கள் தற்தகரள்பப்தடும் 

றகற ரது; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்தநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Ministry of Education has a 

national policy to give annual transfers to 

the teachers and the employees in the non-
academic staff who have served in the same 

national school for about a period of 10  15  
20 and 30 years; 

 (ii) if so, whether the transfer methodology for 

the year 2017 has been planned 

accordingly; 

 (iii) according to that plan, transfers of the 

teachers have been finalized by now; 

 (iv) if not, whether there is a plan to accelerate 

that process; and 

 (v) the date on which those transfers will be 

given? 

(b) If not, why? 
 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ (අධයළඳන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රලසනඹ  රිළිතුය මභමේඹ. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ගුරුරුන් වහ 2007.12.13 දනළති 2007/20 
දයන චක්රමල්ඹ භ් න් හර්ෂි ගුරු සථහන භහරු 
ජහති ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහ  නිංනු රළමබ්. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ගුරු භහරුවීේ මේ ය අන් වීභ  මඳය ඉටු 
කිරීභ  ඵරහමඳොමයොත්තු මේ.  

  2017 ර්මත අනධයඹන මේයින්මේ සථහන 
භහරුවීේ අන් ය ඇත. 

 (iv) ඔේ. 

  ඳහල්ලින් රඵහත් මතොයතුරු ඳදනේ යමන 
ගුරු භහරු භණ්ඩර නිමඹෝජිතඹන්ද වබහගි 
යමන අනුභත යත් නිර්ණහඹ භත භහරු 
භණ්ඩර කිහිඳඹ  එය මඹදවීභ තුළින් 
ඩිනමින් එඹ ඉටු කිරීභ වහ ළරසුේ ය ඇත. 

 (v) ගුරු සථහන භහරු සිදු කිරීමේ දන හනු ඔවුන් 
ඉළන්වීේ යන අිංල අනු මනස මේ. 

a) උස මඳශ ඳන්ති වහ උන්න ගුරු 
බතුන් වහ ළේතළේඵර් භ සි ද  

b) 5 මරේණිඹ  උන්න ගුරු බතුන් වහ 
ළේතළේඵර් භ සි ද  

c) 6 - 11 ඳන්ති වහ උන්න ගුරු බතුන් 
වහ ජනහරි භ සි ද  

d) 1 - 4 ඳන්ති වහ උන්න ගුරු බතුන් 
වහ ඔවුන් උන්න අධි ඩ මනොන 
ඳරිද ජනහරි භ සි ද ක්රිඹහත්භ කිරිභ  
නිඹමිතඹ. 

(ආ) අදහශ මනොමේ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! I wish to announce that this House 
cordially welcomes the Delegation led by Mr. Filip 

Grzegorzewski, Chairman of the Committee of Political 

Coordinators on Asia - Oceanic of the European Council, 

now present at the Speaker’s Gallery. We welcome all of 
you.  

රු මයෝහිණී කුභහරි විමේයත්න භන්ත්රීතුමිඹ දළන් අතුරු ප්රලසන 

අවන්න. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභනි  භමේ ඳශදාමනි අතුරු ප්රලසනඹ 
මභඹයි.  

රු අභහතයතුභනි   අවුරුදු 10  15  20 ව 30 ද හ හරඹ  

ජහති ඳහල්ර රැඳිරහ ඉන්න 6-11 ඳන්තිර  උන්න 
ගුරුරුන්ත් මේ න වි  භහරු යරහ නළවළ කිඹරහ භභ 
කීමභන් කිඹනහ. මභහිී   භභ හයණහ තුන  දකිනහ. එ 

හයණහ  මේයි. මේමඹ  ඕනෆභ ආඹතනඹ අවුරුදු 5  
ඩහ  රැී  සිටීභ තුශ ඒ පුේරඹහ  ළඩකුත් නළවළ  ආඹතනඹ  
ළඩකුත් නළවළ  පරදහයිතහ  සිේධ මන්මනත් නළවළ. 

මදළනි හයණඹ  ඳශහත් ඳහල්ර ගුරුරු අඩු ඳහඩු හිත 

මඵොමවොභ දු  විඳිනහ. ඒ අඹ  ජහති ඳහර  එන්න ඕනෆභ 
තිබුණත් එන්න විධිඹ  නළවළ  භවය ගුරුරු එභ ජහති 
ඳහමල් අවුරුදු 30  විතය ඉන්න නිහ. ඒ නිහ ඒ ඳහල්ර 

පුයේඳහඩු නළවළ. ඊශඟ හයණඹ  ඒ ඳහල්ර අවුරුදු 20 30 
හරඹ  අටුන් ඵළවළරහ ඉන්න ගුරුරු විදුවල්ඳතිරුන්  
ඳරිඳහරන  යුතු යමන ඹන්න මදන්මන් නළවළ.  

රු අභහතයතුභනි  භභ ඔඵතුභහමන් අවන්මන්  මේයි. මේ 
ජහති ප්රතිඳත්තිඹ  අනු ගුරුයමඹකුමේ දාළු මේහ හරඹ තුශ 
ජහති ඳහර රැී  සිටිඹ වළකි උඳරිභ හරඹ මොඳභණදළයි 

නිර්ණඹ යන්න පුළුන්ද?   

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි  රු භන්ත්රීතුමිඹ ඇහුමේ මවො 

ප්රලසනඹ . ඇත්ත භ භමේ රිළිතුමයන් කිේමේ නළවළ භහරුවීේ 
යරහ තිමඵනහ කිඹරහ. භභ කිේමේ ඒ ක්රිඹහලිඹ  ළරසුේ 

යරහ තිමඵනහ කිඹන එයි  ඒ ක්රිඹහලිඹ ය මන ඹනහ 
කිඹන එයි.  

රු ථහනහඹතුභනි  මභභ ප්රලසනඹ  මවේතු මරහ 
තිමඵන්මන් හරඹ  තිසමේ දගින් ද භ විධිභත් ගුරුභහරු 

ප්රතිඳත්තිඹ  මනොතිබුණු එයි. රු භන්ත්රීතුමිඹ කිඹනහ හමේ 
ජහති ඳහල්ර ඳභණ  ය 10  ළඩි හරඹ   ඉන්න  
ගුරුරුන්  දදව  ඉන්නහ. ඒ ඇත්ත. ඳසුගිඹ හරඹ තුශ 

අඳ   සථහන භහරු  යන්න පුළුන්භ  තිබුමණ්ත් නළවළ  
යහජය මේහ මොමිමේ අනුභළතිඹකින් මතොය. දළන් අරි 
මඵොමවොභ අභහරුමන් ඒ ක්රිඹහලිමත මො   අමේ 

අභහතයහිංලමත මල්ේයඹහ මත රඵහමන තිමඵනහ. ඒ නිහ 
දළන් තභයි අඳ  ඒ  යුතු ආයේබ යන්න පුළුන්භ රළබිරහ 
තිමඵන්මන්. අරි මේ  යුත්ත යන්න මඵොමවොභ වුභනහමන්භ 

 යුතු යමින් ඹනහ. ය 10  ළඩිඹ එ ඳහර ඉන්න 
ගුරුරුන් විලහර ප්රභහණඹ  ඉන්නහ. ඒ ළන භහ කිඹන්නේ. 
යහජකීඹ විදයරමත විතය  ය 17  ළඩි හරඹ  මේඹ ශ 
ගුරුරුන් 19මදනකු ඳසු ගිඹ දසර අරි භහරු ශහ. ඳසුගිඹ 

හර ඹ තුශී   මේ භහරුකිරීේ මනොකිරීභ නිහ මොඩ ළහිරහ 
තිමඵනහ. ඒ හමේභ චක්රමල්  නීති  ගුරු භහරු භණ්ඩර  අයහ  
මේහ සිඹල්රභත් එ  අරි හියමරහයි ඉන්මන්. මභොද  භහරු 

භණ්ඩර තුළින් මභඳභණ ප්රභහණඹ  භහරු යන්න ඵළවළ.  

රු ථහනහඹතුභනි  අනි  හයණඹ මභඹයි. භහ මේ 
තත්ත්ඹ වඳුනහමන දළන  භහ ණන  මඳය ළබිනට් 

ඳත්රිහ  ඉදරිඳත් ශහ  ඳශහත් ඳහලුයි  ජහති ඳහලුයි 
එතුමරහ මේ ගුරු භහරුවීේ යදායි කිඹරහ. නදාත් එඹ  ඳශහත් 
එඟමරහ නළවළ. මභොද  ගුරුරු භහරු කිරීමේී  අඳ  මඵොමවෝ 

මේල් ඵරන්න ඕනෆ. ඹ අවුරුදු 58  ඩහ ළඩි ගුරුරුන්  

දසත්රි මඹන් රි ත  භහරු යන්න ඵළවළ; ඈත  භහරු යන්න 
ඵළවළ. ඒ හමේභ ගුරුරිඹ  නේ ඇඹමේ සහමිපුරුඹහ මේඹ 
යන්මන් මොමවේද  ඔවුන්මේ ශභයින් ඳහල් ඹන්මන් 
මොමවේ ද ඹන සිඹල්ර ඳදනේ යමන තභයි ගුරු භහරුවීේ 

යන්මන්. නිේ අමයමව   මභමව  භහරුවීේ යන්න ඵළවළ. 
මේ සිඹල්රභ ළරකිල්ර  නිේී  ජහති ඳහල්ර  විතය  
භහරු යන්න පුළුන්භ  නළවළ. ඒ නිහ තභයි ළබිනට් 

ඳත්රිහ  ඉදරිඳත් මශේ  ඳශහත් බහත්  අරිත් ඔ මොභ 
එතුමරහ භහරුවීේ යදායි කිඹරහ. නදාත් ඳශහත් බහලින් 
මභඹ  එඟත්ඹ  ී රහ නළවළ. එභ නිහ අඳ  භහරුකිරීේ 

යන්න මන්මන් ජහති ඳහල් අතය විතයයි. දළන් ඒ  යුතුත් 
ආයේබ යරහ තිමඵනහ.  

ඊ  අභතය මේ හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. මඵොමවෝ වි  මේ 

භහරුවීේ ඳහ යන්න මරහ තිමඵන්මන් ඹේ ඹේ නිර්ණහඹ 
භතයි. අරි වළකි ඉ භනින් මේ භහරුකිරීේ යන්න 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ. 

 
ගරු මරෝහිණී කුමළරි විමේරත්න මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தரயறணற குரரற றதஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

භහ ප්රහල මශේ  2017 ර්ඹ  භහරුවීේ සිදුමරහ නළවළයි 
කිඹන එයි.  

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ තභයි භහ කිේමේ. ඔඵතුමිඹ අවරහ තිමඵනහ  "2017 

ර්මත සථහන භහරුවීේ ක්රභමේද ක්රිඹහත්භ කිරීභ  ළරසුේය 
තිමබ්ද?" කිඹරහ. භහ කිේහ  "ඔේ. භහරුවීේ මරහ නළවළ. ඒ වහ 
ළරසුේ යරහ තිමඵනහ"යි කිඹරහ. ඒ  මවේතු  ඊමත  මඳමර්දහ 
තභයි PSC එමන් අඳ  දළනුේ දුන්මන්  ගුරුරුන් භහරු යන්න  

කිඹරහ. ඒ නිහ දළන් තභයි ළරසුේ යරහ තිමඵන්මන්. රු 
භන්ත්රීතුමිඹ කිඹන එ වරිඹ භ නිළරැදයි. භ  එඹ මත්මයනහ. 
නදාත් මේ භහරුවීේ කිරීමේී  අමේ සීභහ තුශ මඵොමවෝ ප්රලසන 

තිමඵනහ. නදාත් අරි දළන් ඒ  යුතු ආයේබ යමන ඹනහ. 
භවය භහරුකිරීේ කිරීමේී  භවය අඹ ඳහය  ඵහිනහ. එළනි 
සිේධිඹ  නහයේභර සිේධ වුණහ. නහයේභර විදයහරමත ගුරුරුන් 

තුන්මදනකු බීභත් සිටි නිහ භහරු ශහභ  එඹ  විරුේධ 
උේමකෝණ යන්න ඳ න් ත්තහ. ඊ  ඳසමේ ඒ මනුමන් 
මඳනී සිටින්න මේලඳහරනඥමඹෝ ඹනහ. මේ ඳතින ක්රභඹ තුශ 

නිළරැද මේ යන්නත් ඉතහ අභහරුයි. රු භන්ත්රීතුමිඹ කිේහ 
හමේ මේ ේඵන්ධමඹන්  යුතු යන්න අරි උඳරිභමඹන් 
උත්හව යනහ. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහත් ඳසුගිඹ ද  බුරත්සිිංවර  

ඹ ේරිටිඹ  නහවමදොශ ප්රමේලමත නහඹ ඹෆභ ඵරන්න ගිඹහ. ඒ 
නහඹ ඹෆමභන් ජීවිත අහිමි වුණහ. ඊ  ඩහ ඵයඳතශ අනතුය  
තිමඵන සථහනඹ  තිමඵනහ. නහවමදොශ  ඉවළින් තභයි 

ඳහහිඹන් මරන රිහි රහ තිමඵන්මන්. එඹ ය 58 000  ඳළයණි 
ප්රහේ ඓතිවහසි ළකිලි වේඵ මච්ච මිමිඹ .  

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ය 48 000 . 
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ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රිංහමේ ප්රහේ ඓතිවහසි ඉඩේ ප්රභහණඹ න අ ය 
මදවභහමයන් බහඹ  විතය තිමඵන්මන් එතළන. ඒ ඳස සතයඹ 

අතිලඹ ටිනහ. විමේලිඹ තහ ණඹ මඹොදහමන වරි මේ ප්රහේ 
ඓතිවහසි මිමිඹ ිංය ණඹ ය න්න ඩිනේ ළඩ 
රිළිමශ  ආණ්ඩු දඹත් යරහ තිමඵනහද  දළන් ඒ  යුතු 

ආයේබ යරහ තිමඵනහද?  

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි  අමේ රු භන්ත්රීතුභහ මේ අවපු ප්රලසනඹ 

ේඵන්ධමඹන් ඇත්ත භ අමේ අධහනඹ මඹොදා මරහ තිමඵනහ. 
දළන් දස කිහිඳඹ  ඉසමල්රහ භභ ඒ සථහනඹ  ගිඹහ.  අමේ 

පුයහවිදයහ ව භධයභ ිංසෘති අයදාදමල් අධය  මභන්භ ඒ 
අලය අඹ එ  ගිහිල්රහ ඒ සථහනඹ අරි නිරී ණඹ ශහ. අරි 
මේ න වි  ඵහුවිඹ හර්තහ  ළරහ තිමඵනහ. එතළන 

පුපුයහ ගිහින් තිමඵනහ. ය 48 000  එවහ ඇ  ළකිලි ර් 
වදා මරහ තිමඵනහ. එඹ  රිංහමේ ඳළයණිභ ප්රහේ ඓතිවහසි 
යුඹ කිඹහඳහන ඳළයණිභ සථහනඹ. ඵහුවිඹ හර්තහ ළරහ ඒ 

හර්තහ ආහ  ඳසමේ අඳ  ඒ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහභහර් න්න 
පුළුන්. දළන  එතළන බහය ඉන්න සහීනන් වන්මේරහ  ඉත් 
මන්න කිඹරහ තිමඵනහ. භධයභ ිංසෘති අයදාදර ඒ 

ඳවසුේ මදන්න ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. ඒ සහීනන් 
වන්මේරහ  හඹ යන්න අලය තහහලි සථහන මදන්න 
අරි එඟ මරහ තිමඵනහ. ඵහුවිඹ හර්තහ ඳළමිණි ඳසු 

විමේලිඹ විමලේඥඹන් ඕනෆද  එමවභ නළත්නේ මේලිඹ ලමඹන් 
අඳ  මේ ප්රලසනඹ  විඳුේ රඵහ දඹ වළකිද කිඹන මේ අරි රණයණඹ 
යනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි.   

ීනශඟ   රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්රිර භළතිතුභහ. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ථහනහඹතුභනි  භ  අතුරු ප්රලසනඹ  අවන්න ඉඩ 
මදන්න. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්රලසන තුන  ඇහුහ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මභතුභහ ඇහුමේ මදළනි අතුරු ප්රලසනඹයි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි. අවන්න. රු උදඹ ප්රබහත් ේභන්රිර භළතිතුභනි  
මඳොඩ්ඩ  ඉන්න. ලින් ප්රලසනමත අතුරු ප්රලසනර  ඳසු  ඊශඟ  
ඔඵතුභහමේ  ප්රලසනඹ අවන්න. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි මශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றதஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹ  අධයහඳනඹ 
මනුමන් යනහ අරි ඊමත දනමතත් දළ හ. මභතුමිඹ අවපු 
ප්රලසනඹ වුමණ්  ජහති ඳහල්ර ගුරුරුන්මේ සථහන භහරුවීේ 
ේඵන්ධයි. රු ඇභතිතුභනි  භහ දන්නහ විධිඹ  ගුරුතුමභ  
මවෝ ගුරුතුමිඹ  ජහති ඳහරකින් මනත් ඳහර  භහරුවීමේ 
ී  ඹේ ක්රභමේදඹ  තිමඵනහ. එභ ක්රභමේදඹ අනු  ඳහමල් 
විදුවල්ඳතිතුභහමේ අනුභළතිඹ  රහඳ අධයහඳන අධය මේ 
අනුභළතිඹ  ඳශහත් අධයහඳන අධය මේ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ 
හමේ ී ර්ක ළඩ රිළිමශ  තිමඵනහ  රු ඇභතිතුභනි. ඒ තුශ 
විලහර හර සීභහ  ඒ වහ ත මනහ. ඔඵතුභහ මේ 
අභහතයහිංලඹ තුශ විලහර මනස කිරීභ  සිදු ශහ හමේභ   මේ 
ී ර්ක ක්රිඹහදහභඹ මටි යන්න පුළුන් ළඩ රිළිමශ  වදන්න 
ඔඵතුභහ  පුළුන්ද? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹතුභනි   දළන  තිමඵන යසථහ නීති - රීති 

අනු මේ ේඵන්ධමඹන් ගුරු භණ්ඩරර  මඹොදා යරහ තභයි 
මේ  යුත්ත යන්න පුළුන්භ තිමඵන්මන්. නදාත්  ගුරු 
භණ්ඩරර  මඹොදා යරහ එඹ යනතුරු ඒ තයේ හරඹ  
ඇදමන ඹන්න ඵළරි නිහ භහ අමේ නිරධහරින්  උඳමදස දුන්නහ   
ඒ රිළිඵ ඹේ ප්රතිඳත්තිඹ  අනුභනඹ යරහ  යුතු යන 
මර. ඉසමල්රහභ ය 10  ඩහ හි පු ගුරුරු වහත්  
ඊශඟ  අමන  අඹ වහත් අදහශ න මොන්මේසි ඇතුශත් 
ප්රතිඳත්තිඹ  වදන්න කිඹරහ.  ඒ ප්රතිඳත්තිඹ  ගුරු භණ්ඩරර  
මඹොදා යරහ   අභහතයහිංල නිරධහරිනුත්  මේ  යුත්ත  ේඵන්ධ 
යමන එ මතොඹ භ භහරුවීේ යන්න උඳමදස ී රහ 
තිමඵනහ.  රු චමින්ද විමේසිරි භන්ත්රීතුභහ කිඹන හයණඹ  වරි.  
වළභ මදඹ  ළනභ  ඵර ඵරහ  යුතු යන්න ගිමඹොත් අඳ  
මේහ යන්න ඵළවළ. වළඵළයි  අරි වළමභෝ භ හධහයණ න 
නිර්ණහඹ  ඉදරිඳත් යරහ   ඒ නිර්ණහඹ භත මේ මතොඹභ 
භහරු යන්න රණයණඹ මශොත්   අය ගුරු භණ්ඩරර  දහරහ 
ටිමන් ටි භහරු යන්න මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ භහ දළන භත් 
උඳමදස ී රහයි තිමඵන්මන් මේ  යුතු ඩිනේ යන්න. ඔඵතුභහ 
නිරධහරින්මන් ඇහුමොත් ඒ ළන කිඹහවි. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ීනශඟ   ප්රලසන අිං 11 - 1506/'17 - (1)  රු උදඹ ප්රබහත් 
ේභන්රිර භවතහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ේරු  ෘත්රණඹ මිති ඵතහ වහ 

ඵයදා ිංර්ධන අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  
රිළිතුය ී භ වහ ති මද  ල් ඉල්රනහ.  

 

ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

රන් ශළ රිදී කර්මළන් තමත ිඳ ලෆීමම :  ්රියළ මළර්ග 
ங்கம் ற்யம் தௌோ்பறக் மகத்தரறல் வீழ்ச்ெற : 

டடிக்மக 
COLLAPSE OF GOLD AND SILVER CRAFTS INDUSTRY: 

MEASURES TAKEN 

 

12.ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ර්භහන්ත වහ හණිජ  යුතු අභහතයතුභහමන් ඇස ප්රලසනඹ - 
(5): 

(අ) (i) ල ර රිංහ තුශ යන් වහ රිී  ර්භහන් තමත නියුතු 
විලහර රිරි  සිටින ඵත්;    

 (ii) යන් වහ රිී  මිර ඉවශ ඹහභ වහ මනත් මවේතූන් 
නිහ මභභ ර්භහන්තඹ බි ළම මින් ඳතින 
ඵත්; 

 (iii) මභභ ර්භහන්තමත නියුතුවන්  රැකිඹහ 
අහිමිවීමේ අදහනභ  ඇති ඵත්; 

 එතුභහ රිළින්මන්ද? 

(ආ) (i) උ ත ර්භහන්තමත නියුතු පුේරඹන් ිංයහ 
මොඳභණද; 

 (ii) එභ පුේරඹන්  න ර්භහන්ත දයුණුය 
ළනීභ  යජමඹන් වන රඵහී භ   යුතු ය 
තිමබ්ද; 

 (iii) එමේ නේ  එභ වන මර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ඇ) (i) යන් වහ රිී  මිර ඳහරනඹ  යජමඹන්  රඹහභහර් 
න්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ  එභ  රඹහභහර් මර්ද;  

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහ  දන්න්මන්ද? 

(ඈ) මනො එමේ නේ  ඒ භන්ද? 

 
மகத்தரறல் ற்யம் ரறத அலுல்கள் அமச்ெமக் 

தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  இனங்மகறல் ங்கம் ற்யம் தௌோ்பறக் 

மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்ப 

ததயந்தரமகரதணரர் உள்பணதன்தமயும்; 

 (ii) ங்கம் ற்யம் தௌோ்பற றமனதற்நத்றணரலும் 

தய கரங்கபறணரலும் இந் மகத்தரறல் 

வீழ்ச்ெறமடந்து யகறன்நதன்தமயும்; 

 (iii) இந் மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்பர்கள் 

தரறல்கமப இக்கதண்டி இடர்தர்வு 

றனவுகறன்நதன்தமயும்; 

 அர் ற்யக்தகரள்கறநரர? 

(ஆ) (i) தற்தடி மகத்தரறலில் ஈடுதட்டுள்ப 

ஆட்கபறன் ண்றக்மக ரது; 

 (ii) அந் ஆட்கலக்கு தைற மகத்தரறல்கமப 

அதறறயத்ற தெய்துதகரள்ப அெரங்கத்றணரல் 

ெலுமககமப ங்க டடிக்மககள் 

தற்தகரள்பப் தட்டுள்பணர; 

 (iii) ஆதணறல், அச்ெலுமககள் ரம; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  ங்கம் ற்யம் தௌோ்பற றமனமக் 

கட்டுப்தடுத் அெரங்கம் டடிக்மக 

தற்தகரள்லர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்மககள் ரம; 

 ன்தமயும் அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he admit that- 

 (i) a large number of persons are engaged in 

gold and silver crafts industry in Sri Lanka; 

 (ii) this industry is collapsing due to escalation 

of prices of gold and silver and other 
reasons; and  

 (iii) those engaged in the industry face the risk 

of losing their livelihoods? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of persons engaged in the 

above-mentioned industry; 

 (ii) whether the Government has acted to grant 

concessions enabling them to develop new 
industries; and  

 (iii) if so, what those concessions are? 

(c) Will he also inform this House-   

 (i) whether the Government will take 
measures to control gold and silver prices; 

and  

 (ii) if so, what those measures are? 

(d) If not, why? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen) 

Hon. Speaker, the answer is as follows: 

(a) (i) Yes. 

   (ii) No. 

  The gold and silver crafts industry is 

gaining its place as one of the main sectors 

in the economy of Sri Lanka and with the 

development in the tourism sector in 
particular, a favourable market is in the 

making for the creations of this industry. 

  Even though the prices of gold and silver 

which are the main inputs of this industry 
have been variable in the world market, in 

comparison to the past five years the 

current market prices show a welcome 

decline. 

  Therefore, it is obvious that the industry has 

actually not collapsed but shows an upward 

trend as a result of the decreasing tendency 

of the prices of gold and silver in the world 
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market and the flourishing market 

opportunities that have been created with 
development in the tourism industry in Sri 

Lanka. 

 (iii) No. 

  On the premises described in (ii) above, it 
can be pointed out that there is no risk 

whatsoever of losing employment of those 

who are engaged in the industry and 

opportunities are in the offing to create 
more and more jobs. 

(b) (i) I am unable to say because this industry 

does not totally come under the purview of 

our Ministry. However, 1308  number of  
persons  engaged in gold and silver industry 

are registered with the National Crafts 

Council, which comes under the purview of 

the Ministry of Industry and Commerce. 

 (ii)   Yes.  

 (iii) The National Crafts Council is in the 
process of implementing a special 

programme under the Raw Material 

Management Programme to provide the 

craftsmen engaged in the silver crafts 
industry with required raw material, silver 

at a concessionary price.  

  The National Crafts Council has taken 

action in the year 2013 and 2014 to develop 
Neelawala village in the Kandy District 

where it is believed that gold and silver 

crafts industry had first originated at a cost 

of Rs. 4.0 million with a view to uplift the 
living standards  of the craftsmen of that  

village and plans are underway to develop 

other identified crafts villages.   

  Creating opportunities for the craftsmen to 

participate in trade fairs and exhibitions 

organized locally and internationally in 
countries such as India, China, Malaysia, 

Bangladesh, and Japan is the way to widen 

the market for their products. The National 

Crafts Council is also implementing  
programmes in association with the 

National Design Centre to promote special 

creations with innovative designs to be on 

par with the demands in  the modern 
markets. 

  About 300 craftsmen engaged in 
goldsmithy in the Batticaloa District have 

benefited in the year 2016 under the 

Enterprise Village and Women 

Entrepreneurship Development programme 
which has been implemented since year 

2014 and  which provides the goldsmiths 

with the necessary skills, technical 

knowledge and machinery. 

(c) (i)  The Government does not control the prices 

of gold and silver. 

 (ii)   Does not arise. 

(d)  Prices in the domestic market are determined 

based on the world market prices. At present the 

Government has no intention of controlling the 
prices of  gold and silver.   

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  ඩහ ී ර්ක විසතයඹ  රඵහ ී භ 
රිළිඵ රු ඇභතිතුභහ  භහ සතුතින්ත මනහ. විමලේමඹන්භ 
රිංහමේ දකුණු ඳශහත ත්තත්  අමනකුත් ප්රමේල ත්තත් යන් 

ව රිී  ර්භහන්තමත මඹී  සිටින අඹ  ිංසෘති ලමඹන් වහ 
ඓතිවහසි ලමඹන් විවිධහහය ඵළඳීේ තිමඵනහ. ඒ  හමේභ 
ය ත් එ  විවිධහහය ේඵන්ධතහ තිමඵනහ. ඒ නිහ තභන්මේ 

ිංසෘති අනනයතහන් ආය හ ය නිමින් ඩහ ප්රමිතිඹකින් 
යුතු මේ යන් ව රිී  ර්භහන්තඹ තුශ මඹමදමින්  යුතු 
යන්න ඒ අඹ ළභළතියි. එභ නිහ අලුතින්  මේත්රඹ  එන අඹ 

හමේභ ේප්රදහයි ර්භහන්තරුන් ආය හ  කිරීභ වහත් 
දරි මදන ළඩ රිළිමශ  ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ  තිමඵනහ ද?  

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දළන භ අරි National Crafts Council එ වයවහ registration  

ආයේබ යරහ තිමඵනහ. National Crafts Council වයවහ ඒ 
අඹ  තිමඵන ළ ලු වින්න  දසත්රි  භට් මභන් ළඩ 
රිළිමශ  මඹොදරහ තිමඵනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි  මේ යන් වහ රිී  ර්භහන්තඹත් එ  
ඵළඳුණු ේභහන තිමඵනහ. ඒහ රිංහමේ මඵොමවෝ දසත්රි ර 

තිමඵනහ. එළනි ේභහනර  අලය මඳොදු ඳවසුේ තිමඵනහ. 
මේ ර්භහන්තරුහ ල තිභත් යන අතයභ  ඒ භ  අලය 
මඳොදු ඳවසුේ රඵහ ී රහ   ඒහ අමශවිඹ  ජහති ව ජහතයන්තය 

ේඵන්ධතහ  වදරහ මදන්නත් පුළුන් නේ මවොයි. ඒ නිහ  
එ ඳළත්තකින් ඹටිතර ඳවසුේ දයුණු කිරීභ ත්  අමන  
ඳළත්මතන් ර්භහන්තරුහ දයුණු කිරීභත්  අමන  ඳළත්මතන් 

ජහති ව ජහතයන්තය මමශ මඳොශ රඵහ ළනීභත් ඹන මේ 
අිංල තුනභ ඒහඵේධ මච්ච ළඩ රිළිමශ  වහ 
අභහතයහිංලඹ  තිමඵන දළ භ මභො ද? 

 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

දළන  අරි ර ර වයවහ register යපු මිති වයවහ ඒ අඹ 
වදන ඵඩු මවො  මිර  purchase යනහ. ඒ හමේභ  ඔඵතුභහ 
කිඹන විධිඹ  මඳොදු ඳවසුේ රිළිඵ ඉල්ලීේ යන ප්රමේලර  

ඒ මනුමනුත් උදවු යරහ තිමඵනහ; දළන  උදවු ය මනත් 
ඹනහ. එළනි මිතිර ඉල්ලීේ උඩ ඒ අඹ  ඕනෆ machineries 
අරි රඵහ ී  මන ඹනහ. 

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිතුභනි  දන සිඹමත යජඹ ඳළළති හනුමේ 
ඔඵතුභහමේ අභහතයහිංලඹ භමේ භළතියණ මොට්ධහමත උණ ඵ  

1075 1076 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ව ඵ  ආශ්රිත ර්භහන්තරුන් වහ ේභහනඹ  ඇති ශහ. 
භභ අවන්මන් ඒ උදහවයණඹ නිමින්   ඵ  ර්භහන්තඹ වහ ඒ 
ප්රමේලමත ජනතහ මනුමන් එළනි ක්රභමේදඹ  ක්රිඹහත්භ 

ශහ හමේ  යන් රිී  ව  රහ හ ළනි ර්භහන්තර මඹී  සිටින 
අඹ මනුමනුත් එළනි දරි ී මේ  උඳයණ රඵහ ී මේ  
තහ ණි දළනුභ රඵහ ී මේ  න දළනුභ එතු කිරීමේ  ඒ අඹ  

මමශ මඳොශ වදහ ී මේ ක්රභමේදඹ ත් ඹන්න පුළුන්භ 
තිමඵනහද? 

 
ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ විධිඹ  අරි සුළු ර්භහන්ත 20  ළනි ප්රභහණඹ  මතෝයහ 

මන තිමඵනහ. දළන  ඒහමත මඹී  සිටින අඹ ත්  ඒ හමේභ 

අලුමතන් ර්භහන්ත යන්න ඉල්රන අඹ ත් ඒහ ේඵන්ධ 

පුහුණු ව අමනකුත් ඳවසුේ රඵහී භ  machineries රඵහ ී භ  

ඊ  අභතය ඒ අඹ වදන බහණ්ඩ එතු යරහ මවො මිර  බහය 

න්නහ ළඩ රිළිමශකුත් ඇති ය මන ඹනහ.  ඔඵතුභන්රහමේ 

ආනර එළනි ආහයමත මභොන ඹේ මවෝ  ඉල්ලීභ  තිමඵනහ 

නේ ඒ ළනත් අඳ  විමලේ අධහනඹ  මඹොදා යන්න පුළුන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මවොයි  මඵොමවොභ සතුතියි.  දළන භත් ළඩිපුය මරහ  

තමමින් තිමඵනහ. 

ප්රලසන අිං 13 - 1215/'16 - (2)  රු ආර්.එේ. ඳේභ 

උදඹලහන්ත ගුණමේය භළතිතුභහ. 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ප්රතිඳත්ති 

වහ ආර්ථි  යුතු අභහතයතුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  
රිළිතුරු ී භ වහ ති මද  ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රලසන අිං 14 - 1407/'16 - (2)  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ. 

 
ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි  භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

මනුමන් භහ එභ ප්රලසනඹ  රිළිතුය ී භ වහ තිඹ  ල් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රහනය මතු දනකදී ඉදරිඳත් කිරීම  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීනරඟ   සථහය නිමඹෝ 23 (2) ඹ මත් ප්රලසනඹ ඉදරිඳත් 
කිරීභ   රු ඩේරස මේහනන්දහ භවතහ. 
 

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

වහලළභළවික ආඳදළල  ක්වලන්  ලන්ද   
இற்மக அணர்த்ங்கபரல் தரறக்கப்தட்தடரயக்கு 

இப்தேடு 
COMPENSATION TO PEOPLE AFFECTED BY NATURAL 

DISASTERS 

 
ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கதப, அணர்த் தொகரமத்து 

அமச்ெர் தகௌ அத தறரறர்ண ரப்தர அர்கபறடம் 

தகள்ற தகட்க அதறத்ற்கு ன்நற! 

து ரட்டில் கடந்ர இயறப் தகுறறல் சுரர் 15 

ரட்டங்கபறல் ற்தட்டுள்ப இற்மக அணர்த்ம் 

கரரக இதுமறல் சுரர் 203 ததர் உறரறந்துள்பணர் 

ன்யம் சுரர் 92 ததர் கரரற்ததரயுள்பணர் ன்யம் சுரர்  

1,85,805 குடும்தங்கமபச் தெர்ந் 7,48,150 ததர் 

தரறக்கப்தட்டுள்பரகவும் 1,540 வீடுகள் தொற்நரகவும் 7,814 

வீடுகள் தகுறபறலும் தெமடந்துள்பரகவும் 

கூநப்தடுகறன்நது. அண்மக்கரனரக து ரடு தல்தய 

இற்மக அணர்த்ங்கலக்கும் தெற்மகரக 

உயரக்கப்தடுகறன்ந அணர்த்ங்கலக்கும் தொகங்தகரடுத்து 

யகறன்ந றமன தரடர்கறன்நது. குநறப்தரக, தன்தற்குப் 

தயப்ததர்ச்ெற ம ததய்கறன்ந  தற்தடி கரனகட்டத்றல் 

மரக து ரட்டில் தரறப்தைகள் அறகம் ற்தடும 

ரம் அததத்றல் கண்டுயகறன்தநரம்.  

கடந் யடத்ம டுத்துக்தகரண்டரலும் த ரம் 

15ஆம் றகற தொல் ததய் மறணரல் ற்தட்ட  தள்பம் 

கரரக து ரட்டில் 22 ரட்டங்கபறல் தரறப்தைகள் 

ற்தட்டண. அறல் சுரர் 104 ததர் உறரறந்ரர்கள்; சுரர் 99 

ததர் கரரற்ததரயுள்பரர்கள்; சுரர் 3,01,602 ததர் 

தரறக்கப்தட்டணர். சுரர் 1,28,000 வீடுகள் தரறக்கப்தட்டண; 

சுரர் 30,000 வீடுகள் லள்கட்டுரணத்றற்கு உட்தடுத்ப்தட 

தண்டி றமனமயும் ற்தட்டியந்து. அந் அததம் 

கரரகததம் இந் யடம் தன்தற்குப் 

தயப்ததர்ச்ெற மறமண றர்தகரள்ற்கரண 

தொன்தணற்தரட்டு டடிக்மககள் தற்தகரள்பப்தட்டியந்ரல் 

1077 1078 

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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அறகபரண உறரறப்தைகள் ற்யம் உமடமகலக்கு 

ற்தட்ட  தெங்கமபத் றர்த்றயக்க தொடியுதன்தந 

ததரதுரகக் கயதண்டியுள்பது.  

தலும், ரடபரற ரலறறல் ற்தட்டுள்ப கடும் ட்ெற 

கரரகவும் க்கள் தரரறபறல் தரறக்கப்தட்டு 

யகறன்நணர். அந்மகறல், டக்கு ரகரத்ம 

டுத்துக்தகரண்டரல், ட்ெற கரரக 14,685  

குடும்தங்கமபச் தெர்ந் 4,10,703 ததர் கடும் தரறப்தைகலக்கு 

உட்தட்டுள்பணதணத் தரறயகறன்நது. குநறப்தரக ரழ். 

லகப் தகுறகபறல் குடிலரறன்ம கரரக க்கள் 

இடம்ததர்கறன்ந றமன ற்தட்டுள்பது. அத்துடன்,  

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் கமதரப் தகுறகபறல் 

றனவுகறன்ந அறக கரற்யக் கரரக சுரர் 25,000 

கடற்தநரறனரபர் குடும்தங்கள் தரறல் ரலறரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்பணதணவும் தரறயகறன்நது.  

ஆணரல், அணர்த்ங்கள் ற்தடுகறன்நததரது றரம் 

ற்யம் ட்டஈட்டுத் தரமககள் அநறறக்கப்தடுகறன்நததரதும், 

கடந் கரனங்கபறல் ற்தட்ட இற்மக அணர்த்ங்கபறல் 

தரறக்கப்தட்தடரயக்குக்கூட இதுமறல் உரற இப்தேடுகள் 

ங்கப்தடறல்மனதன்ய தரறயகறன்நது.  

அரக்க, லரறததத்ம, தைபத்தகரயளப்தறட்டி, 

கலதரண, தகரனன்ணர, தல்னம்தறட்டி, ெரனர, 

லதரட்டதொல்ன ததரன்ந தகுறகபறல் ற்தகணத 

இற்மக ற்யம் மண அணர்த்ங்கள் கரரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப க்கலக்கரண இப்தேடுகள் 

தொழுமரக ங்கப்தட்டுள்பணர? இல்மனதல், 

ப்ததரது அம ங்கப்தட்டு றமநவுதெய்ப்தடும்?  

கடந் யடம் த ரம் 14ஆம் றகற ற்தட்ட இற்மக 

அணர்த்த்றன்ததரது, மண அணர்த் றமனமகபறன்ததரது 

இப்தை றப்தேடு தெய்ப்தட்டு, தரறக்கப்தட்ட எய 

வீட்டுக்தகண 25 இனட்ெம் யதரய் மறல் ங்கக்கூடி 

மகறல் கரப்தையறதோனரண றறமப் ததற்யக்தகரள்ற்கு 

இனங்மகக் கரப்தையறக் கூட்டுத்ரதணத்றன்தோனரக 

றமககள் தெய்ப்தட்டுள்பரக தொன்ணரள் றற அமச்ெர் 

அநறறத்றயந்ரர். ணறதம், தரறப்தைக்குள்பரண 

வீதடரன்யக்கு 25 ஆறம் யதரய் வீரக ங்குற்தக 

லர்ரணறக்கப்தட்டு, அறல் 10 ஆறம் யதரய் ற்தகணத 

ங்கப்தட்டுறட்டரகவும் ஞ்ெற  15 ஆறம் யதரத 

ங்கப்தடவுள்பரகவும் அெ அறகரரறகள் ட்டத்றலியந்து 

தரறயரக ஊடகங்கள் தரறறக்கறன்நண. ணத, இன் 

உண்ம றமன ன்ண? 

கடும் ட்ெற ற்யம் கடும் கரற்யக் கரரகப் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப டக்கு, கறக்கு ற்யம் மண ரகர 

க்கள் தரடர்தறல் தொன்தணடுக்கப்தடவுள்ப றர ற்யம் 

இப்தேட்டுச் தெற்தரடுகள் ரம?  

அண்மறல் ற்தட்டுள்ப இற்மக அணர்த்ம் 

கரரகப் தரறக்கப்தட்டு தொகரம்கபறல் ங்கறயுள்ப க்கள் 

றர்ந், ங்கபது இயப்தறடங்கமபச் சுத்ஞ்தெய்துயம் 

க்கலக்கும் தூரண கஷ்டப் தகுறகபறலுள்ப க்கலக்கும் 

றரங்கள் உரற தொமநறல் கறமடப்தறல்மன ணக் 

கூநப்தடுகறன்நது. இவ்றடம் தரடர்தறல் கணம் 

தெலுத்ப்தடுகறன்நர? தற்தடி இற்மக அணர்த்த்றல் 

தரறக்கப்தட்டுள்ப க்கலக்கரண இப்தேடுகள் ப்ததரது 

ங்கப்தட்டு, றமநவுதெய்ப்தடும்?  

ணது தற்தடி தகள்றகலக்கரண தறமன தகப 

அமச்ெர் அர்கள் ங்குரர் ண றர்தரர்க்கறன்தநன். 

ன்நற. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, we can have a detailed discussion on a separate 

date. 
 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ආඳදළ කෂමනළකරණ 
අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

தொகரமத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

With regard to the recent floods, we will be having a 

discussion on the 09th. He has asked so many other 
questions, but I can summarily give an answer to all 

those.   

රු ථහනහඹතුභනි  2016 භළයි භ 15ළනි දන ඇති ව තද 
ර්හ නිහ ව ත් ිංතුය ළනි විඳත් නිහ ඉමනත් ඳහඩේ 
වහ විඳත් අඩුය ළනීභ  හරගුණ විදයහ මදඳහර්තමේන්තු විසින් 

ඉදරිඳත් ය ඇති හර්තහ ඇදාණුභ 01 මර ඉදරිඳත් ය ඇත. 

ඇදාණුභ වභළගත* යමි. 

ජනි භ 9ළනි දන මේ ේඵන්ධ විහදඹ  ඳළළත්මන 
නිහ අලය මතොයතුරු සිඹල්ර ඉදරිඳත් කිරීභ  භභ සදහනේ 
මනහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can table it now. Will you be tabling some of the 
details? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

I will table it. Also, I will go through it, since he has 

asked some questions with regard to other incidents. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We can take it up on the date of that Debate. 
 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

All right.  Then, I will table** it.   
 

**වභළමේවය මත තබන ද ිළිතතුමර් ඉතිරි මක් ව: 
**ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்ெற தகுற:: 

**Rest of the answer tabled: 

මභභ ආඳදහලින් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  මඵොමවෝ දුය  න්ද දාදල් 
මවීේ සිදු ය අන් ය ඇත. නිළයද ත මේරු  යුතු සිදුය  

ප්රතිරහභීන්මේ අයෝඹහචනහ ේඵන්ධමඹන් තදුය ත්  යුතු කිරීභ  ඇති 

ඵළවින්  එළනි සිදුවීේ වළරුණු වි  මේ ද හ මවීේ  යුතු සිදු ශ වළකි 

සිඹලු දාදල් මහ අන් ය ඇත. 

අයනහඹ නිහ අහිමි වන්  නිහ රඵහී භ වහ "ෆල්ර 
දසත්රි මත නහඹඹෆමභන් ආඳදහ  ඳත්ව වහ නහඹඹෆමේ අදහනභ  

1079 1080 

————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ර ව ජනතහ වහ තදුය ත් වන ළරසීභ" ඹන භළමඹන් ඉදරිඳත් 

යන රද අභහතය භණ්ඩර ිංමේලඹ  රළබුණු අභහතය භණ්ඩර රණයණඹ 
අනු  විඳත  ඳත් වන් වහ නිහ තනහ ී භ  ක්රභමේද කිහිඳඹ  

භ් න්  යුතු ය ඇත. ඉතිරි නිහ වහ ඉඩේ මිරී මන නිහ 

ඉදකිරීමේ  යුතු සිදුයන ප්රතිරහභීන් වහ හරි ලමඹන් ප්රතිඳහදන 

දාදහවළරීේ  යුතු සිදු යමින් ඳරණ. ඒ ේඵන්ධ මතොයතුරු ඇතුශත් 

මල්නඹ  ඇදාණුභ 02* මර ඉදරිඳත් යමි. 

ීනරිඹඵළේද නිහ ඉදය ී  අන් ය ඇත. 

ඳසු ගිඹ මර් භළයි භ ආඳදහ තත්ත්මඹන් විඳත  ඳත්වන්  වන 

ළරසීභ 

සහබහවි ආඳදහ මවේතුමන් වහනි න නිහ වහ ජහති සහබහවි 

ආඳදහ ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් උඳරිභඹ රුරිඹල් මිලිඹන 2.5 

ද හ න්ද රඵහී භ සිදු යයි. මේ ඹ මත්භ වහනි ව ෘව උඳයණ වහ 

රුරිඹල් 25 000 න්ද දාදර  රඵහමදන අතය  ආඳදහ තත්ත්ඹ භනඹ 
වී නිහ වහනි ත මේරු ය අදහශ න්ද දාදල් රඵහමදන තුරු විඳත  ඳත් 

ඳවුල් නිහර ඳදිංචි යවීභ  අලය අදහශ ූලලි ඳවසුේ ඳඹහ 

ළනීභ වහ රුරිඹල් 10 000 අත්තිහයේ දාදර  2016 භළයි ිංතුය 

වහ නහඹඹෆේ අසථහමේී  රඵහමදන රී . 

වහනි ව නිහ  ෘව උඳයණ  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහරි සථහන 

වහ ඒහමත ඹන්මත්රෝඳයණ වහ බහණ්ඩ මතො වහනි ත මේරු කිරීමභන් 

අනතුරු ඉතිරි න්ද දාදල් රඵහී භ   යුතු යන රී . ඒ වහ මේ න 
වි  ළඹ ය ඇති දාදර රුරිඹල් බිලිඹන 3.3කි. 

ජහති සහබහවි ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් නිඹඟඹ ආයණඹ 

මනොන අතය  නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් උතුරු  නළ මඟනහිය වහ අමනකුත් 

ඳශහත්ර ජීත්න ජනතහ  ඳහනීඹ ජරඹ ළඳයීභ  අලය ප්රතිඳහදන 

මභන්භ ඳහනීඹ ජරඹ මඵදහ වළරීභ වහ අලය ්ළ  ර් ඵවුර් වහ ජර 

 ළිංකි ළඳයීභ බහණ්ඩහහය ප්රතිඳහදන මඹොදහනිමින් සිදුයන රී . 

උතුරු ඳශහමත් දළඩි නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  වන ළරසීභ 

වහ 2017 මර්ී  ජරඹ මඵදහවළරීභ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 2.46 ද  

ලී ර් 4 500 ධහරිතහ හිත ්ළ  ර් ඵවුර් 26  දාරතිවු  ඹහඳනඹ  

කිලිමනොච්චිඹ  භන්නහයභ  වුනිඹහ ඹන දසත්රි ර  රඵහී  ඇත. 

එමේභ  මභභ දසත්රි  වහ ජර  ළිංකි 1 300 ප්රභහණඹ  රඵහී  තිමබ්. 

(ඇදාණුභ 02) 

ජහති සහබහවි ය ණහයණ ළඩ වන ඹ මත් ආයණඹ මනොන 

නිඹඟමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ජනතහ  වන ළරසීභ වහ ෘෂි ය ණ 

ක්රභමේදඹ ඹ මත් රු ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහ වහ රු 

ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ "2016-2017 භව න්නමත නිඹඟඹ නිහ විඳත  

ඳත් මොවි ඳවුල් වහ වන ළරසීභ" ඹන භළමඹන් 2017.04.03 දනළති 

මඹොදා ශ අභහතය භණ්ඩර ිංමේලඹ  අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී 
තිමබ්. එභ අනුභළතිඹ අනු ෘෂිර්භ අභහතයහිංලඹ වයවහ මභභ න්ද 

දාදල් මොවි ජනතහ  රඵහී භ   යුතු ය ඇත. (ඇදාණුභ 03) ඇදාණුභ 

03* ඉදරිඳත් යමි. 

ඳසු ගිඹ භළයි භ 24න දන සි  ඇති ව ිංතුය වහ නහඹඹෆේ 

ආඳදහන්මන් විඳත  ඳත්වන් ජහති සහබහවි ය ණහයණ 

ළඩ වන ඹ මත් රුරිඹල් මිලිඹන 125 ප්රතිඳහදනඹන් ව භවහ 

බහණ්ඩහහයමඹන් රුරිඹල් මිලිඹන 150 ප්රතිඳහදන මඹොදහනිමින් 
ඩිනේ වන ළරසීභ සිදු යන රී . ඒ  ඹ මත් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහී භ  

රිස ආවහය රඵහී භ  විඹළි රහ රඵහී භ  අභිංරය වනහධහය රඵහී භ 

මභන්භ වුරු වහ අතයලය ද්රය මිරී මන රඵහී භ සිදුයන රී . 

ඊ  අභතය මේලිඹ වහ විමේලිඹ වන ද්රයඹද අදහශ දසත්රි  මල්ේ  

ප්රහමේලිඹ මල්ේ වයවහ ග්රහභ නිරධහරිරු භ් න් විඳත  ඳත්වන්  

රඵහී භ සිදු යන රී . ආඳදහ තත්ත්ඹ භනඹ වී නිහ වහනි ත මේරු 
ය අදහශ න්ද දාදල් රඵහමදන තුරු විඳත  ඳත් ඳවුල් නිහර ඳදිංචි 

යවීභ  අලය අදහශ ූලලි ඳවසුේ ඳඹහ ළනීභ වහ රුරිඹල් 

10 000 අත්තිහයේ දාදර  රඵහී භ ද මේ න වි   යුතු යමින් 

ඳරණ. එභ  යුතු ආයේබ කිරීභ වහ රුරිඹල් මිලිඹන 150 දාදල් 

ජහති ය ණ බහය අයදාදර භ් න් ජහති ආඳදහ වන මේහ 

භධයසථහනඹ මත රඵහී  ඇත. 

මේ න වි ත් වේඵන්මතො  වහ භහතය දසත්රි ඹන්හි නිහ වහනි 

ත මේරු  යුතු ආයේබ ය ඇත. මභභ ආඳදහ තත්ත්ඹ ඵරඳෆ 

දසත්රි  15හි වහනි ත මේරු අඹදුේඳත් ඉදරිඳත් ශ වහභ අදහශ න්ද 

දාදල් රඵහී භ   යුතු යනු රළමබ්. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නෆඟී සටිමතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ 
ඇභතිතුභහමන් මභභ හයණඹ දළනන්න ළභළතියි. නිහ 
ය ණඹ යරහ ඒ අනු  ිංතුය නිහ විඳත  ඳත්ව අඹ  

ය ණ න්ද රඵහමදනහ කිඹරහ යජමඹන් ප්රහල යනහමන්. 
නදාත්  අඳ  දළනන්න තිමඵන විධිඹ  ප්රතිය ණ ආඹතනඹ  
ඳසු ගිඹ හරමත අදහශ හරි මනොමවීභ නිහ එභ න්ද මවීභ 

ය ණ ආඹතන විසින් ප්රති මේඳ යමින් තිමඵනහ. එළනි 
තත්ත්ඹ  ඇති වුමණොත්  ඒ කිඹන ය ණ න්ද දාදරත් ඒ 
මිනිසසුන්  රළමඵන්මන් නළවළ. රුණහය එහි ඇත්ත තත්ත්ඹ 

මභො ද කිඹරහ ඔඵතුභහ ඳළවළදලි යනහද? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ භමේ රිළිතුමර් ඉතිරි මො  
table ශහ. ඒ නිහ ඒ කිඹන්න අලය න්මන් නළවළ. 

නදාත්  මභතුභහ අවන ප්රලසනඹ  භභ උත්තයඹ  මදන්නේ. 

අරි ගිඹ අවුරුේමේ රුරිඹල් මිලිඹන 300 ය ණ හරිඹ  
මරහ  මේ න වි  ය ෂිතයින්  රුරිඹල් බිලිඹන 3.3  

මරහ තිමඵනහ. මේ අවුරුේමේ රුරිඹල් මිලිඹන 500 
ය ණ හරිඹ  මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු ය ණ 
ආයණඹ ඹ මත් දළන භත් අඳ  රුරිඹල් මිලිඹන 125  ව 
භවහ බහණ්ඩහහයමඹන් රුරිඹල් මිලිඹන 150    රළබී තිමඵනහ. 

දාල් හරිඹ ඹ මත් මවිඹ යුතු රුරිඹල් 10 000 දාදර 
මන්න අරි දළන භත් සදහනමින් ඉන්නහ. එභ නිහ ඔඹ 
ප්රලසනඹ ඳළන න් න්මන් නළවළ. ඒ සිඹලුභ දාදල් මවීභ  සදහනේ 

ඵ භභ අද ප්රහල යනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ඇභතිතුභනි  නදාත් ඳසුගිඹ හයමත ිංතුය නිහ විඳත  
ඳත්වුණු ළරණි මිටිඹහමත් මිනිසුන් ත් ඔඵතුභන්රහ ඔඹ කිඹන 

රුරිඹල් 25 000 දාදර රළබුමණ් නළවළ. භවරුන්  තභත් 
රළබිරහ තිමඵන්මන් රුරිඹල් 10 000යි. භවරුන්  රළබී 
තිමඵන්මන් ඊ ත් ඩහ අඩු ණන . එභ රුරිඹල් 25 000 දාදර 

මේ න මත  මනොරළබුණු ඳවුල් විලහර ිංයහ  තිමඵනහ. 
එභ නිහ රුණහයරහ ඒ අඹමේත් එභ අඩු ඳහඩු රිඹන්න. 
අමන  අත  දළන් විඳත  ර  වී සිටින අඹ  රුරිඹල් 10 000  

ඳභණ  මරහ අත මෝදහන්න වදන්න එඳහ. මභොද  සිේධ 
මරහ තිමඵන අරහබඹ ඉතහ විලහරයි. 

1081 1082 

[රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ  නළවළ. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So we can take it up on that day. ඔඹ හයණඹත් ඊශඟ 
ද  න්න පුළුන් මන්ද? 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු ථහනහඹතුභනි  භභ අහන ලමඹන් කිඹන්මන්  
මභභ ය ණ ක්රභඹ රිංහමේ මේ ආණ්ඩු වදපු මවොභ ක්රභඹ . 
ආසිඹහමේ අඳ  ඳභණයි මභළනි ය ණ ක්රභඹ  තිමඵන්මන්. 
අරි ගිඹ අවුරුේමේ මේ මනුමන් රුරිඹල් බිලිඹන 3.3  මරහ 
තිමඵනහ. රුරිඹල් මිලිඹන 4 000 ද හ ය ණ න්ද අඳ  
රළමඵන්න තිමඵනහ. මේ අවුරුේමේත් අරි රුරිඹල් 10 000 
දාදර දාලින් මනහ  ඊ  ඳසමේ ඉතුරු මො  මනහ. අද 
ළබිනට් භණ්ඩර රැසවීමේී ත් අරි මේ ළන හච්ඡහ ශහ. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ  ඊශඟ දමේ විසතය ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්. 

Hon. Douglas Devananda, the Minister has tabled his 
answer.  Is that okay for you? 

 

ගරු ඩග්වහ මද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் தரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Yes, Sir. Thank you. 
 

ඳළර්ලිමේන්තුමේ රැවහවීේ 
தரரலன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  
"That  notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of 

the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 

08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be 

1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.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. " 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තෆබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභනි  "ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ල් තළබිඹ 

යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය වභළිමණඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ  රු දමන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ. 

 
 එක්වත් ජළරණන්මග් මළනල හිමිකේ කවුන්වමත 

2017 මළර්තු 23 ලන දන මයෝජනළල  
වමඅනුග්රශකත්ලය දෆක්වීම 

க்கற ரடுகள் ணற உரறமகள் ஆமகத்றன் 

2017 ரர்ச் 23ஆம் றகற லர்ரணத்றற்கு இம 

அதெம ங்கறம  
CO-SPONSORING UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS 

COUNCIL RESOLUTION OF 23RD MARCH 2017   

 

 
[අ.බහ. 2.14] 

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි  ඳසුගිඹ තහමේ ඉදරිඳත් කිරීභ  
අසථහ රඵහ ළනීභ  මනොවළකි ව ශ්රී රිංහ යජඹ වහ අමනකුත් 
ය ල් ඒහඵේධ ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් 

යන රද මඹෝජනහ රිළිඵ බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ 
ඉදරිඳත් කිරීභ  ප්රථභමඹන් භභ වන් ශ යුතු හයණඹ  
තිමඵනහ.  

ඳසුගිඹ දනර ඇති ව භවහ ිංතුමයන් ඳසු ඳහර්ලිමේන්තු 
රැස මන ඳශදා අසථහ අදයි. එයින් විඳත  ඳත් වුණු ජනතහ  
අමේ නහටු ඳශ යන අතය  ඒ විඳතින් මොඩ ඒභ වහ 

වහඹ වුණු වළභ ආඹතනඹ භත්  ජනතහ ත් මේ අසථහමේී  
අමේ ෘතමේදත්ඹ ඳශ යන්න  ඕනෆ. ඒ හමේභ ත්රිවිධ 
වදාදහලින් සිදු වුණු මභමවඹ අරි අඹ ශ යුතුයි. ඹළිත් ය  

මේ යමට් ජනතහ දාදහ න්න  ත්රිවිධ වදාදහ  තිමඵන වළකිඹහ 
අරි දළ හ. ඒ අඹ ඉතහභ මවොඳින්  ඳරිතයහලිලී ඒ  යුතුර  
දහඹ වුණහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! මේ අසථහමේී  රු නිමඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ ූලරහනඹ  ඳළමිමණනහ ඇත. 

 
අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් වමයන්, 

නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ ගගරු මවල්ලේ අවඩක්කනළදන්  

මශතළ] ණළවනළරඪ විය. 
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்ய அகனத, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்  

[ரண்தைறகு தெல்ம் அமடக்கனரன்]  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

  
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Wimal 

Weerawansa?  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ර්තභහන විමේල 
 යුතු ඇභතිතුභහ දළන් බහමේ ඉන්න ඕනෆ මන්  ඳයණ 

එ මනහ හිටිඹහ  ළඩ  නළවළ මන්. ළමඩ් යපු එ මනහ 
බහමේ ඉන්නහ  ඒ වරි. නදාත් ර්තභහන විමේල  යුතු 
ඇභතිතුභහ මේ විහදඹ  ේඵන්ධ මන්න ඕනෆ. ඳයණ 

එ මනහ විතය  ළඩ  නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ හයණමත 
ඉතිවහඹ ළන දන්මන් රු භිංර භයවීය භළතිතුභහ. ර්තභහන 
දාදල් ඇභතිතුභහ ව අරි හච්ඡහ යරහ තභයි මේ මශේ. 

මභතුභහ තභයි මේම  ඉතිවහඹ දන්මන්.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ර්තභහන විමේල  යුතු ඇභතිතුභහ මේ විහදඹ  ඕනෆ නළේද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුභහ එනහ  බඹ මන්න එඳහ.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භඟ එනහද? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  භඟ එනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මවොයි  මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මභොද ඔච්චය රඵර මන්මන්? [ඵහධහ කිරීභ ] 
 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Dinesh Gunawardena, you may continue.  

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ (ණදල් ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி ைற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ර්තභහන විමේල ඇභතිතුභහ ඉන්දඹහ  ඹනහ. මමේ 

නදාත්  මේ ේපූර්ණ ක්රිඹහලිමත කීභ බහය ී රහ තිබුමණ් 
භ යි. එභ නිහ භභ මේ මඹෝජනහ  රිළිතුරු මදනහ.  

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir,  I move,  

" Sri Lanka is a co-sponsor of the United Nations Human Rights 
Council’s  resolution of 23 March 2017,  promoting, reconciliation, 

accountability and Human Right in Sri Lanka  - A/HRC/34/L.1. 

This resolution requires that Sri Lanka implement fully the 
measures identified by the UNHRC in its Resolution 30/1. It further 

requires the office of the UN High Commissioner of Human Rights 

“to continue assess progress on the implementation of its 

recommendations.” 

These recommendations are contained in the Report of the Office of 
the United Nations Commissioner for Human Right on Sri Lanka  

of 10 February 2017 (A/HRC/34/20) . This Report contains 

criticism of the Government of Sri Lanka, as being incompetent, 
lacking in transparency, and hypocritical. It contains criticism of the 

Judiciary of Sri Lanka, as of being ethnically prejudiced. It 

continues to recommend the establishment of a “hybrid court”,  

including foreign “judges, defense lawyers, prosecutors and 

investigators”, despite such a court being in violation of the 

Constitution of this country.  

It refers to “Sinhalese Areas” and “Tamil Areas”, thereby causing 

false ethnic divisions in this country. The Government has failed 

properly to place the real facts before the UN Human Rights 
Council. It has failed to counter the High Commissioner’s criticism 

of the Government and of the judiciary, or to counter its attempts to 

divide the country along communalist lines.  

By co-sponsoring this Resolution, the Government has endorsed the 
adverse report of the High Commissioner, and has bound itself to 

strengthening the role of the Office of the High Commissioner and 

other mandate holders outside Sri Lanka. It has agreed to the 

establishment of an unconstitutional “hybrid court”  which the Hon. 

Prime Minister has assured this House would not be established 

which was re-affirmed by His Excellency the President. It has failed 
adequately to defend the war heroes who safeguarded the 

independence, sovereignty, territorial integrity and the unitary state 

of this country and the safety of its people by defeating the 

separatist terrorists.  

It is resolved that the biased report of the Office of the United 
Nations Commissioner for Human Rights on Sri Lanka of 10th 

February, 2017 be repudiated, and that the United Nations Human 

Rights Council’s biased resolution of 23rd March, 2017 on Sri 

Lanka also be repudiated, and that positive action be taken to 
defend the war heroes and the independence, sovereignty, territorial 

integrity, unitary state, and the Constitution of this country and the 

safety of its people".    

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අමේ ය  ත්රසතහදඹ 
ඳයහජඹ කිරීභ  භත්මතන්  2009ී  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ මොමිභ වදා  ඉදරිඳත් වුණු මඹෝජනහ මමයහි 
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ඊශඟ  මේ රු බහමේ අධහනඹ මඹොදා යන්න භහ ළභළතියි. 

භහ මිත්ර  අමේ හි පු විමේල ඇභතිතුභහ   -දළන් දාදල් වහ ජනභහධය 
ඇභතිතුභහ - අඳ ඉතහභ ඕනෆමින් කිඹන්මන් මේයි. අඳ  
එතුභහ  සුඵ ඳතන්න නේ අභහරුයි. මභොද  අද දාදල් 
ේඵන්ධමඹන් ඉතහභ අභහරු තත්ත්ඹ  තභයි තිමඵන්මන්. රු 

ඇභතිතුභනි  මේ ය  වවුල් මරහ ඉදරිඳත් ය තිමඵන මඹෝජනහ 
යර ලමඹන් ත්තහභ අඳ   මේනහ  එඹ ශ්රී රිංහ  විරුේධ 
මඹෝජනහ  ඵ.  

මදළනි හයණඹ මේයි. ශ්රී රිංහ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශ 
ය  . ත්රසතහී  උදුරින් මබ්යහමන එ මේත් ශ ය  

ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහරිත යමින්  ිංර්ධනඹ ඇති යමින් භන් 
යන මභොමවොත  විමේලිඹ අතළසීේර  ඉඩ ී මභන් ඉතහභ 
වහනිය තත්ත්ඹ  ඇති න ඵයි අඳ කිඹන්මන්. ඒ 

ක්රිඹහදහභමත අඳ  ඉතිවහඹ  තිමඵනහ. රු යවුෂස වකීේ 
ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහත් මේ හයණඹ දන්නහ.  Resolution 9/11 
නිහ ඇති වුණු තත්ත්ඹ  එ ත් ජහරණන්මේ භවහ භණ්ඩර මතී  

මන ආ මඹෝජනහමේී  මරො පුයහ ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශ යුතුඹ 
කිඹහ එඟ වුණු ය ල් ඳහ මේ මඹෝජනහමේී  ද න්මන් අදාතු 
වළසිරීභ  ඵ ඳශදාමො  වන් යන්න ඕනෆ. එභ වළසිරීභ  ශ්රී 

රිංහද එ වී මමනන මඹෝජනහ ශ්රී රිංහමේ සනරීත්ඹ  
වහනිඹ . එ ත් ජහරණන්මේ ප්රඥේතිඹ අනු අමේ සනරීත්ඹ 
න්මන් අඳ  රණයණ ළනීභ  ඇති වයිඹයි; අමේ ආණ්ඩු ක්රභඹ 

අනු  යුතු කිරීමේ වයිඹයි; අමේ ආණ්ඩු ක්රභඹ  මනස කිරීභ 
මවෝ ිංමලෝධනඹ කිරීභ මවෝ නීති වළී මේ අයිතිඹයි. එඹ  ඵර 
යන ක්රිඹහදහභඹ  ශ්රී රිංහද ඒහඵේධ වී මභන් 
මඹෝජනහ  මන ඒමභන් අමේ සනරීබහඹ  ඵයඳතශ 

තර්ජනඹ  එල්ර වී තිමඵනහ.  

ඊශඟ හයණඹ මේයි.  තදාන්නහන්මේරහමේ ආණ්ඩු මභඹ 

දන්නහ. මභභ මඹෝජනහ ඳදනේ ය මන  විවිධ 

ඳළිළනීේර   විවිධ දඩඹේ කිරීේර  ත්රිවිධ වදාදහ මඹොදා 

යන ක්රිඹහදහභඹ  අරණර්ණ මරහ තිමඵනහ. මේ නවි  අමේ 

ආය  වදාදහන් උහවිඹ  ඉදරිඳත් මො  ඇඳ නිඹභ 

කිරීමභන් මතොය යහ ළනීභ  බහජන ය තිමඵනහ.  

අදහශ නේ කිඹවීභ  හරඹ ත න නිහ භභ ඒ නේ 

කිඹන්න  ඹන්මන් නළවළ. එභ හර ඳරිච්මේදමත  යුතු කිරීභ 
රිළිඵ නහවි වදාදහමේ පුේරඹන් යහලීඹ   ඒ හමේභ 
වදාදහමේ නිරධහරින් වහ බ ඹන් යහලීඹ   එළනි විමලේ 

 යුතුර මඹදුණු ආය  වදාදහර නිරධහරින් යහලීඹ  දඩඹේ 
කිරීභ   විවිධ විමලේ නීති ස කිරීභ  මභයින් අරණර්ණ වීභ ශ්රී 
රිංහමේ ආණ්ඩුක්රභඹ  ඳ වළනියි. විමේල නඩුහයරුන්මන් 

භන්විත  විමේලිඹ නීතිඥඹන්මන් භන්විත  විමේලිඹ නීති 
උඳමේලඹන්මන් භන්විත මදදාහුන් අධියණඹන් මේ යමට් 
ඇති යන ක්රිඹහදහභඹන්ර  ශ්රී රිංහමේ ආණ්ඩුක්රභඹ අනු 

ඉඩ  නළවළ. එමවභ නේ  ශ්රී රිංහමේ විමේල අභහතයයඹහ 
මභළනි මඹෝජන  අත්න් තඵන්මන් මොමවොභද? මභළනි 
මඹෝජනහ  අත්න් තළබුත්  ශ්රී රිංහ ආණ්ඩුක්රභඹ අනු එඹ 
රිංගු නළවළ කිඹන ප්රහලඹයි අද අරි මේ බහමේ ඉදරිඳත්  

යන්මන්. මේ යමට් ආණ්ඩුක්රභඹ  ඳ වළනි මදඹ  කිරීභ  වළකි 
ක්රිඹහ භහර්ඹන් ඳතිනහ. ඒ ක්රිඹහ භහර්ඹන් අනු 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ  යුතු යනහ විනහ මන ක්රිඹහ භහර්ලින් 

විමලේමඹන් අඳ ය  ත්රසතහදඹ ආය හ කිරීභ   යුතු කිරීභ  
උනන්දු ද න විවිධ ය ර  ිංවිධහනර ඕනෆභ වහ 
  යුතු කිරීමේ මඹෝජනහ රිංගු නළවළ. 

මදළනි හයණඹ මභඹයි  භමේ මිත්ර දාදල් ඇභතිතුභනි. 
ත්රසතහදඹ තභ අන් මරහ නළවළ. ත්රසතහී න් දස තුන  

ඉසමල්රහ එිංරන්තමත ඳවය දුන්නහ; ඊ  ඉසමල්රහ 

භළන්මචස ර් නුය  ඳවය දුන්නහ; බ්රල්ස නුය  ඳවය දුන්නහ; 

ඳළරීසිඹ  ඳවය දුන්නහ. එභ නිහ ත්රසතහී  ක්රිඹහදහභඹන්මේ 
තිමඵන බඹහනභ නිදවස ය ඹළවීභ වහ විමලේ නීති රීති 
ස කිරීමේ බඹහනභ අඳ දාහුණ මදන තර්ජනඹ  ඵ  ඳත් 
මරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have five more minutes. 

 
ගරු දමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I will  conclude  within five minutes.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   ත්රසතහදඹ  රිළිඵ 

ථහ කිරීමේී  මේ හයණඹ කිඹන එ ළන ඔඵතුභහ භහත් භඟ 
අභනහඳ මන එ  නළවළ. භභ ගිඹ හයමතත් මභඹ බහමේ 
අධහනඹ  මනහහ.  

Shivshankar Menon, the former Indian Foreign 

Minister has published a book, “Choices: Inside the 

Making of India's Foreign Policy”. In that book, so many 

chapters refer to terrorism in Sri Lanka - why the LTTE 
had to be defeated and why the LTTE had to be defeated 

in that manner. In a detailed report, Shivshankar Menon 

exposes the reason why India also supported in defeating 

the LTTE terrorists.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ එ උදහවයණඹ .  

මදන උදහවයණඹ මභො ද? දළන් භහ අමත්  තිමඵන්මන්  
භෆතී  ඳශ ව තත් මඳොත .  “The Assassination of Rajiv 

Gandhi” by Neena Gopal. This gives a detailed description 

about terrorist units and how other terrorist organizations 

were wiped out by the LTTE to become the only deadly 

terrorist organization to fight for a separate State. That is 

why Rajiv Gandhi was assassinated by the LTTE.  

Now, all these facts contribute to the gravity of the issue 
that we are facing.  එළනි තත්ත්ඹ  ඹ මත් ආණ්ඩු 

ක්රිඹහත්භ යන්න උත්හව දයන ක්රිඹහ දහභඹන් නතන මර  
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඳ වළනි  යුතු යමින් විමේල 
නඩුහයරුන්මන්  විමේල නීතිඥරුන්මන්  නීති 
ේඳහදඹන්මන් භන්විත ක්රිඹහ දහභඹන්මන් ශකින මර 

අරි ඉතහභ ඕනෆමින් මේ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් යමින් වන් 
යන්න ළභළතියි. 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අහන ලමඹන්   I 

would like to table*  Volume I and Volume II of “A Factual 

Appraisal of the OISL Report: A Rebuttal to the Allegations 

Against the Armed Forces” commissioned by the Federation 

of National Organizations, so that they become tabled 

documents in Parliament.   

1087 1088 

————————— 
*  පුවහතකළමත තබළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිමේන්තු 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භ  නිඹමිත මරහ 
මභඳභණයි. මේ අසථහමේී  ඹළිත් ය  ඉතහ ඳළවළදලි අරි 
කිඹනහ  එභ භව මොභහරිසතුභහමේ හර්තහමේ රිංගුබහඹ  

නළවළ කිඹන හයණහ නහථ යන ප්රධහන හයණහ  එභ 
හර්තහ කිඹන මො  මඳමනන ඵ. එභ හර්තහමේ 
කිඹළමනහ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වදන මටුේඳත  ගිඹ 

මදළේඵර් භහමත ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ කිඹහ. නදාත් කිසිභ 
මටුේඳත  ඉදරිඳත් ය නළවළ. ේපූර්ණ අතය හර්තහ . 
අතය හර්තහ ඳදනේ යමන  අතය හර්තහලින් විමේල 

ය ල් මනොභඟ ඹමින්  අතය හර්තහර  වමඹෝඹ මදන 
වවුල්හරී ක්රිඹහ දහභඹ  ශ්රී රිංහ යජඹ වවුල් වීමේ බඹහන 
ක්රිඹහලිඹ ආඳසු වළයවීභ වහ මේ යමට් ජනතහමේ අයිතිඹ 

ප්රහල කිරීභ  ජනතහමේ ජන යමේ ළඵෆ නිමඹෝජනඹ යන 
මේ ඳහර්ලිමේන්තු  කීභ  තිමඵනහ. මේ ඉදරිඳත් යන 
මඹෝජනහමේ අන්තර්ත  රිංහමේ අබයන්තයඹ  ඳළමිමණන 
වහනිය මඹෝජනහ මනු   අමේ යමට් සහධීනත්ඹ   

සනරීත්ඹ   අමේ ආණ්ඩුක්රභඹ   අමේ ඳහරන තන්ත්රමත 
සහධීනත්ඹ  ඇ් ලි ළසීභ  ඉදරිඳත් යන ක්රිඹහලිඹ මනු  
ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කිරීමභන් ඳසු ප්රජහතන්ත්රහද ජන භහජඹ 

ජඹග්රවණ ුක ති විඳීභ  වළකි න මර අඳ ය  හඹ යන 
සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ ජනතහ  අත් ය දඹ වළකි ආර්ථි  
භහජ ප්රතිඹ අත් ය ී මේ ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ළඩ 

රිළිමශ  අරණර්ණ න්න කිඹහ මඹෝජනහ යනහ.    
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මඵොමවොභ සතුතියි.  
 

Next, the Hon. Udaya Gammanpila to second the 
Motion.  

 
[අ.බහ. 2.32] 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු දමන්ස ගුණර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ ඉදරිඳත් ශ බහ ල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ 

භභ සථිය යනහ.  

ර්තභහන ආණ්ඩු දගින් ද භ ප්රහල යන මදඹ  
තභයි "අරි මරෝඹ දනහ ත්තහ; මරෝඹ ජඹග්රවණඹ ශහ  
වළමභෝභ අඳත් එ  ඹහළුයි  අඳ  දළන් වතුයන් වුරුත් 
නළවළ" යි කිඹන එ. එභ ප්රහලමඹන් මේ මඹෝජනහ  
ප්රමේලඹ  රඵහ ළනීභ  භහ අදවස යනහ. තත්ත්ඹ ඒ 
නේ  අඳ  වතුයන් ඇති වුමණ් මමේද  මේ ආණ්ඩු ඒ 
වතුයන් නළති ය ත්මත් මමේද කිඹන එ ළන මේ රු 
බහමේ අධහනඹ මඹොදා ය වීභ ටිනහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අරි මොටි 
ත්රසතහදඹ  එමයහි  න ආයේබ ශ දාල් දසර ඵ හිය 
මරෝඹ හිටිමත අඳත් එ . හි පු විමේල  යුතු  
අභහතයතුභහ ඒ දන්නහ. අමේ ආණ්ඩුමේ දාල් හරමත 
එතුභහත් විමේල  යුතු අභහතය ධුයමත හිටිඹහ. අඳ  මොටි 
ත්රසතහදඹ තවනේ ය දුන්නහ. ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදමත 
වහමඹන් තුන්න ඳහර්ලසඹ  මොටි ත්රසතහී න්  ෆේ 
මියිර විකුණේී  ඔවුන් අත් අඩිංගු  න්න පුළුන් වුණහ. 
ඔවුන්මේ ගිණුේ තවනේ ශහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඇමභරිහනු ඔත්තු 
මේහලින් රළබුණු මතොයතුරු භත තභයි ඉන්දුනීසිඹහ  
ආන්න දාහුමේී  ඳහමන අවි ඵඩහ මර බහවිත ශ 
මොටින්මේ නළේ තුන  විනහල කිරීභ  අමේ නහවි වදාදහ  
වළකි වුමණ්. එතමො  ඵ හිය සිටිමත අඳත් එ යි. එමවභ 
නේ ඵ හිය අමඳන් මන් වුමණ් දහද? 2009 ජනහරි 
භහමත 02ළනි දහ න මත  ඵ හිය ය ල් හිතහමන හිටිඹහ  
"අරි මොටිඹහ භට්ටු යන්නයි ඹන්මන්  මොටිත් එ  
හච්ඡහ මේඹ  එන්න අලය ප්රභහණඹ  මොටිඹහ භට්ටු 
යන්නයි ඹන්මන්" කිඹරහ. වළඵළයි  2009 ජනහරි 02ළනිදහ 
අරි කිලිමනොච්චිමත ඵරඹ අත්ඳත් ය ත්තහ  ඳසු මේ අඹ 
මත්රුේ ත්තහ "නළවළ  මොටිඹහ ඳයදන්නයි ඹන්මන්" කිඹරහ. 
දළන් ඵ හිය  ප්රලසනඹ . ඵ හිය මරෝමත ප්රඵරභ  ඵරත්භ 
ය ල් 40  එ  එතු මරහ ඉයහමතත්  
ඇෂසනිසතහනමතත් දළළන්ත යුද මභමවයුේ මද  ය 
මන ගිඹහ. ඔවුන්  ධන ඵරඹ තිබුණහ; ඉවශභ තහ ණඹ 
තිබුණහ; සුවිල්භ වදාදහන් හිටිඹහ. එමවත් ඔවුන්  යුද බිමේ 
ජඹග්රවණ රඵහ න්න ඵළරි වුණහ. 2001 මනොළේඵර් භහමත 
සි  ඇෂසනිසතහනමත යුේධඹ ඳළතුණහ  2003 අමප්රේල් 
භහමත සි  ඉයහමත යුේධඹ ඳළතුණහ. නදාත් ජඹග්රවණඹ  
අත ශඟත් නළවළ. එමවත් පුිංචි  දුේඳත් රිංහමේ අභීත 
යණවිරුන් මරෝමත බඹහනභ ත්රසතහී  ිංවිධහනඹ 
ඳයහජඹ යන්නයි ඹන්මන්   "මේ අඳ  රේජහ  
හයණඹ " කිඹරහ ඒ අඹ අඳ  කිේහ  - "අමේ ළමඩ් ය 
න්නහ තුරු...." ඒ මො  නේ කිේමේ නළවළ. ඒ හිමත් තිඹහ 
මන කිේමේ. - "වහභ  න් වියහභඹ  මදන්න" කිඹරහ. 
හිරරි  ලින් න් යහජය මල්ේරිඹ මදතහ  දුයථනමඹන් 
ථහ යරහ භහින්ද යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහ  එඹ කිේහ. 
මෝඩ්න් බ්රවුන් ්රිතහනය අභළතියඹහ ලිඛිත ඉල්ලීභ ශහ. 
ඵර්නහඩ් කුසනර්  මිලිඵළන්ඩ් කිඹන ්රිතහනයමත ව ප්රිංලමත 
විමේල ඇභතිරුන් රිංහ  ඇවිත් ඉල්ලීභ ශහ. මේ සිඹල්ර 
මනොරහ අරි යුේධඹ ත්රසතහදඹ අන් නතුරු මඳය  
මන ඹහභ නිහයි   ඵ හිය ය ල් අරිත් එ  තයවහ වුමණ්. 
ඵ හිය ය ර  දළන් ප්රලසන මද  තිමඵනහ. එ   ඒ අඹ  
රේජයි. ඇයි? ඒ අඹ  ඵළරි වුණු මදඹ  පුිංචි ය   ශහ. "මේ 
භවහ ජඹග්රවණඹ  අභහනඹ  එතු යන්න ඕනෆ. මන 
ය ල් ආෘතිඹ  මර වළරිරහ ඵරන එ නතය යන්න 
ඕනෆ" කිඹහ ඔවුන් හිතුහ. අන්න ඒ නිහ මේ  "යුද 
අඳයහධ" මල්ඵරඹ ඇමරේහ. ඒ හමේභ ඔවුන්  ම න්තියි. 
ඇයි? "මේ පුිංචි ය   අරි කිඹන මේ ඇහුමේ නළවළ. මේ ය   
දඬුේ මශේ නළත්නේ මරෝමත අමන  ය ලුත් 
ඇමභරිහ ව යුමයෝීඨඹ ඵරතුන් කිඹන මේ අවන්මන් 
නළති ගිහින් මරෝඹ රිළිඵ තිමඵන අමේ ආධිඳතයඹ නළති 
මේවි. අමන  ය ල්ර  උණ ළමනන්න රිංහ  දඬුේ 
යන්න ඕනෆ" කිඹන භට් මභන් තභයි රිංහ  එමයහි 
මඹෝජනහ එන්න ත්මත්.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මරෝ ඵරතුන්මේ 
ධන ඵරඹ  වදාදහ ඵරඹ ඉදරිමත අරි අයණ වුණත්   හුමදරහ 
වුණත් අරි  හි පු මිතුයන් ටි මදනහ එතු යමන  අරි යමට් 
සහධිඳතයඹ මනුමන් මඳනී සිටිඹහ. මේ භේබිභ මනුමන් 
ජීවිත දන් දුන්  අත්-ඳහ  ඇස-න් දන් දුන් යණවිරුහ මනුමන් 
අරි ජහතයන්තය මේදහමේ මඳනී සිටිඹහ. මේ ආණ්ඩු මභොද 
මශේ? මඹෝජනහ ඳයහජඹ වුණත්  අරි ඳයහජඹ රිළිඅයමන ඵ හිය 
ඉදරිමත දණ ළසුමේ නළවළ. මේ ආණ්ඩු  මරෝ ඉතිවහඹ  
අලුත් හර්තහ  එතු යමින්  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ 
2015 ර්මත ළේතළේඵර් භහමතී  ඉදරිඳත් යපු මඹෝජනහ  
භ අනුග්රවඹ ද න්න ඉදරිඳත් වුණහ.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, to my 

knowledge - the former Minister of Foreign Affairs 
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would correct me if I am wrong - that was an 

unprecedented act. No nation in this world has co-
sponsored a resolution against that very country. 

Therefore, this is unprecedented, unusual and the results 

are devastating. Sir, why do we call it a "treacherous act"? 

It has clearly undermined our sovereignty; it has clearly 
damaged the reputation of our war heroes and they have 

been labelled as “criminals” because of this Resolution. 

There were so many Resolutions and there could be many 

more, but this Resolution is very important to us because 
we have co-sponsored it.  

Now, let us go through this Resolution. Sir, I draw 

your attention to Operative Paragraph 6 of the Resolution, 

which states, "Welcomes the government’s recognition 
that accountability is essential to uphold the rule of law 

and build confidence in the people of all communities of 

Sri Lanka in the justice system,….” and goes on, stating 

at one point, “….and affirms that a credible justice 
process should include independent judicial and 

prosecutorial institutions led by individuals known for 

integrity and impartiality; and further affirms in this 

regard the importance of participation in a Sri Lankan 
judicial mechanism, including the Special Counsel’s 

office, of Commonwealth and other foreign judges, 

defence lawyers, and authorized prosecutors and 

investigators.”     

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විමේලිඹ විනිසුරුන් 

විතය  මනොමයි  විමේලිඹ විභර්ලඹන්  විමේලිඹ අයෝමචෝදඹන් 

ව විමේලිඹ නීතිඥඹන් - ඒ කිඹන්මන් මඳොලීසිමත යහජහරිඹ 

යන්නත්  නීතිඳතිමේ යහජහරිඹ යන්නත්  අමේ 

නීතිඥරුන්මේ  යුත්ත යන්නත් විමේලීඹන් - මේනහ. මේ 

රිළිඵ අරි දගින් ද භ ඳසුගිඹ අවුරුදු මදම  ථහ යේද 

ආණ්ඩු ඳළත්මතන් හි පු නිමඹෝජය විමේල ඇභතිතුභහ ඳහ 

කිේමේ  අඳ  මේම  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළ  එභ නිහයි මේ 

ප්රලසනඹ කිඹරහ. විමේලිඹ විනිසුරුන් මේන්න කිසිභ අදව  

නළවළයි කිඹරහ එතුභහ කිේහ.  

 
ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තභත් ඒ කිඹනහ. 

 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

වරි. අඳ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළයි කිඹදා. හි පු විමේල 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ  භ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළයි කිඹරහ. වරි. 

භ  ඉිංග්රීසි මත්මයන්මන් නළවළ. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ ත් ඉිංග්රීසි 

මත්මයන්මන් නළේද? ඔඵතුභහ හමේ මනොමයි  ළනඩහමේ 

අභළතිතුභහමේ භේ බහහ ඉිංග්රීසි. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ 

කිඹන්මන් මභො ද? භභ ඒත් කිඹන්නේ. රු නිමඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි  ළනඩහමේ අභළතිතුභහ භළයි භහමත 

18මනි දහ අමේ යුද ජඹග්රවණමත 8න ිංත්යඹ මනුමන් 

විමලේ ප්රහලඹ  නිකුත් යනහ.  

ළනඩහමේ අභළති Justin Trudeau තභන්මේ ප්රහලමත 
මභමේ වන් යනහ: 

“I reiterate my call to the Government of Sri Lanka to ensure that a 

process of accountability is established that will have the trust and 

confidence of the victims of this war. To this end, Sri Lanka should 

fulfill its international commitments....."  

He says "international commitments".  

".......by ensuring the involvement of Commonwealth and 

international investigators, prosecutors and judges."    

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අඳ  ඉිංග්රීසි 

මත්මයන්මන් නළති නිහ විමේලීඹන් මේනහ කිඹරහයි 
කිඹන්මන්. ළනඩහමේ අභළතිතුභහ ත් ඉිංග්රීසි ඵළරිද? එතුභහ ඉතහ 

ඳළවළදලි කිඹනහ  "ශ්රී රිංහ බහය ත්තහ  මඳොමයොන්දු වුණහ  
විමේලිඹ විනිසුරුන් විතය  මනොමයි  විභර්ලඹන්  

අධිමචෝදඹන් නීතිඥඹන් ඳහවිච්චි යන්න. දළන් දුන් මඳොමයොන්දු 
ඉ ටු යනු." මේ කිඹන්මන් භළයි භහමත 18මනි දහ. රු 

නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ භිංර භයවීය 

ඇභතිතුභහමේ මඳෞේලි ඵළඳීභ  නේ  අඳ  භ  නළවළ. 
මේමන් ඵළඳුමණ් සිරිමේන - වික්රභසිිංව ආණ්ඩු නේ අඳ  

ප්රලසනඹ  නළවළ. මේ ඵළඳිඹහ  විඳ මත ඉන්න අරිත් ඵළඳිරහ 
තිමඵනහ; අමේ දරුමොත් ඵළඳිරහ තිමඵනහ; අමේ දරුන්මේ 

දරුමොත් ඵළඳිරහ තිමඵනහ. මේ ය  ඵළඳිඹහ . It is a 
national commitment, not a personal commitment of the 

former Minister of Foreign Affairs. That is our issue, Sir.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ ප්රලසනඹ  උඩ මඩි 
දුන්නු  ඵරඳෆේ යපු ්රිතහනය අභළතිතුමිඹ යණවිරුන් 

ේඵන්ධමඹන් මභො ද කිඹන්මන්? භභ රු බහමේ අධහනඹ 
මඹොදා යනහ  2016 ළේතළේඵර් භ 29ළනි දන ්රිතහනයමත 

“The Sun” පුත් ඳත . එභ පුත් ඳමත් මභමේ වන් නහ: 

“Prime Minister Theresa May plans strict reforms to stop wild 

allegations about British troops hounded by law firms.” 

්රිතහනය වදාදහන් අභතමින් එතුමිඹ කිඹනහ   “As your 
Prime Minister, I must convey you the message that the 

entire British nation is behind you on this baseless war crime 
allegations, we will protect you” කිඹහ. 2010 අරි LLRC එ 

ඳත් යපු භමතභ ්රිතහනයමත මිටු  ඳත් ශහ  යුද අඳයහධ 
ළන මවොඹන්න. අමේ යණවිරුන්  මචෝදනහ නඟන්මන් 

තභන්මේ භේ බිභ මබ්යහ ළනීභ   න් යරහ  රු නිමඹෝජය 

හය බහඳතිතුභනි. ්රිතහනය මොල්දහදුන්  තිමඵන්මන් 
ඇෂසනිසතහනඹ  ඉයහඹ ආක්රභණඹ කිරීේ රිළිඵ මචෝදනහ. 

වළඵළයි  ්රිතහනය අභළතිරිඹ භසත ්රිතහනය මනුමන් ප්රහල 
යරහ කිඹනහ  "අරි ඔඵ භඟයි. ඔඵ  එමයහි යුද අඳයහධ 

මචෝදනහ නඟහ ඔඵ විනහල කිරීභ  අරි ඉඩ මදන්මන් නළවළ" 

කිඹරහ. මේ යමට් රු විමේල ඇභතිතුභහ තභයි මරෝඹ  ගිහිල්රහ 
කිඹන්මන්  "අමේ යණවිරුන් එමවභ ශහ තභයි. ඒමොල්රන්  

දඬුේ මදන ළමඩ්  භහත් එඟයි" කිඹරහ.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මේ මඹෝජනහමේ 6ළනි 

මේදමත විතය  මනොමයි  12ළනි මේදමඹනුත් අමේ භවජන 
ආය  ඳනත මනස යන්න  අමේ ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ 

ඳනත මනස යන්න මඹෝජනහ යනහ. අමේ ඳහර්ලිමේන්තු 

ත යුතු රණයණ න්න ජහතයන්තය භහන හිමිේ මොමිභ  
ඵරඹ  රළබුමණ් මොමවොභද? ඒ හමේභ 16ළනි මේදමඹන් මේ 

යමට් තදුය ත් ඵරඹ මඵදඹ යුතුයි  - 
 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member,  please wind up now. 

1091 1092 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු උදය ප්රභළත් ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අමේ යමට් ඵරඹ 
මඵදනහද නළේද කිඹන එ රණයණඹ ශ යුත්මත් මේ රු බහ 
ව මේ යමට් ජනතහ මි  මරෝමත දාල්ර තිමඵන 

ජහතයන්තය බහ  මනොමයි. ඒ හමේභ 17ළනි මේදමඹන් 
අමේ ආය  වදාදහන් ප්රතියුවතයණඹ යන්න ඳහ ථහ 
යනහ. ඒ නිහ මේ මේල මද්රෝහී ක ක්රිඹහ . මේ ජහතිඹ  සිදු 

න මරොකුභ අඳයහධඹ . ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ  "විමේල 
විනිසුරුන් මමනන්න භභ ඉඩ තිඹන්මන් නළවළ" කිඹරහ. 
ජනහධිඳතිතුභහමේ භතඹ ඒ නේ අද අරි ශ යුත්මත් "අමේ භ 
අනුග්රහවත්ඹ මශේ ළරැේද . අරි ඒ ළන රේජහ නහ. අරි ඒ 

ළන ඳලසචහත්තහඳ නහ. ඒ නිහ වහභ අමේ භ අනුග්රහවත්ඹ 
ඉත් යනහ" කිඹන මේ  ළේතළේඵර් භහමත එ ත් 
ජහරණන්මේ භහන හිමිේ භණ්ඩරඹ  ගිඹහභ කිඹන්නයි. මේ යමට් 

අලුත් විමේල ඇභතියඹහ  එමේ කිඹන්න ල තිඹ  නධර්ඹඹ ඇති 
මේහ! කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ නහ.  

 

[2.44 p.m.] 

 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ (ණදල් ශළ ජනමළධය 
අමළතයතුමළ)  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ - நிதி ைற்றும் வவகுசன ஊடக 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

Hon. Deputy Chairman of Committees,  at the very 

beginning, let me say that the Motion moved by my good 
Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena, is fundamentally 

flawed, misguided in its assertions, and is clearly 

motivated to show division in our Motherland and aimed 

at returning our country to the status of a "pariah state" on 
the world stage that they reduced  us  to during their 

tenure in office from 2005 - 2014.   

This Motion, in fact this new Motion - this is not the 

same Motion  filed some weeks before -  was filed just 
days after the announcement that Sri Lanka will have the 

honour of being the Vice President of the next Session of 

the United Nations General Assembly in September this 

year. The Hon. Member asserts that by co-sponsoring the 
UNHRC Resolution 30/1 of 1st October, 2015 and 

Resolution 34/1 of 23rd March, 2017, the Government of  

National Unity has undermined Sri Lanka’s sovereignty 

and has for all intents and purposes endorsed all the 
Recommendations in the latest Report of the UN Office 

of the Higher Commissioner for Human Rights which 

was released on the 10th of February this year. In fact, Sir, 

the Government has done no such thing. අරි ගිවිසුභ  
අත්න් ශහඹ කිඹනහ. භභ කිසිභ ගිවිසුභ  අත්න් යරහ 
නළවළ. නදාත් අරි මේ යමට් ජනතහ මනුමන්  මේ යමට් 
අනහතඹ මනුමන්  ශ්රී රහිංකීඹ අනනයතහ ඇති කිරීභ 
මනුමන් ඹේ ඹේ එඟතහ අඳමේ මේ මඹෝජනහ තුළින් 
ප්රහලඹ  ඳත් ශහ. By co-sponsoring these two 

Resolutions under the leadership of President Maithripala 

Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, in 
fact, Sri Lanka reasserted its sovereignty  after many 

years.  

In fact, there is nothing in the Resolution to say that 

we are accepting the Recommendations in the Report by 
the High Commissioner’s Office. Please, I beg the Hon. 

Members to stop lying like this. Maybe the Hon. 

Gammanpila, of course, with his tribal mentality - I do 

not blame him if he does not understand the nuances of 
this Resolution. You all can read, you will have the 

ability to read every single word in that Resolution. All of 

you, hopefully, are literate. Just read the Report and read  

the Resolutions and see for yourselves whether the 
Recommendations are included in the Resolution.  In 

fact, Sri Lanka had 48 countries standing up on behalf of 

us. On the 23rd of March this year, they stood with Sri 

Lanka; they stood with Sri Lanka’s Resolution on the 23rd 
and that is something we all need to be proud of, because 

48 countries means one quarter of the Globe.  

දාළු මරෝමතභ තිමඵන ය ලින් වතමයන් එ   ප්රඵරභ 
ය ල්  අඳ  උදවු යන ය ල්  අඳ භඟ මමශහේ යන 

ය ල්  අඳ  ඉදරිමතී  මමශ ේඵන්ධතහ ඇති යන්න 
පුළුන් ය ල් 41  -මරෝමඹන් හර - අමේ යමට් අමේ 
මඹෝජනහ  වමඹෝඹ රඵහ මදන්න ඳසු ගිඹ දහ නළගිට් හ; අත 

ඉසසුහ; ථහ ශහ. රුසිඹහ  චීනඹ  ඵිංේරහමේලඹ  භහරදයින  
ඉන්දුනීසිඹහ  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ  එ ත් යහජධහනිඹ  
ඔසමේලිඹහ හමේ වළභ ය  භ අඳ  ඳ  නළගිට් හ. රුසිඹහ 

ළන ථහ යනමො  ඔඵතුභන්රහ වරි ආයි මන්. අරිත් ආයි. 
විභල් වීයිංල භළතිතුභනි  රුසිඹහ- [ඵහධහ කිරීභ ] මේ ඵරන්න. 
මේ මභො ද කිඹන්මන්? "The Government’s constructive 

approach to the implementation of Resolution 30/1 shows 

the county’s readiness to continue discussing the 

accumulated problems and ways to resolve them including 

through the international technical assistance." 

මේ හමේ ඕනෆ තයේ තිමඵනහ : "China calls upon the 
international community to support Sri Lanka." 

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
Hear, hear! 

 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ විතය  මනොමයි. මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහ White 
House එ  ආහභ අමේ භවරු websitesර රින්තූයත් දභහ 
ත්තහ  ඔන්න මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහ වේඵ මන්න 

ඇමභරිහ  ඹනහ කිඹරහ. දළන් මේ ආණ්ඩු ඉයයි  කිේහ. 
මඩොනල්ඩ් ්ේේ ජනහධිඳතිතුභහමේ නිමඹෝජිතඹහ භහර්තු භහමත 
භහ වදා මන්න විමලේමඹන්භ ජිනීහ නුය  ආහ. එතුභහ 

මභො ද කිේමේ? එතුභහ කිේහ  “Sri Lanka has taken very 
important steps towards reconciliation.”  භභ ඒ විසතය ද  
කිඹන්මන් නළවළ.  යුමයෝඳහ ිංභඹ කිේහ  “We fully 
acknowledge progress made in Sri Lanka in terms of 

advancing the broader human rights agenda and restoring its 
dignity.” කිඹරහ. රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මභන්න 
මේ විධිඹ  ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  රිංහ ඹන භහර්ඹ ළන 

ප්රලිංහ යරහ තිමඵනහ.  

In fact, the Hon. Mahinda Rajapaksa, Member of 

Parliament for Kurunegala District and his band of 
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advisers, is doing this merely  for the sake of 

strengthening their grip on power. We remember how  
they dragged this country down eroding our sovereignty. 

In fact, Mr. Deputy Chairman, I would say that it was 

President Mahinda Rajapaksa and his band of advisers - 

who today speak of sovereignty - are the ones who 
compromised sovereignty by allowing the first- ever 

international investigation on Sri Lanka to be declared by 

the OHCHR through UNHRC Resolution 25/1. 

තදාන්නහන්මේරහමේ ආණ්ඩු හරමත මභමවේ යිහරු 
වන මො    "තදාමරහ විරුේධ වුණත්  අඳ  රිංහ  එන්න 

ඵළරි වුණත්  අඳ  රිංහ  එන්න මනොදුන්නත් අරි මනභ 
ඳරී ණඹ  යනහ  කිඹරහ" 2014 මර් එ ත් ජහරණන්මේ 
ිංවිධහනඹ රිංහ  විරුේධ UNHRC 25/1 ඳරී ණඹ ආයේබ 
ශහ.  මභන්න  ඒ ේපූර්ණ ඳරී ණමත Terms of Reference.  

ඒ ඳරී ණඹ ආයේබ වුණු මේරහමේ තභයි භන්ත්රීරුනි  යමට් 
හනහ  මේ ආණ්ඩු ඳත් වුමණ්. යමට් හනහ  විතය  
මනොමයි  භහින්ද යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහමේත් හනහ යි  

ආණ්ඩු මනස වුමණ්.  මභොද   එතුභහ  ඡන්දඹ මශේත්  "භහ 
විදුලි පුටු  ඹන්න වදනහඹ කිඹ කිඹහ" ඵ අඳ  භතයි. විදුලි 
පුටු  නේ ඹන්න ඵළවළ; මරෝමත  විදුලි පුටු   නළවළ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ ආණ්ඩු මනස මනොවී ඔඵතුභන්රහ භන් යපු 
භහර්මත ගිඹහ නේ   මේ යපු ජහතයන්තය ඳරී ණමත 
ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  2015 මනමො  රිංහ  ේඵහධ එනහ. 

රි  ය ර  ඹන්න ඵළරි විධිඹ  නහඹඹන්  තවිංචි එනහ. මේ 
මනමො  අමේ ර්භහන්තලහරහ  දදවස නණහ  ළහිරහ. ඒ 
ේඵහධ ආහ නේ GSP Plus එ නළති වුණු මේරහමේ ළහුණහ  

ඩහ තත් දගුණඹ  ළමවනහ. ඒ නිහ   මේ හර්තහ අයින් 
යන්න තභයි භභ විමේල ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඳත් වුණහ  ඳසු 
දාලින්භ ජිනීහ නුය  ගිමත.  භභ එමවේ  මන ගිමත මන 
මභො ත් මනොමයි රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. 

මභන්න මේ භළතියණ ප්රහලඹ තභයි භභ අයමන ගිමත. 2015 
මඳඵයහරි භහමත භභ මේ කිහිල්මල් වමන ජිනීහ නුය  
ගිහින් කිේහ  "දළන් ඔඹමොල්රන්  ජහතයන්තය ඳරී ණ 

යන්න අලය නළවළ. අරි ජහතයන්තය ඳරී ණ රිළින්මන් 
නළවළ.  කි යුතු යජඹ  වළටිඹ  මේලිඹ ඳරී ණඹ  යන්න 
අඳ  ජනයභ  රළබිරහ තිමඵනහ.  අමේ ඳරී ණ අරිභ ඵරහ 

න්නේ" කිඹරහ.  

මේ භළතියණ ප්රහලමත 93ළනි න්තිඹ භභ 

කිඹන්නේ : “Since Sri Lanka is not a signatory to the 

Rome Statute regarding international jurisdiction with 
regard to war crimes, ensuring justice with regard to such 

matters will be the business of national independent 

judicial mechanisms.”  මේලිඹ ඹහන්ත්රණඹ  ළන අරි 
ඔවුන්  කිේහ. අරි යද  යරහ තිමඵනහ නේ  අරිභ ඒ ළන 
මඹහ ඵරහ  යද  යපු වුරු වරි ඉන්නහ නේ ඒ අඹ  
අමේ නීතිඹ ඹ මත් දඬුේ යන්නේ කිඹරහ යපු ඒ ඉල්ලීභ 
ඒ අඹ රිළිත්තහ. ඒ අමේ මඹෝජනහ තභයි අන්තිභ  “30/1” 
කිඹන ඒ මඹෝජනහලිමත ඇතුශත් මශේ. වුරු වරි කිඹනහ 
නේ ඒ විමේලීඹන්මේ මඹෝජනහලිඹ  කිඹරහ  ඒ 
අූලලි අතයඹ . ඇත්මතන්භ කිඹනහ නේ 2015 

ඔ මතෝඵර් භහමත අඳ විසින් ඉදරිඳත් යපු ඒ  road map 
එ ඇතුශත් යරහ තභයි ඒ මඹෝජනහලිඹ අරි රඵහ ත්මත්.  
ඒ අමේ road map එ  තභයි අරි මරෝඹහමේ වමඹෝඹ 

අයත්මත්. ඒ road map එ  තභයි මේ අවුරුේමේ භහර්තු 
භහමතත් ය ල් 48  වමඹෝඹ දුන්මන්. ඒ road map එ 
අනු අඳ  තත් අවුරුදු මද  ල් රඵහ න්න පුළුන් 
වුණහ.   

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ආණ්ඩු මනස වුමණ් 

නළත්නේ දහත් මේ තත්ත්ඹ ඇති මන්මන් නළවළ. Had the 

Government not changed, the Report would not have been in 

our hands. It would have been used to escalate action against 

our country. The National Unity Government turned this tide 

back and brought all actions, all investigations, all 

mechanisms to the local realm. There are no more 

international actions. All decisions of all mechanisms, the 

designs, the composition and everything else will be in our 

hands and in our hands alone and we did this as a nation that 

is responsible for its own actions. We fought a war and now 

we will also foster peace. We will conduct our own 

investigations; we will heal our own people; we will create a 

united Sri Lanka where all can live together and prosper as 

equals without fear.    

අරි ඒ අන්තහදමත  ජහතිහදමත ළත  කුව දාහුණ  ඹළි හි 

ඔන්න මදන්මන් නළවළ. ඵරඹ  එන්න ඵළරි ඵිංමොමරොත් 

මේලඳහරනඥඹන් අද විවිධ ඵරමේ ඳහවිච්චි යනහ  ඹළිත් 

තහ  මේ යමට් ජහතිහදඹ අවුසන්න. දාසලිේ ජනතහ ව 

සිිංවර ජනතහ අතය ජහතිහදඹ අවුසන්න  යුතු යනහ. භ  

ආයිංචි වුණහ  ඊමතත් භවයභ ඳළත්මත් දාසලිේ මඩ්  

ඵිංමොමරොත් මච්ච මේලඳහරන නහඹඹන්මේ අනු දළනුභ ඇති 

මේ ඉන්න ජහතිහී  ූලරඹන් මේහ  attack යරහ තිබුණු ඵ. 

මඳොලීසිඹ මේහ දවහ ළඩි දුය ඵරහමන ඉන්මන් නළවළ. As a 

Government that is responsible to its armed forces, as a 

Government that is responsible to all citizens, we took 

charge of our responsibilities. අමේ වදාදහමේ වුරුත් මේ 

ක්රිඹහලිඹ ළන බඹ මන්න ඕනෆ නළවළ; බඹ මරහත් නළවළ. 

වදාදහමේ අඹ අඳ  කිඹනහ  "ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ක්රිඹහලිඹ 

තුළින් විතයයි වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ ඹළිත් තහ  මේ ය  තුශ 

ඇති යන්න පුළුන්." කිඹරහ. මභොද  මප්රේභරණ භනේමේරි 

තරුණිඹමේ සිේධිඹ අඳ  භතයි. ඒ මරහමේ ඒ මිනීභළරුභ යපු 

වදාදහ නිරධහරිඹහ  දඬුේ කිරීභ තුළින් භසත වදාදහමේභ කීර්ති 

නහභඹ අරි රැ ත්තහ.  

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

නෆඟී සටිමතය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 

ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Wimal Weerawansa. 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු හි පු විමේල ඇභතිතුභනි  භභ දන්න විධිඹ  මප්රේභරණ 

භනේමේරි සිේධිමතී  මඳොලීසිමත නිරධහරිමඹ  ේඵන්ධයි 
මචෝදනහ තිබුමණ්. ඒ මමේ මතත්  එල්ටීටීඊ ිංවිධහනඹ 
විසින් පුපුරුහ වරින්න මනහ මඵෝේඵ ඳහ අල්රපු  මොශම 

නයඹ ඇතුළු තදහන්න ප්රමේලර ආය හ වති යන්න 
විලහර මේහ   යපු යුද වදාදහ බුේධි අිංලමත ව නහවි වදාදහ 
බුේධි අිංලමත නිරධහරින් යහලීඹ  මේ න වි  සියත මො  

ඉන්නහ. 

1095 1096 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ මේ කිඹහමන 
ආමේත් ඒභයි. රිංහමේ විලීස  වදාදහ  ඉන්නහ. මරෝඹභ 
රිළිත් වදාදහ  රිංහමේ ඉන්නහ. ඒ නිහ තභයි හභ හධ 

වදාදහ  වුණත් රිංහමේ වදාදහ මතෝයහ න්මන්. මවොභ 
වදාදහමේ වුණත් ීන වය  ඉන්න පුළුන්- Black sheep ඉන්න 
පුළුන්. නදාත් ඒ අඹ  දඬුේ කිරීමභන් විතයයි අඳ  භසත 

වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ රැන්න පුළුන් මන්මන්. 1990 
ණන්ර ක්රිහන්ති කුභහයසහමි දරුහ rape යරහ භයහ දළූල 
අසථහමේ  අරි ඒ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ භහර් ත්තහ.  ඒමන් 
භසත වදාදහමේභ නභ රැකුණහ. අදත් අමේ විභල් වීයිංල 

භන්ත්රීතුභහ  භභ කිඹනහ  භසත වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ 
රැන්න නේ තභන් ඇමන හි පු uniform එ මමරන 
ආහයඹ  ඉවළින් ආපු නිමඹෝ නිහ මවෝ ඹේ ඹේ ක්රිඹහ ශහ 

නේ  ජනභහධයමේී න්  ඳවය දුන්නහ නේ  ජනභහධයමේී න් 
ඳළවළයමන ගිඹහ නේ  එමවභ නළත්නේ ේඳේ න්න 
ළල්රත්මත් ඉන්න අහිිං තරුණ මදභශ  සිිංවර ශභයි 

ඳළවළයමන ගිහිල්රහ භළරුහ නේ  එමවභ ශ ඵ  ළඹ  
තිමඵනහ නේ වදාදහමේ මනොමයි  මභොන මරෝගු ඇන්දත්  
මභොන සිවුය ඇන්දත් ඒ අඹ  මේ ය  තුශ භහ  මනොදඹ යුතුයි 

කිඹරහ.  භභ කිඹන්මන් ඒයි. එමේ කිරීභ තුළින් විතයභයි අඳ  
මේ යමට් කීර්ති නහභඹ රැන්න පුළුන් මන්මන්; එමේ කිරීභ 
තුළින් විතයභයි අමේ විලීස  වදාදහමේ කීර්ති නහභඹ රැන්න 

පුළුන් මන්මන්. රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  දළන් මේ 

ඒහඵේධ විඳ ඹ - Joint Opposition - භභ නේ ඒ චනර ත් 
විරුේධයි. වළඵළයි  ඒ මභතුභන්රහ දභහ ත් නභ මන්.  

In fact, the group that calls itself the “Joint 

Opposition” seems to be completely disconnected and 

unaware of the current developments in the globalized 

world that we live in and the advisers who think that the 
world is a place where countries can shut themselves off 

from the rest of the world and live in isolation have come 

up with arguments regarding the countries which have 

constitutionally entrenched sovereignty.  Defending the 
sovereignty and territorial integrity of a country is 

essential to the foreign policy of any nation, I agree. 

However, no country in today’s world can take cover 

strictly behind the Westphalian Concept of absolute 
sovereignty. The Westphalian Concept may have been 

good for the early 20th Century, 19th Century and 18th 

Century onwards but, today, it is no longer valid in the 

modern world. If nothing else, we must awaken to the 
reality that the imperatives of globalization and 

interdependence, connectivity and technological 

advancements have cast the concept of sovereignty in an 

entirely different light, because sovereignty, as we know, 
today carries with it the greater responsibility which 

involves duties towards one’s own citizens. 

මභන්න මේ අරි ඳළවළදලිභ භත තඵහ න්න ඕනෆ. 
"Sovereignty" කිඹන චනමඹන් කිඹළමන්මන් නළවළ  අමේභ 

ය  තුශ වුණත් ඹේ ආණ්ඩු  තභන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  
තභන්මේ පුයළසිඹන්  රන්න පුළුන් කිඹරහ.  අරි කුඩහ 
භ ජීත් නහ නේ   අමේ මදය ඇතුමශේ අමේභ දරුමකු  

තහත්තහ වනහ නේ  ඒ දරුහමේ කුල් ඩනහ නේ  ඒ 
දරුහ  ද හිිංහ මදනහ නේ  මඳොලීසිඹ  ඇවිල්රහ ඒ ළන 
මවොඹන්න අයිතිඹ  තිමඵනහ.  අඳ  ඒ ශ න්න ඵළවළ. 

"මේ භමේ මදය. භමේ මදය ඇතුමශේ භ  ඕනෆ මදඹ  

යන්න පුළුන්" කිඹහ කිඹන්න ඵළවළ. ඒ මනොමයි  
"sovereignty" කිඹන්මන්. අරි ය   වළටිඹ  අමේභ 
පුයළසිඹන්මන් මො   මවෝ නිසි මර රන්මන් 
නළත්නේ  ජහතයන්තය නීතිමඹන් මවෝ ඒහ  ඵරඳෆේ යන්න අද 

පුළුන්. අන්න ඒ අරි භත තඵහ න්න ඕනෆ.  

When a government fails to discharge such duties, 

external intervention of an unwelcome nature is difficult 

to prevent. අරි එඹ  අළභළතියි. ඇත්ත ලමඹන්භ මනත් 
යහජයඹන් අමේ යමට් මේර  ඇ් ලි වන්මන් නළත්නේ  
අමේ ය  තුශ අමේ  යුතු ඒ ආහයඹ  යමන ඹන්න 
පුළුන්. 

Having successfully achieved the complex diplomatic 

task of preventing external intervention under the UN 
Security Council during the conflict in 2009, which I 

think was a good thing, the Government at the time, 

regrettably failed to pursue the path of domestic 

peacebuilding. By refusing to address issues of concern 
locally, the Government alienated the communities 

within the country and also alienated Sri Lanka’s 

international partners.  This resulted in our nation 

becoming the subject of successive Resolutions in 

Geneva in 2009, 2012 and 2014.  ද භ මේ Resolutions 
ආපු වළටි භතයි. ඒහ  ඔඵතුභන්රහ දාහුණ ී පු වළටිත් අඳ  
භතයි.  

However, the two Resolutions which we introduced 

during our time put Sri Lanka and not any international 

body firmly incharge of all elements of our reconciliation 

process.   2015 ඒ මඹෝජනහ තුළින් ජහතයන්තයඹ විසින් 
අඳ  විරුේධ යන්න තිබුණු ඒ ඳරී ණඹ අරි  අමේ අත  
ත්තහ.  මභඹ භභ මනොමයි කිඹන්මන්. නදාත් මේ වළභ 
මදඹ භ අරි ඵරවත්හයමඹන් යන්න උත්හව දයනහ 
කිඹරහ තභයි  තදාන්නහන්මේරහ මඳන්න්න උත්හව 
යන්මන්.  

රු නි මඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ කිඹන්නේ 

එ ත් ජහතින්මේ භව මොභහරිස යිේ යහේ අල් හුමේන්  
මොශම  ඇවිල්රහ - 

 
ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you can continue your speech for 

seven more minutes. 
 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Thank you. I just want to finish as quickly as possible. 
 

දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභනි  මඳොඩ්ඩ  අවන්න. මේ 
භමේ චන මනොමයි. UN High Commissioner for Human 
Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein මොශම ිංචහයඹ අන් යන 
මරහමේී   මොශම ී  පුත් ඳත් හච්ඡහ  ඳළළත්වහ. අමේ 

ජනභහධයමේී න් එතුභහමන් ප්රලසන යහලීඹ  ඇහුහ. ඒ ී ර්ක 
ිංහදඹ .  I quote what he has stated.  In an article appeared 
in the "Daily News" newspaper, dated 04th April, 2017, he 

states: 
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“In terms of the recommendations, yes everyone knows that we had 

recommendations, the Human Rights Council and part of the 

General Assembly.  They are recommendations.  And with Sri 

Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect that in total they will 

be approached positively.”   

ඒ කිඹන්මන්  “ඒහ එ ත් ජහරණන්මේ ව අමේ නිර්මේල. 

මේ මද ශ්රී රිංහ ධනහත්භ ඵරයි කිඹරහ අඳ හිතනහ” 
කිඹරහයි. ඔහු ත දුය ත් වන්  මභමර වන් යනහ:  

"It does not mean that there are not going to be variations in how it's 

actually implemented." 

එනේ  ඒමන් කිඹන්මන් නළවළ  ඒ ක්රිඹහත්භ කිරීමේී  - 
implement කිරීමේී  - විවිධ මනසේ තිමඵන්න පුළුන් 

කිඹරහ. UN High Commissioner for Human Rights, Zeid 

Ra'ad Al Hussein එමේ කිඹනහ විතය  මනොමයි  එතුභහ 

රිංහමේ සනරීබහඹ ළන මභමේ කිඹනහ: 

“After all, in the end it is the sovereign right of Sri Lanka to make 

determinations in respect to its future.”   

ඒ කිඹන්මන්  "ඒ සිඹල්ර භ ඳසු  ශ්රී රිංහ සනරී ය   
වළටිඹ  තභන්මේ අනහතඹ ළන රණන්දු ළනීභ ඔවුන්මේ 
අයිතිඹයි" කිඹරහ.  ඒ කිඹන්මන්  අඳ  රණන්දු ළනීමේ අයිතිඹ 

තිමඵනහ. අරි ඒ හ ත් බහයී රහ නළවළ  තදාන්නහන්මේරහ 
2014ී  බහය දුන්නහ හමේ.  

රු නි මඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  වළඵළයි මභතළනී  අමේ 

අනහතඹ ළන අරි රණන්දු යනහ නේ  අඳ  ඉසයව  ඹන්න 
නේ මේ යමට් සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ ජනතහ  හධහයණඹ  ඉටු 
මන්න ඕනෆ; accountability process එ  තිමඵන්න ඕනෆ; 

transitional justice programme එ  තිමඵන්න ඕනෆ.  

1990ී  භහින්ද යහජඳ  භන්ත්රීතුභහයි  භභයි භහතය ල්මඳොර 
රිහිටි භමේ නිමේී  " භේරුන්මේ මඳයදාණ" වදහමන  
ඔවුන්මේ වඬ   ඔවුන්මේ ඳුළුර  භභ රිංහමේ ඉන් 

මතොයතුරු මවොඹන මො  ඒ මතොයතුරු මරෝඹ  කිඹන්න එතුභහ 
ජිනීහ ගිඹහ. එතමො  ඒ ළන වුරුත් මභොනහත් කිේමේ 
නළවළ. නදාත්  අද ඒ හමේභ මො   රිංහමේ එවහ මශමර් 

ඉන්නහ. එදහ හිටිමත මේ මශමර්; අද ඉන්නහ එවහ 
මශමර්. දකුමණ් අේභරහ හමේභ තභන්මේ දූ-දරුන් 
මනුමන් ඳුළු වරන මදභශ අේභරහ ඉන්නහ. රු 

ථහනහඹතුභනි  භවය මරහ  මේ මදභශ අේභරහ ඳුළු 
වළලුමේ එල්ටීටීඊ එම  දර්ලනඹ  අනු මනොභඟ ගිඹ තභන්මේ 
දරුන්  මනුමන් මන්න පුළුන්. එදහ දකුමණ් අේභරහ 

ඵහුතයඹ  ඳුළු වළලුමේ මේල මප්රේීන ජනතහ යහඳහයමඹන්- 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අය ඳළත්මත් ඉන්මන්. 
 

ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
භ  ඔඹ ඳළත්ත භයි අත ද  මන්මන්. මභොද  එතමො  

ඔඵතුභහ මඳොඩි ශභමඹ . වළඵළයි  මඳොඩි වුණහ කිඹරහ ඒ හරමත 

ළඩ නේ මඳොඩි වුමණ් නළවළ. ඒත් භභ දන්නහ. භභ ඊ  ඩහ 
මභොකුත් කිඹන්මනත් නළවළ. එමවභ නේ අඳ ත් කිඹන්න තිබුණහ  
"මභොවුන් මේවීීඨහයමඹෝ. මභොවුන් අමේ අඹ -භහ එතමො  

සිටිමත ශ්රී රිංහ නිදවස ඳ මත. ශ්රී රිංහ නිදවස ඳ මත අඹ- 
භළරුහ  එ ත් ජහති ඳ මත ප්රඵරඹන් යහලීඹ  භළරුහ. 

මභොවුන්  ඒ ළන ථහ යන්නත් ඵළවළ"යි කිඹරහ. නදාත් 

එමවභ මශේ නළවළ. ඔවුන් රිංහමේ දරුමෝ; මනොභඟ ගිඹ 
දරුමෝ. ඔවුන් භළරුණහ  ඳසමේ  අතුරුදවන් වුණහ  ඳසමේ ඒ 
අඹ මනුමන් වඬන්න  ඒ අඹ භත  යන්න  ඒ අඹ මනුමන් 
දහනඹ  මදන්න  ඳන්ර  ඹන්න අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ අයිතිඹ 

අද අරි උතුමර් අේභරහ  මදන්මන් නළත්මත් ඇයි? මභොද  මේ 
සිඹලු මදනහභ ශ්රී රහිංකීඹ දරුමෝ. අරි ජර්භනිඹ මවෝ මනත් ය   
ඳයහජඹ ශහ නේ  මදන මරෝ යුේධමඹන් ඳසමේ හමේ අඳ  

ජඹ ඳළන් මඵොන්න තිබුණහ. රිංහමේභ  අමේභ යමට්  අමේභ 
මවෝදය රිරි  එ  යණ්ඩුමරහ  යණ්ඩු මබ්යහ ත්තහ  
ඳසමේ  යණ්ඩු ඉය වුණහ  ඳසමේ අන්තිභ  අරි ඒ ට්ටිඹ  

කිඹනහ  "නළවළ  නළවළ.  මේහ මභොනත් යන්න ඵළවළ"යි 
කිඹරහ. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹත් කිඹන්මන්  
"සනරීබහඹ අනු උමරහ  ඕනෆ රණන්දු  න්න පුළුන්. 

වළඵළයි ඒ රණන්දු මභො ද කිඹරහ අරි දළන න්න ඕනෆ"යි 
කිඹරහයි.  

රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ අන්තිභ  කිඹන්මන් 
මභච්චයයි. දළන්ත් මේ යමට් සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  භළමල්  

ඵර්ර් ඹන සිඹලුමදනහභ එ වඬින් එතු මනොවුමණොත් මේ 
භන ඉදරිඹ  ඹන්න ඵළවළ. ත භහ ණනකින්  රිංහ  
නිදව රළබී අවුරුදු 70යි; නිදවස රිංහමේ 70න birthday එ.  

භ  ත විනහඩි මද  විතයයි තිමඵන්මන්. මේත් අරි නිතය 
කිඹන මදඹ ; නිතය නිතය භත  යන්න ඕනෆ. රිංහ මේ 
රහඳමත මදළනි වුමණ් ජඳහනඹ  විතයයි. 1948 නිදව 

රඵහන්න මො  ලී  හන් ය  එතුභහමේ memoirsර  “From 
the Third World to First World” කිඹන මඳොමත් ලිඹනහ  1948 
ී  රිංහ -සිමරෝන්- කිඹන්මන් ආදර්ලත් මඳොදු යහජය 

භණ්ඩරයීඹ ය   -model Commonwealth country එ -; 
ආසිඹහමේ මවොභ විලසවිදයහර මද  මේ යමට් තිබුණහ; මේ 
යමට් මවො යජමත මේඹ  තිබුණහ යි කිඹරහ. ඒ විතය  

මනොමයි. මභඹ විලසහ යන්නත් අභහරුයි. හර යත්නහඹ 
ඇභතිතුභහ සිටිඹහ නේ භභත් එ  තයවත් මයි. වළඵළයි මවොභ 
මඳොලීසිඹකුත් එදහ රිංහමේ තිබිරහ තිමඵනහ. එදහ මවොභ 
මඳොලීසිඹකුත් තිබුණහඹ කිඹරහ ලී  හන් ය කිඹනහ.  

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහමේ - [ඵහධහ කිරීභ ] 

 
ගරු මිංග වමරවීර මශතළ  
(ரண்தைறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ නේ මඳොඩි ළඩියි. අරි මඳොඩි 
හරමත දාඩු කු ඵරන්න ඹනමො  කිඹන්මන්  "අන්න 

මොරිඹහ  ඹනහ"යි කිඹරහයි. මභොද   මොරිඹහ කිඹන්මන්  
අඳ ත් ඩහ දුේඳත්  දාඩු කු ප්රමේලඹ  වළටිඹ  තභයි අරි 
වඳුනහමන තිබුමණ්. 1965 ී  ලී  හන් ය තභන්මේ අඹ ළමතී  
කිඹනහ  "භමේ එභ ඵරහමඳොමයොත්තු රිංහ  ඩහ මේත් 

ර්ධන මේඹ  ඳශදාන අවුරුදු ඳමවේී  රඵහ ළනීභ"යි කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීභ ] දළන් මොරිඹහ  වුමණොත් නිඹභයි. භහ 
කිඹන්මන්  වරිඹ  නේ අද මොරිඹහ ඉන්න තළන අඳ   තභයි 

ඉන්න තිබුමණ් කිඹරහයි. නිදව රඵහත් දමේ සි  වළභ දහභ අරි 
මශේ ඳ  ලමඹන්  ජහති ලමඹන්  ආේ ලමඹන්  කුර 
ලමඹන් කුශල් හත්ත එයි. ඒයි භහ කිඹන්මන්  දළන් කුශල් 

හත්තහ ඇතියි කිඹරහ. නිදව රළබී අවුරුදු 70  තන දමේ 
සි   අලුත් birthday එම  සි  අරි අලුතින් භන  ඹන්න ඕනෆ. 
ඒ භන ඹන්න  නේ විමලේමඹන්භ මේ යමට් මදභශ  දාසලිේ 

1099 1100 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ජනතහත්  මේ යමට් සිිංවර ජනතහත් එ  ඹන්න ඕනෆ. මේ 
යමට් මදන ඳන්තිමත පුයළසිඹන් නළවළයි කිඹන එ අරි 
මඳන්න්න ඕනෆ. ඵහුතයඹ සිිංවරඹන් තභයි. ඵහුතයඹ 

මඵෞේධඹන් තභයි. ඵහුතයඹ වුණු ඳළිඹ  අරි ඒ අඹ  ඩහ ඉවළින් 
ඉන්න ඕනෆඹ කිඹරහ එ  නළවළ. අරි එ  සිටිමඹොත් විතයයි ඒ 
භන ඹන්න පුළුන් න්මන්. අන්න ඒ නිහ තභයි මේ මඹෝජනහ 

ඉතහභත්භ ළදත් න්මන්. මේ මඹෝජනහ අනු ඊශඟ අවුරුදු 
මදම ී  අමේ මේ භන ගිහින් ශ්රී රිංහ  අලුත් රිටු  
මඳයශන්න පුළුන් තත්ත්ඹ  ඇති නහ ඇතළයි කිඹරහ භහ 

හිතනහ.  

මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.16] 

 
ගරු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු නිමඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද මනමො  යුේධඹ 

අන් මරහ වරිඹ භ අවුරුදු අ   ඉයයි. නදාත් ඒ යුේධමඹන් 
ීඨඩහ  ඳත් වුණ උතුරු ව නළ මඟනහිය මදභශ ජනතහ  මේ 

යමට් දාසලිේ ජනතහ හමේභ ඒ යුේධමඹන් ීඨඩහ  ඳත් වුණ 
සිිංවර ජනතහ මනුමන් යු තිඹ ඉටු කිරීභ ආණ්ඩු  විධිඹ  
තභත් සිේධ යරහ නළවළ. ඒ නිහ තභයි අවුරුදු අ   ඳසමේත් 

මේ යුේධමඹන් ඇති යපු ප්රලසනඹ රිළිඵ මේ රු බහමේී  
අඳ  හච්ඡහ යන්න සිදු මරහ තිමඵන්මන්. විමලේමඹන්භ 
උතුරු ව නළ මඟනහිය ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසනඹ  නිහ ප්රලසනඹ 

හමේභ ඒ අතළන් ව ජනතහමේ ප්රලසනඹ තභත් මේ ආණ්ඩු  
වින්න පුළුන්භ  රළබිරහ නළවළ. ඒ විතය  මනොමයි  
ජහති භ් ඹ ඇති කිරීභ තභත් මේ ආණ්ඩු  ඉටු යන්න 
රළබිරහ නළවළ.  

රු ඇභතිතුභහභ කිේහ  ඊමතත් භවයභ ඳවයී භ  සිදු 
මරහ තිමඵනහ කිඹරහ; හර්ගි ඳවයී ේ තභත් සිදු මනහ 
කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන් ජහතිහදඹ ඳයේදන්න ර්තභහන ආණ්ඩු ත් 

වළකිඹහ රළබිරහ නළවළ. අවුරුදු අ   ඳසමේ අමේ ය  තුශ 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න  ඒ හමේභ සිඹලු ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ ආය හ යන්න  ඒ විතය  මනොමයි  ජහති 

ිංහිඳිඹහ  ජහති භ් ඹ ඇති යන්න මේ ආණ්ඩු අභත් 
මරහ තිමඵනහ. මේ තත්ත්ඹ ඹ මත් තභයි අඳ  විමේල 
ඵරඳෆේ එන්මන්. මේ තත්ත්ඹ ඹ මත් තභයි අමේ යමට් 

අබයන්තය ප්රලසනර  ජහතයන්තය භළදවත්වීේ එන්මන්. ඒ නිහ 
තභයි එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  මභළනි මඹෝජනහ ේභත 
ය න්න සිදු මන්මන්.  

එදහ යුේධඹ අන් වුණ මභොමවොමත්භ ජනතහ විදා ති 

මඳයදාණ විධිඹ  අරි ඉතහ  කීමභන් යු ත ඒ ඳළති 
ආණ්ඩු  කිේහ  "දළන් ඳරිච්මේදඹ අහනයි. අවුරුදු 30 
යුේධඹ අන් මරහ තිමඵන්මන්. මේ ආයේබ වුණ න 

ඳරිච්මේදඹ අරි අලුමතන් ඳ න් නිදා. උතුමර් ඒ ීඨඩහ  ඳත් වුණ 
ජනතහ සුඳත් කිරීභ වහ වහභ තය වහ ප්රතින්ධහන 
මොමිභ රිහිටුදා. ඒ විතය  මනොමයි  දකුමණ් ඵසනහහිය සිඹලු 

ජනතහ උතුය  ගිහිල්රහ ඒ විනහල වුණ මේඳශ  වහනිඹ  ඳත් වුණ 
මේඳශ ඒ හමේභ ීඨඩහ  ඳත්  වුණ ජනතහ සුඳත් යන්න භවහ 
රභ මභමවයුභ  අරි ආයේබ යදා. අතළන් ව ජනතහමේ 

ප්රලසනඹ යමට් ප්රදාතභ ප්රලසනඹ මේ රහ එඹ  වහභ ඩිනේ 
විඳුේ රඵහ මදදා. ඒ හමේභ හරහන්තයඹ  තිසමේ 
දේළසමමින් තිබිච්ච බහහ රිළිඵ ප්රලසනඹ විරහ මේ බහහ 

අභහනතහ නිහ ඇති යනු රඵන ප්රධහන ප්රලසනඹ  වුණ ජහති 

ප්රලසනඹ වින්න වහභ භළදවත් මන්න." කිඹරහ. එළනි 

මඵොමවෝ ළදත් මඹෝජනහ අරි එදහ ඉදරිඳත් ශහ. නදාත් එදහ 
යහජඳ  ඳහරනඹ ඒහ ත ඳව ත් ණන් ත්මත් නළවළ.  

යුේධඹ අන් කිරීමේ භවහ ආඩේඵයහරී සබහමඹන් ඒ 
ප්රලසනර  උත්තය ඳඹන්න ගිඹහ. ඒ ප්රලසනර  උත්තය 
ඳඹන්න ගිහිල්රහ තභයි 2009 භළයි භහමත 21ළනි දහ ඳශදා 

යේදහ ළනීභ මශේ. එදහ එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව 
මල්ේ ඵෆන් කී ූලන් භවතහ රිංහ  ආහ. ඒ ආපු මරහමේ 
එ  ජනහධිඳති යහජඳ  භවතහ ඵෆන් කී ූලන් භවතහත් එ  
අමඵෝධ ගිවිසුභ  අත්න් ශහ. ඒ අමඵෝධතහ ගිවිසුභ තභයි  

යහජය තහන්ත්රි අද ද හභ මේ දමන යේදහ ළනීමේ 
ආයේබඹ. එතළනී  තභයි ඵෆන් කී ූලන් ඳළවළදලි න්තිලින් 
අමේ ආණ්ඩු මොටු ය ත්මත්. මඵොමවෝ අසථහරී  අරි 

දළ හ  ආණ්ඩුමේ හි පු ඇභතිරුභ ඒ අමඵෝධතහ ගිවිසුභ 
ඵයඳතශ යේදහ ළනීභ  කිඹරහ පුනරුච්චහයණඹ යනහ. 
වළඵළයි  එතුභන්රහත් එදහ ආණ්ඩු ඇතුමශේ හිටිඹහ. එදහ ඒ ළන 

චනඹ  ථහ මරුමේ නළවළ. වළඵළයි  යහජය තහන්ත්රි යේදහ 
ත්තු ඒ ඳශදාළනි අසථහ න ඒ ඵෆන් කී ූලන් එ  අත්න් 
යපු ගිවිසුමභන් ආයේබ මච්ච එ තභයි දරුසභහන් හර්තහ ඒ 

හමේභ විවිධ මොමින් ක්රිඹහත්භ කිරීභ වයවහ විවිධ 
අසථහරී  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ තුශ විවිධ මඹෝජනහ 
ේභත වුමණ්.  

ඊ  ඳසමේ ගිහිල්රහ 2015 ඔ මතෝඵර් භහමතී  තභයි ශ්රී 
රිංහ ආණ්ඩුත්  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹත්  ඒ විවිධ 
යහජයඹන් එතු එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  මභළනි මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් මශේ. ඒ 
මඹෝජනහමේ ඉතහ ඳළවළදලි ඹ ත්වීභ තභන් විසින්භ බහය ත්තහ. 
ඒ ඳළත්මතන් ඵරඳෆේ එන්න ලින් ර්තභහන ආණ්ඩු යහජඳ  
ඳහරනඹ යපු මේ අිං එ  ඉවළින්භ යරහ තභන්මේ 
ඳළත්මතන්භ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් යරහ අනත වුණහ; කීරු 
වුණහ. ඒම  ප්රතිපර තභයි අද අඳ  මේ ථහ යන්න මන්මන්. 
ඒම  ප්රතිපරඹ  විධිඹ  තභයි  මේ මඹෝජනහමේ තිමඵන රුණු 
හච්ඡහ යන්න සිේධ මරහ තිමඵන්මන්. අමේ යමට් 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඇති යන්න  ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත 
අමවෝසි යන්න  ඒ  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව 
මල්ේ වුන්රඹ කිඹනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ; ඒ  
ඔවුන්මේ ඵරඳෆේ එනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ යමට් 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ ; අමේ යමට් ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ රිළිඵ  ප්රලසනඹ . මදභශ මේහ  සිිංවර මේහ  
දාසලිේ මේහ  මේ යමට් පුයළසිඹන් විධිඹ  තභන්මේ 
අයිතිහසිේ ආය හ ය නිමින් ජීත්වීමේ නිදව  
තිමඵන්න ඕනෆ. ඒ තභයි එදහ -1978ී - ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ 
ඳනත මනළල්රහ නළති මශේ. ඒ ඳනමතන් තභයි මේ යමට් සිිංවර 
තරුණමඹෝ  මදභශ තරුණමඹෝ  දාසලිේ තරුණමඹෝ  -ඒ විවිධ 
ජහතිත්ඹන්  අයිති තරුණ තරුණිඹන්- අත් අඩිංගු  
ත්මත්. නඩු දභන්මන් නළති අවුරුදු එවභහය   -භහ දවඅ  
- තිව්සවේ අත් අඩංගුසේ තියා ගන්න පුළුලන් බය ැබුසේ. 
මඳොලීසිඹ  ගිහිල්රහ ASP මමන  ඉසයව  උත්තයඹ  
දුන්නහභ ඒ තභන්  විරුේධ ඳහමඳෝච්චහයණඹ  විධිඹ  රන 
ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත; ඒ ප්රජහතන්ත්ර විමයෝධී ඳනත එදහ 
ේභත මශේ එ ත් ජහති ඳ  ආණ්ඩු  මේ.ආර්. ජඹර්ධන 
භවත්තඹරහමේ ආණ්ඩුයි. වුද කිඹන්මන් ඒ තදුය ත් තිඹහ 
න්න ඕනෆ කිඹරහ? ඒ අමවෝසි යන්න. ඒ අමවෝසි යන්න  
භහන හිමිේ වුන්රමත නනීදන් රිල්මල්රහ  හුමේන් 
කුභහයඹහ කිඹනතුරු ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ මේ යමට් 
පුයළසිඹන්මේ නිදව රිළිඵ ප්රලසනඹ . ඒ නිහ අරි ඒ ශ 
යුතුයි. ඒ යන්න මේ ඵරඳෆේ එනතුය ඉන්න ඕනෆ නළවළ.  

ඒ විතය  මනොමයි  අතළන් ව ජනතහමේ ප්රලසන වින්න  
උතු රු නළ මඟනහිය ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසන වින්න  ඒ අඹමේ 
නිහ ප්රලසන වින්න - [ඵහධහ කිරීභ ] 
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ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 
take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් 
ඉලත් වුමයන්  ගරු  එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ ණළවනළරඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு     ட்ட் குதெக    

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the 

Chair. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න. 
 

ගරු විජිත මශේරත් මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற தயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අමේ යමට් ජනතහමේ භහන 

හිමිේ ආය හ කිරීභ අමේ යමට් ආණ්ඩුමේ ප්රධහන කීභ . ඒ 
කීභ අරි වරිඹ  ඉටු යන්මන් නළති වුණහභ තභයි මභළනි 
විමේල ඵරඳෆේ  භළදවත්වීේ මන්මන්. ඒ නිහ මේ ඉතහ 

ඳළවළදලි විමේල භළදවත්වීභ   විමේල ඵරඳෆභ . ඒ ඵරඳෆභ භත 
තභයි ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රමත ඒහඵේධ මඹෝජනහ 
ේභත ය න්න  අත්න් යන්න සිේධ වුමණ්. එතළනී  අරි 

ඹ ත් මරහ ඉයයි.  

ඳසුගිඹ දසර රු අභළතිතුභහ ව හි පු විමේල ඇභතිතුභහ 
ප්රසිේධිමත කිේහ  ''විමේල විනිසුරුන් ළහ ළනීභ  අලය 

මන්මන් නළවළ. එමවභ එ  ඵළඳිරහ නළවළ.'' කිඹරහ. නදාත්  
ඉතහ ඳළවළදලි 2015 ඔ මතෝඵර් භහමත 34ළනි ළසි හයමතී  
ේභත වුණු මඹෝජනහමේ වඹළනි න්තිමත ඉතහ ඳළවළදලි 

තිමඵනහ  ''විමේල විනිසුරුන් මේ ඹහන්ත්රණඹ  ේඵන්ධ ය 
න්න.'' කිඹරහ. දළන් එතුභන්රහ කිේහ   ''මේ අමේ යමට් 
යසථහ  ඳ වළනියි. මේ අමේ යමට් නීතිඹ  විරුේධයි. ඒ 
නිහ මේ ක්රිඹහත්භ යන්මන් නළවළ.'' කිඹරහ. ඒහ යමට් 

ජනතහ  කිේහ  ළඩ  නළවළ. මේ මඹෝජනහ දළන් Human 
Rights Council එම  ේභත මරහ ඉයයි. මේ මඹෝජනහ ඒ 
Council එමන් ඉත් ය මන නළවළ. මභො ද සිේධ වුමණ්? 

ඒ මඹෝජනහ තත් අවුරුදු මද  ල් ත්තහ. 2019 භහර්තු 
භහමත ඳළළත්මන ළසි හයඹ ද හ මේ ල් ළනීභ  
ඳභණයි යරහ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ මභහි තිමඵන කිසිදු 

න්තිඹ   කිසිදු හයඹ  අමවෝසි වීභ  සිේධ මරහ නළවළ. 
ඔඵතුභන්රහ  ආණ්ඩු  විධිඹ  කිඹන්න පුළුන් යමට් 
ජනතහ   ''නළවළ.  ඒහ රිංගු මන්මන් නළවළ. දළන් නීතිමත 

සනරීත්ඹ තිමඵනහ. නීතිමත සහධීනත්ඹ තිමඵනහ. දළන් 

අධියණඹ එදහ  ඩහ මවොයි. ඒ නිහ විමේල විනිසුරුන් ඕනෆ 

නළවළ. දළන් ජහතයන්තයමඹන් එමවභ මදඹ  ඉල්රන්මන් නළවළ.'' 
කිඹරහ. එමවභ නිේ   චනඹ  කිඹන්න පුළුන්.   
චනඹ  කිේහ  ළඩ  නළවළ. නීතයනුකර අරි මේ ගිවිසුභ  
එඟ මරහ ඉයයි. ඒ නිහ මේ ගිවිසුමේ ඒ රුණු  ඒ හයඹ 

ඉතහ ඳළවළදලි තිමඵනහ.   

දළන් මේමන් ඔඵතුභන්රහ ය මන තිමඵන්මන් මභො ද? 

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව මල්ේ වුන්රමත 
මඹෝජනහ එනමො  ඒහ  ඹ ත් මන්න  ඒහ  අමේ යමට් 

ජනතහ ඹ ත් යන්න  ඒහ  අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහ 
මදන්න ඳසුගිඹ ආණ්ඩු භළදවත් වුණහ මේභ  අමේ යමට් 

සනරීත්ඹ මභඹ ඉදරිමත ඳහහ ී භ භ තභයි අදත් ඔඵතුභන්රහ 

යන්මන්.  

ඒම  ප්රධහන හයණඹ මේයි. මේ මඹෝජනහ එන්මන් 2019 

භහර්තු භහමත. මේ ර්මත භහර්තු භහමත ඉරහ 2019 භහර්තු 
මනමො  -ත අවුරුදු මදකින්- ඒ කිඹන්මන්  2020 

භළතියණඹ ආන්න මනහ. ඕ තභයි වළභ දහභ එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ ඳහවිච්චි යන තුරුේපු. මභහි භළතියණ 

ඳත්නමො   මභහි ඵරඹ මනස මනමො   මභහි ආණ්ඩු 

භහරු යනමො   අමේ යමට් අබයන්තය මේලඳහරනඹ  භළදවත් 
මන්න මේ Council එම  මඹෝජනහ ඳහවිච්චි යනහ. ඒ තභයි 

අධියහජයහදමත සරඳඹ. ඒ අලුත් මදඹ  මනොමයි. ඒ එදත්  
සිේධ වුණහ; අදත් සිේධ මනහ. අද මන තිමඵන්මන්  

ඔඵතුභන්රහමේ ළභළත්මතන්භ ඒ  එඟවීභ.  ඒ  එඟවීභ 

ඇතුමශේ තභයි අමේ යමට් සනරීත්ඹ මේ විධිඹ  වහනිදහඹ 
තත්ත්ඹ  ඳත්මන්මන්.  

අමේ යමට් ජනතහමේ අයිතිහසිේ ආය හ යනහ නේ  
යුේධමඹන් ීඨඩහ  ඳත් වුණු අමේ යමට් සිඹලු ජනතහමේ 

අයිතිහසිේ ආය හ යනහ නේ අඳ  මභළනි ඵරවත්හරී 
භළදවත්වීේර  ඹ ත්මන්න සිේධ මන්මන් නළවළ; ඔවුන් 

ඉදරිමත අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහමදන්න සිේධ මන්මන් 

නළවළ. ඒ නිහ අඳ ශ යුතු මන්මන්  මභළනි මඹෝජනහ ේභත 
යන්න ඉඩ මදන එ මනොමයි. අරි අමේ යුතුභ වහ කීභ 

යමට් ජනතහ මනුමන් ඉටු කිරීභයි ශ යුතු මන්මන්. ඒ 
තභයි ආණ්ඩුමේ ප්රධහන කීභ. ඒ කීභ වරිඹ  ඉස  යනහ 

නේ මභළනි ප්රලසන ඇති මන්මන් නළවළ. 

 එදහ යුේධඹ ඉය මරහ තිඹ  ඹනමො  ජනතහ විදා ති 

මඳයදාණ කිේමේ  "තය මවීමේ වහ ිංහිඳිඹහ මොමිභ  වහභ 

සථහරිත යන්න" කිඹන එයි. ඒ හමේභ ත්රසතහී  එල්ටීටීඊ 
ිංවිධහනඹ විසින් සිිංවර වහ දාසලිේ ජනතහ  එමයහි ශ 

ප්රවහයඹන්  ඒ ේමල්ච්ඡ කහතනඹන්  ඒ සිඹලු මේ රහ ඵරහ 
මදඳහර්ලසමතභ ජනතහ සුඳත් කිරීභ වහ  ඒ සිත් සුඳත් කිරීභ 

වහ ව ඹන්ත්රණඹ තභයි මරෝඹභ රිළිත් ිංහිඳිඹහමේ ප්රධහන 

ූලරධර්භඹ. 2009 භළයි භහමත 26ළනි දහ තභයි ඒ ක්රිඹහත්භ 
යන්න කිඹරහ අරි කිේමේ. එතමො  යුේධඹ ඉය මරහ 

වරිඹ භ තිඹයි. ඒ තභත් ක්රිඹහත්භ වුමණ් නළවළ. අද 
මනමො  අවුරුදු 8  තමරහ තිමඵනහ. ඊ  ඳසමේ තභයි 

නනීදන් රිල්මල්රහ  කිඹන්න සිේධ වුමණ්. ඊ  ඳසමේ තභයි 
ඵෆන් කී ූලන්රහ Truth and Reconciliation Commission එ  

රිහිටුන්න කිඹරහ ඵරඳෆේ මශේ.  

2017 ර්මත එ ත් ජහරණන්මේ 34ළනි භහන හිමිේ 
ළසිහයමතී  ඉදරිඳත් ශ මඹෝජනහ ත් එළනි මදඹ  

ඵරවත්හයමඹන් ඇතුළු යරහ තිමඵනහ. ඇයි මේ? අරි ය   
විධිඹ  අමේ යමට් ජනතහමේ ජහති ිංහිඳිඹහ ළන හිතරහ  

තය මවීමේ වහ ිංහිඳිඹහ මොමිභ සථහරිත ශහ නේ  එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත ඒහඵේධ ප්රහලනඹ  එමවභ මදඹ  
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ඇතුළු මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ අරි ශ යුතු මන්මන් ඒයි. 

ඔවුන් කිඹන මත  ඉන්න එ මනොමයි යන්න ඕනෆ. ඔවුන් 

කිඹන මත  සිටිඹහභ තභයි මේ භළදවත්වීභ සිේධ මන්මන්. අද 
සිදුන සිදුවීේ දවහ ඵළලුහභ මේ හයණඹ ඉතහ ඳළවළදලි ඔේපු 

මනහ. 

 හර් යහජයඹ ත්රසතහදඹ  උදවු යනහ කිඹරහ ඒ ආශ්රිතභ 

තිමඵන අයහබි ය ල් න ඊජිේතු  වුද අයහබිඹ මේ ය ල් 
කිහිඳඹ  දළන් විෘත ප්රහල ය තිමඵනහ  " හර් යහජය 
මරෝමත දරුණුතභ ත්රසතහී  ිංවිධහනඹ  වුණු ISIS 

ිංවිධහනඹ  උදවු යනහ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්මන්  යහජයඹන් 
දළනුත් ත්රසතහී  ිංවිධහනර  උදවු යනහ කිඹන එ 
ඉතහභ ඳළවළදලියි. ඒ යව  මනොමයි. ඒ තභයි එදහත් සිේධ 
වුමණ්. අමේ යමට් සිවිල් ළටුභ -යුේධඹ- ඇති වුණු මරහමේ ඒ 

ත්රසතහදඹ  විවිධ යහජයඹන් උදවු ශහ. ජජු  ක්ර  උඩින්  
ඹටින්  වළභ ඳළත්මතන්භ උදවු ශහ. ඒහමත ප්රතිපර විධිඹ  තභයි 
එළනි ජහතිහී  යුේධඹ  නිර්භහණඹ වුමණ්. එදහ ඒ යුේධඹ 

ර්ධනඹ මන්න ඔවුන්මේ භළදවත්වීභ තිබුණහ.  හර් සිදුවීමභන් 
අද ඒ ඔේපු මනහ.  හර් කිඹන්මන් ඇමභරින් හිතහී  
යහජයඹ . වුද අයහබිඹ ව ඒ ආශ්රිත අයහබි ය ල් කිඹන්මන් 

ඇමභරින් හිතහී  යහජයඹන්. අද ඇමභරින් හිතහී  
යහජයඹන් භ කිඹන්න සිේධමරහ තිමඵනහ  ඇමභරින් හිතහී  
තත් යහජයඹ  ත්රසතහදඹ  උදවු යනහ කිඹරහ. වුද මේම  

රිටුඳ ඉන්මන්? ඒ ප්රසිේධ යව . ඒහ මභමවඹන්මන්  
යහජයඹන් වයවහ ත්රසතහදඹ  උදවු යන්මන් මරෝ 
මඳොලිසහයඹහ වුණු ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹයි. ඒ ඇමභරිහ 
එ ත් ජනඳදඹත් භඟ එතුමරහ තභයි ශ්රී රිංහ  ආණ්ඩු මේ 

මඹෝජනහ ඉදරිඳත් මශේ. එතමො   මරෝ අධියහජයහදඹ 
ක්රිඹහත්භ යන ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ අදත් මරෝමත 
ක්රිඹහත්භ න විවිධ ජහතයන්තය ඳරිභහණමත ත්රසත යහඳහයර  

උදවු යන්න  ඒ ත්රසත යහඳහය නිර්භහණඹ යන්න  යුතු 
යනහ කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදලියි. අල්-යිඩහ ිංවිධහනඹ 
මේ ිංවිධහන බිහි මශේ  නිර්භහණඹ මශේ ඔවුන්. ඒ  

අධියහජයහී  වුභනහන් වහ. එභ නිහ ඒ ත්රසතහී  ිංවිධහන 
ආයුධ න්නේධ යරහ  ඒ හමේභ ඒ ඒ ය ල් අබයන්තයමත 
ජහතිහදඹ ඇති යරහ  ඒ වයවහ තභන්මේ යුද වුභනහන්  

මේලඳහරන වුභනහන් ඉටු ය ළනීමේ ඹථහර්ථඹ ඇතුමශේ තභයි 
ඔවුන්මේභ උගුර  වුණු එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භහන 
හිමිේ වුන්රඹ මේ මඹෝජනහර  එඟ මන්න අඳ  සිේධ 

මරහ තිමඵන්මන්. මේ එඟ වීමභන් සිේධ මරහ තිමඵන්මන් 
ෘජු ඔවුන්මේ උගුර  වසු මනහ මනු   මේ ආණ්ඩු ක්ර 
ඔවුන්මේ උගුර  මේ යමට් ජනතහ වසුයලීභයි. මේ ඵයඳතශ 
යේදහ ළනීභ . ඒ නිහ අදත් අරි කිඹන්මන් මේ සිේධිඹ  අවුරුදු 

අ   මවිරහ තිමඵන මේ අසථහමේ මවෝ මේ ළන නළත 
අලුතින් හිතන්න කිඹරහයි. "භහන හිමිේ වුන්රමත 
මඹෝජනහ ේභත වුණහ. ඒ  මරෝමත සිඹලුභ ය ල් 

වමඹෝඹ දුන්නහ. චීනඹ වමඹෝඹ දුන්නහ  රුසිඹහ 
වමඹෝඹ දුන්නහ  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ වමඹෝඹ 
දුන්නහ"  කිඹන එ ආඩේඵයභ  මනොමයි. 

 අමේ යමට් අබයන්තය ප්රලසනඹ  ඇ් ලි වන්න භහන 
හිමිේ වුන්රඹ  ඉඩ දුන්නු එයි සිේධ මරහ තිමඵන්මන්. ඒ 
ජහතයන්තය විනිසුරුරුන් රිංහ  ඇවිල්රහ රිංහමේ අධියණ 

ඳේධතිඹ   අධියණ ක්රිඹහලිඹ  වවුල් මන්න ඔවුන් එඟ 
වුණහ කිඹන්මන් ආඩේඵයඹ  හයණහ  මනොමයි. ඒ ළන 
රේජහ මන්න ඕනෆ. වරි විධිඹ  ත්මතොත් ඒ රේජහ මන්න 
ඕනෆ හයණහ . මොමවොභද අරි ආඩේඵය මන්මන්? අමේ 

යමට් වරිඹහහය නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ; අධියණමත 
සහධීනත්ඹ නළවළ;  සිඹලු ජනතහ  යු තිඹ ඉටු මන්මන් 

නළවළ  ඒ නිහ තභයි ඔවුන්  භළදවත් මන්න වු මණ් කිඹන එ 

මරෝඹ තුශ භහන හිමිේ වුන්රමත රිළිත්තහභ ඒ 
ආඩේඵයභ  මන්මන් මොමවොභද?  වළභ ය  භ අඳ  වඹ 
දුන්නහ  රුසිඹහත් වඹ දුන්නහ කිඹන එ ආඩේඵයභ ද? මේ  
රුසිඹහ වඹ මදන්මන්  මභො ද? ඒ  අමේ යමට් භහන හිමිේ 

ආය හ කිරීභ තභ වරිඹ  සිේධ මරහ නළවළ කිඹන එ යි. 
චීනඹ වමඹෝඹ ී රහ තිමඵන්මන් මභො ද? අමේ යමට් ජහති 
ිංහිඳිඹහ ඇති යන්න තභත් අරි භත් වුමණ් නළවළ කිඹන 

එ යි. ඒ ආඩේඵයභ ද? ඒ රේජහ . ඒ නිහ මේ අද 
ඇති මරහ තිමඵන තත්ත්ඹ ආඩේඵයඹ   උේධහභඹ  
හයණහ  මනොමයි. මේ මඹෝජනහ එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනඹ තුශ ඡන්ද විභසීභකින් මතොය සිඹලු මදනහමේ 
ළභළත්මතන් ේභත වුණහ කිඹන්මන්  ඇත්තභ ත්මතොත්  
රේජහ  හයණහ . ඒමන් ඔේපු මන්මන් මභො ද?   මේ 

යමට් සිඹලු ජනතහමේ අයිතිහසිේ ආය හ යන්න  
විමලේමඹන් භහන හිමිේ ආය හ යන්න ය   විධිඹ  අරි 
අභත් වුණහ කිඹන එයි.  මේ මඹෝජනහ වයවහ අරි ඔේපු 
යරහ තිමඵන්මන් ඒයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඇත්ත භ අරි දළන් ශ යුතු 
මන්මන්  මභළනි මඹෝජනහ තත් ඉසයව  මන ඹන්න 
අනුඵර ී භ  අනුග්රවඹ ී භ මනොමයි; මේහ එන එ ශ හ 

න්න එයි. ඒ  අදහශ ක්රිඹහත්භ වීභ  අලයයි. එදහ 
ජිනීහර ඉන්න එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත ශ්රී රිංහමේ 
නිතය නිමඹෝජිත යවිනහත් ආරිඹසිිංව භවත්භහ ඇතුළු ඒ නිරධහරි 

භණ්ඩරඹ රිංහමේ ආණ්ඩු  හචි කිේහ  මභළනි 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ  අත්න් යන්න එඳහ කිඹරහ. හචි කිය 
මේ ඇහුමේ නළති නිහ ඔවුන් ලිඛිත එේහ  "මභළනි ඒහඵේධ 

මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් යන්න එඳහ  ඒ ඵයඳතශ යේදහ 
ළනීභ   අමේ යමට් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අමේ යමට් නීතිඹ  
අමේ යමට් අබයන්තය රුණු රිළිඵ ඔවුන්  භළදවත් මන්න 

ඉඩ ප්රසථහ  රඵහ ී භ  මේමන් සිේධ මන්මන්" කිඹරහ. 
එමවභ කිඹේී  තභයි ර්තභහන ආණ්ඩු තවණිමත ගිහිල්රහ 
මේ  එඟ වුමණ්. ඒ නිහ අවුරුදු ණනහ  ඳසමේ අරි 
ආඳසු ඳයණ හි පු තළන  එ තළන ළයමනහ. භිංර භයවීය 

ඇභතිතුභහ කිේහ  "අරි අවරහ තිමඵනහ  එදහ අමේ ය  'සිමරෝන්' 
ලමඹන් තිබුණු ඒ අධිඹ ළන. එදහ මවො මඳොලීසිඹ  තිබුණහ  
යහජය මේඹ  තිබුණහ  ඉතහ මප්රෞඪ ය   විධිඹ  මරෝඹ තුශ 

අඳ රිළිත්තහ  මොරිඹහ ත් ඩහ ඉදරිමඹන් හිටිමත. එමවභ 
ය   තභයි අද මේ තත්ත්ඹ  ඳත් වුමණ්" කිඹරහ. ඇයි එමවභ 
ඳත් වුමණ්? එමවභ ඳත් වුමණ්  මනොභඟ ගිඹ දරුන් නිහ 

මනොමයි. මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු නියි. මොරිඹහ  ඩහ උස 
තළන රිංහ තිඹන්න පුළුන් ඉතිවහඹ  අඳ  තිබුණහ. මවො 
යහජය මේඹ   මවො ේඳත් තිමඵන ය   අඳ  තිබුණහ. එළනි 

ය   දයුණුමේ  හිණි මඳත්ත  මන ඹන්න පුළුන්භ තිබිඹී  
ආඳස  ගිමත මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු නිහයි. එදහත් මනොභඟ ගිමත 
ආණ්ඩුයි  අදත් මනොභඟ ඹන්මන් ආණ්ඩුයි; එමවභ නළති මේ 
යමට් ජනතහ මනොමයි. ජනතහ වරි භඟ ඹන්න ළභළතියි. 

වළඵළයි  ආණ්ඩු තභයි ජනතහ මනොභඟ ඹන්මන්. ඒ නිහ 
මනොභඟ ගිඹ දරුන් විසින් මේ යමට් ඉතිවහඹ මනස යරහ 
නළවළ. මේ යමට් ඉතිවහඹ ළයද ඳළත්ත  මනළල්රහ තිමඵන්මන් 

මනොභඟ ගිඹ ආණ්ඩු විසිනුයි. ඒහ   කිඹන්න ඕනෆ මනොභඟ 
ගිඹ ආණ්ඩුයි. අදත් තත්ත්ඹ එමවභයි. 

මේ ප්රලසනඹ යමට් අබයන්තය ප්රලසනඹ . උතුමර් ජනතහමේ 
අයිතිහසිේ ආය හ කිරීභ ආණ්ඩුමේ කීභ . ඔවුන්  ඉඩේ 
රඵහ ී භ  ඒ ඉඩේ ප්රලසනඹ  වහභ විඳුේ රඵහ ී භ ආණ්ඩුමේ 

කීභ . තභ ඒ යරහ නළවළ. තභත් විල්ඳත්තුමේ දාසලිේ 
ජනතහමේ ඉඩේ ප්රලසනඹ   නිළයද  ඳළවළදලි විඳුභ  ී රහ 
නළවළ. උතුමර් හි පු සිිංවර ජනතහ නළත ඒ ප්රමේලර ඳදිංචි 

මන්න ඹන මො   ඔවුන්මේ දාල් ඉඩේර ඔේපු රිළිඵ 
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ප්රලසනඹ  තභ රිළිතුය  ී රහ නළවළ. ඒහ  අලය යන ඉඩේ 

ච්මච්රි ඳත්හ ඳළවළදලි ඔවුන්මේ අයිතිහසිේ ආය හ 
යන්න ආණ්ඩු අභත් මරහ තිමඵනහ. එමවභ නේ ප්රලසනඹ 
තිමඵන්මන් මොතළනද? යද තිමඵන්මන් මොමවේද? යද 
තිමඵන්මන් ආණ්ඩුමේයි. මනොභඟ ඹන්මන් ආණ්ඩුයි.  ඒ නිහ 

අරි කිඹන්මන් මේ විධිඹ  ළයද ඳහමර් ගිහිල්රහ  මේ විධිඹ  
මනොභඟ ගිහිල්රහ අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඳහහ මදන්න එඳහ  
අමේ යමට් ජනතහමේ අයිතිඹ ඳහහ මදන්න එඳහ කිඹන එයි.  

එදහ  හි පු ආය  මල්ේ  මෝධහබඹ යහජඳ  2007 
ර්මතී  ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹත් එ  ආය  වයස 
මේහ ගිවිසුභ අත්න් ශහ. ඔඵතුභන්රහ අද යන්මන් 

මභො ද? ඔඵතුභන්රහ අද ඒ ආය  වයස මේහ ගිවිසුභ තත් 
ද  යමින් ඹනහ. ඒ ඳහහ ී භ  මනොමයිද? එඹ අමේ යමට් 
මිමිඹ  අමේ යමට් සනරීත්ඹ ඇමභරිහ එ ත් ජනඳදඹ  

ඕනෆ විධිඹ  ඳහවිච්චි යන්න  ඉඩ ී භ  මනොමයිද? ඒ ඒ 
ආණ්ඩුත් ශහ. මේ ආණ්ඩුත් යනහ. අදත් ඒ ගිවිසුභ අලුත් 
යනහ.  එතමො  යන්මන්ත් ඒභ තභයි. එඹ මනොමයි සිදු 
විඹ යුත්මත්. සිදු විඹ යුත්මත් ජනතහමේ නිදව ආය හ කිරීභ 

මනුමන්  ජනතහමේ මේ  යමට් ජීත්වීමේ අයිතිඹ ආය හ 
කිරීභ මනුමන් අමේ යමට් මබෞමි අණ්ඩතහ ආය හ ය  
එඹ  අලය යන භළදවත් වීභ කිරීභ. එමේ නළති විවිධ ය ර  

විවිධ ිංවිධහනර   ඕනෆ විධිඹ  අමේ යමට් අබයන්තයඹ  
භළදවත්වීභ  ඉඩ රඵහ ී භ මනොමයි. එභ නිහ වහභ දළන් ශ 
යුතු න්මන් මභළනි මඹෝජනහ වයවහ අමේ යමට් 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ   අමේ යමට් නිදව   අමේ යමට් ූලලි නීතිඹ 
න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඇ් ලි වන්න ඳහය ඳනහ 
මනු   ආණ්ඩු  විධිඹ  යමට් ජනතහ මනුමන් ඉටු විඹ 

යුතු  කීභ  යුතුභ ඉටු කිරීභයි. වහභ යුේධමඹන් ීඨඩහ   ඳත් 
මච්ච සිඹලුභ ඳහර්ලසඹන්මේ ීඨඩහන් අමවෝසි කිරීභ වහ 
ඩිනේ ක්රිඹහභහර් න්න. ඔවුන්මේ ඉඩේ ප්රලසනඹ  නිහ  

ප්රලසනඹ වින්න. වදාදහ මොල්දහදුන්මේ විරහභ ළටුඳ  වදාදහ 
මොල්දහදුන්මේ ජීත්වීමේ අයිතිඹ ආය හ යන්න. ඒ වදාදහ 
මොල්දහදුන්මේ ජීවිත රිළිඵ ප්රලසනඹ අද මරොකු ඵයඳතශ 
ප්රලසනඹ  මරහ තිමඵනහ. ඒහ ආය හ කිරීභයි ආණ්ඩුමේ  

කීභ. සිිංවර මන්න  පුළුන්. මදභශ මන්න  පුළුන්. දාසලිේ 
මන්න  පුළුන්. මේ යමට් මිනිසසු  ශ්රී රහිංකීඹ ජනතහ. ඒ ශ්රී 
රහිංකීඹ ජනතහමේ අයිතිඹ ආය හ කිරීභ එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනමත භහන හිමිේ වුන්රඹ  බහය දඹ යුතු නළවළ. ඒ 
මේ යමට් ආණ්ඩුමේ  කීභ . ඒ කීභ මනොරිරිමවශහ ඉටු ශ 
යුතුයි  කිඹන ඵර කිරීභ යමින් භමේ ථහ භහේත යනහ. 

මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

[අ.භළ. 3.37] 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ (රළජය ලයලවළය විංලර්ධන 

නිමයෝජය අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - றற இரஜரங்க 

அமச்ெர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජිනීහ මඹෝජනහ ළන ථහ 
යන මේ අසථහමේී  ඒ ේඵන්ධ රුණු කිහිඳඹ  එතු 
කිරීභ  රළබීභ ළන භභ තුටු මනහ. මේ මඹෝජනහ  ප්රධහන 

රුණු වතය  ඇතුළු මනහ. අතුරුදවන්වන් රිළිඵ මොඹහ 
ඵළලීභත්  විසතය දළන ළනීභත්  ඒ අඹමේ ඳවුමල් අඹ  ඒ විසතය 
රඵහ ළනීමේ ක්රිඹහදහභ ළනත් එහි වන් මනහ. යුේධඹ  

අන් ව ඳසු මේමඳොශ අහිමි වුණු අඹ  ව ආදහඹේ අහිමි වුණු 
අඹ  න්ද මන්න  සිදු මනහ. ඒ හමේභ යුේධඹකින් ඳසු 
යමට් ිංහිඳිඹහ  ඇති මන්න  ඕනෆ; හභඹ  ඇති මන්න  
ඕනෆ. ිංහිඳිඹහ  ව හභඹ  ඹේ ක්රිඹහලිඹ  තිමඵනහ. මභහි 

වන් වතයමනි හයණඹ තභයි හධහයණඹ; අහධහයණඹ  

වුණු අඹ වහ අධියණ ක්රභමේදඹ තුළින් හධහයණඹ  රළබිඹ 
යුතු ඵ. මේ ක්රභමේද වතය ඔඹ මඹෝජනහමේ අන්තර්ත මරහ 
තිමඵනහ. 

අරි දන්නහ  මේ මඹෝජනහ මේ ය   අලුත් මදඹ  මනොන 

ඵ. ීන  ප්රථභමඹන් ශ්රී රිංහ රිළිඵ මඹෝජනහ කිහිඳඹ  
තිබිරහ තිමඵනහ. ඒ විතය  මනොමයි එදහ තිබුණු ශ්රී රහිංකීඹ යජඹ 
ඒ මඹෝජනහ ේඵන්ධ ඹේ ඹේ ක්රිඹහ භහර්ත් ත්තහ. අරි  

භතයි ඳයණභ මොමිභ. ඒ ඳයණභ මොමිභ භහින්ද 
යහජඳ  භවත්භඹහමේ යජඹ හරමත ඳත් ශ මොමිභ . 
2013 අමෝසතු භහමත 15මනි දහ තභයි ඒ ඳයණභ මොමිභ 

ඳත් මශේ. ඒ මොමිමභන් මොඹහ ඵරන්න  ෆඹේ මශේ 
අතුරුදවන් වන් රිළිඵත්  ඒහ   කිඹන්න  ඕනෆ වුද 
කිඹන එත්  ඒ හමේභ එළනි සිදුවීේ නළත මේ යමට් සිදු 

මනොමන්න   ඵරහළනීභත් කිඹන හයණහයි. 

අද විඳ මඹන් බහ ල් තළබීමේ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් 
යරහ ශ ථහරී  අඳ  මඳනී ගිමත  මභඹ අලුත් මදඹ  හමේ 
ඉදරිඳත් යන ආහයඹයි. එදහ යජඹත් ඇත්ත භ ඳයණභ 

මොමිභ ඳත් මශේ ඇයි? එදහ යජඹ ඇත්ත භ ඒ මොමිභ ඳත් 
මශේ ඇස ළසීභ  වළටිඹ ද  මිනිසුන් මනොභඟ ඹළවීභ ද එමවභ 
නළත්නේ ජහතයන්තය ප්රජහ මනොභඟ ඹන්න ද? ඇයි ඒ 

මොමිභ ඳත් මශේ? එදහ යජඹ මේ මොමිභ  ශ්රී රහිංකිඹන් 
ඳත් ශහ. භළ සමල් ඳයණභ භවතහ බහඳතිතුභහ වළටිඹ ත්  
භමනෝ යහභනහදන් භළතිනිඹ ව සුයිංජනහ විදයහයත්න භවත්මිඹ 

හභහජිඹන් වළටිඹ ත් ඳත් ශහ. ඒ හමේභ ඒ මොමින් 
බහ  විමේලීයින්ත් ඳත් ශහ. ඉන්දඹහමන් අේදහලස 
මෞහල්   ඳහකිසථහනමඹන් අවභර් බිරහල් සෆි  ජඳහනමඹන් 

මභොටු මනොගුචි  ්රිතහනයමඹන් මඩසභන්ඩ් ද සිල්හ ව මජෂසරි 
නයිස  ඇමභරිහමන් මඩ්විඩ් මක්රේන් විමේලිඹ උඳමේලඹන් 
වළටිඹ  ඳත් ශහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු විභල්වීයිංල භළතිතුභහ  point of Order එ මභො ද? 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ බහ මනොභඟ 

ඹනහ. මභොද  මොමිභ  කිඹරහ කිඹන්මන් ඵරඹ  තිමඵන 
ආඹතනඹ  මනොමයි. ඒ මමේ මතත් ඔඵතුභහ දළන් වන් 
මශේ ඒ මොමිමේ හභහජියින් මනොමයි  උඳමේලයින්. 

ඔඵතුභහ අ  වන් මශේ උඳමේලඹන්.  
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ ඔඵතුභහ  ඳළවළදලි යන්නේ. භභ කිඹන්මන් ක්රභමේදඹ 
ළන. එදහ යජඹත් එ එ ක්රභමේද ඳහවිච්චි ශහ. විමේලීඹන් 
මොමිමේ හභහජිඹන් මනොවුණහ  විමේලීඹන් 

උඳමේලඹන් වළටිඹ  ඳත් ශහ. [ඵහධහ කිරීභ ] 
ඔඵතුභන්රහමන් අතය ප්රහල යන්මන්. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න 
වදන්මන් අද අරි අධියණඹ  විමේලීඹන් ඳත් යරහ තිමඵනහ 

හමේ ථහ  තභයි. ඔඵතුභහ මේ යමට් වළභ තළනභ ගිහිල්රහ ඔඹ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

හමේ මඵොරු ප්රචහයඹ යනහ. ඔඵතුභහ තභයි ඔඹ අතය ප්රචහයඹ 
යන්මන්. ඔඹ හමේ අතය ප්රචහයඹ යන්න  එඳහ රු 
භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ අවුරුදු ණනහ භ අතය කිඹර                   

කිඹරහ  අදත් ය  මට් ගිහින් ඔඹ මේ අතය ප්රචහයඹ යන්න  
ෆඹේ යනහ. මේ ය   නහටු  රුණ  ඵ                  
භභ මේ අසථහමේී  කිඹන්න  ඕනෆ. එදහ මේ මඹෝජනහ 

ේඵන්ධ එ එ ක්රභමේද ඳහවිච්චි යරහ තිමඵනහ.  LLRC 
එ ඳත් ශහ. ඇයි ඳසුගිඹ යජඹ LLRC එ ඳත් මශේ? රු 
භන්ත්රීතුභනි  තර් නළති මො  අමන  මේල් කිඹන්න  ඉමන 

න්න  එඳහ. ඔඹ හමේ මේලඳහරනමඹන් තභයි මේ ය  නළති 
මරහ තිමඵන්මන්.  [ඵහධහ කිරීභ ] 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  විනහඩිඹ  මදන්න. 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඵතුභහ හඩි මන්න. ඔඵතුභහමේ අසථහමේී  ථහ යන්න. 
[ඵහධහ කිරීභ ] ඔඵතුභහ හඩිමරහ ඔඵතුභහමේ අසථහමේී  ථහ 

යන්න. ඔඵතුභහ  ථහ යන්න  අසථහ  තිමඵනහ. ඒ 
මරහමේී  ඔඵතුභහ ථහ යන්න.  LLRC එ ඳත් ශහ. LLRC 
එ ඳත් යරහ කිේහ  අරි ඳසුගිඹ යුේධමඹන් ඹභ  ඉමන 

නිදා කිඹහ. එදහ ඒ හමේ ක්රභමේද ඳහවිච්චි යරහ තිමඵනහ.  

මේ බහමේ ඉන්න රු භන්ත්රීරුනි  මේ යමට් සනරීබහඹ 
ළන ථහ යන වි  වන් ශ යුතු රුණ  තිමඵනහ. 

ඳසුගිඹ යජමත ක්රිඹහදහභඹ නිහ තභයි එදහ එ ත් ජහරණන්මේ 
භහන හිමිේ වුන්රඹ  අමේ ය   එමයහි මඹෝජනහ  
මනහමේ. 

The Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights - OHCHR - ඹ මත් එදහ රිංහ  විරුේධ -
අමේ ය   විරුේධ- මඹෝජනහ  මනහහ. ඒ මනහමේ අරි 
ළභළති වුණු නිහ මනොමයි.  එදහ ඒ මනහමේ අමේ ය   

විරුේධයි.  2014ී  අමේ ය   විරුේධ ඵරමඹන් ඒ මඹෝජනහ 
මනහමේ. අද ජිනීහර මනළල්රහ තිමඵන ඒ මඹෝජනහ මේ ය   
ළන ල්ඳනහ යරහ  මේ ක්රභමේදඹ  එතුමරහයි අරි 

මනළල්රහ තිමඵන්මන්. නදාත් එදහ මඹෝජනහ ය   විරුේධයි 
මනහමේ; ඵරමඹන් මනහමේ.  ශ්රී රිංහ ේඵන්ධ 
ඳරී ණඹ  ඳත්න්න  එ ත් ජහරණන්මේ ඒ මොමිභ ඳශදා 

තහ  රණයණඹ ශහ. යම න් අවරහ මනොමයි  ය   විරුේධයි 
රණයණඹ මශේ. ඒ යම න් අවරහ යපු මදඹ  මනොමයි. අද අරි 
ඒ ක්රභමේදඹ මනස යමන ඹනහ.  මේ යමට් සනරීත්ඹ 

අඩුභ තළන  -ඳවශභ තළන - ඩහ ළටුමණ් එදහයි; අද මනොමයි. 
අද  ඒ සනරීත්ඹ අරි නළත ඇති යරහ තිමඹනහ. ඒ දුර්ර 
යපු සනරීත්ඹ අරි නළත ඇති යරහ තිමඹනහ. අමේ යජඹ 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහරිත යන්න  ඹව ඳහරනඹ සථහරිත යන්න  
නීතිමත ආධිඳතය ඇති යන්න  හභහීන විරුේධත්ඹ ඳශ 
යන්න  ඒ හමේභ එ  එ මනහමේ අදවස ප්රහල යන්න  
ඉඩ ී රහ තිමඹනහ. ඒයි එදහ තිබුණු යජඹ ව අද තිමඹන යජඹ 

අතය මන. අරි සනරීත්ඹ ආය හ යමන තභයි ඉදරිඹ  
ගිහිල්රහ තිමඹන්මන්. අද මේ බහමේ ශ ථහරී  කිේහ  
නීතිඳතිමේ ළමඩ් විමේලීඹන් යන්න  ඹනහ; 

විනිලසචඹහයඹන්මේ ළඩ විමේලීඹන් යන්න ඹනහ කිඹරහ. 
මභොන හමේ හිනහ ඹන ථහන්ද මේ කිඹන්මන්? මේ යමට් 
ඕනෆභ ආණ්ඩු  තිමඹන්න  පුළුන්. ඕනෆභ ඳ ඹ  මන්න  

පුළුන්. යතු  නිල්  ව  මොශ ඕනෆ එ  න්න  පුළුන්. 

නදාත් දහත් සිදුමනොන මේල් තභයි මේ කිඹන්මන්. 

 විමේලීඹන්  ඇවිල්රහ මේ යමට් නීතිඳති මන්න  
විනිලසචඹහයරුන් මන්න  ඉඩ මදන්න ඹන්මන් මොයි 
ආණ්ඩුද? එ ආණ්ඩු ත් ඒ  ඉඩ මදන්මන් නළවළ. මේහ 

මේලඳහරන හසි තහ යන මඵොරු ප්රචහයණයි. ජහතයන්තයඹ  
ඹ වීභයි  ජහතයන්තයඹ  විෘතවීභයි අතය මන  තිමඹනහ. 
අමේ යජඹ ජහතයන්තයඹ  ඹ  මන්මන් නළවළ. අමේ යජඹ 

මනොඵළඳි විමේලිඹ ප්රතිඳත්තිඹ  අනුභනඹ යන යජඹ . අරි 
සහධීන  සනරී ය  . මභොන විජහති ඵරමේඹ ත් අරි 
ඹ  මන්මන් නළවළ. අමේ අධියණ ක්රභඹ තුශ ඇති මරහ 

තිමඵන ඹේකිසි අවිලසහඹ  නිහ තභයි මේ එ එ ක්රභමේද 
ලින් ර   එ එ යජඹන් මඹෝජනහ යරහ තිමඹන්මන්.  

2014ී  භහින්ද යහජඳ  යජඹ විමේලිඹ විමලේඥඹන් 
මනළල්රහ  ඒ ක්රභමේද මඹෝජනහ මශේත් ඒ මවේතු නිහ තභයි. 
මේ මඹෝජනහමත් ක්රභමේද මඹෝජනහ යරහ තිමඹන්මන් ඒ 
විලසහඹ මොඩ නන්නයි.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  රඵහදුන් හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  විනහඩිඹ   මද  
මදන්න.  භමේ ථහ භභ විනහඩි මදකින් අන් යනහ. මේ 
නිහ තභයි අඳ  මේ ආර්ථි ප්රතිරහබ රළබිරහ තිමඵන්මන්. අරි 

භත්ය තවනභ ඉත් ය ත්තහ; GSP Plus වනඹ රඵහ මන 
තිමඹනහ. අරි මේ සනරීත්ඹ ආය හ යන්මන් මේ යමට් 
පුයළසිඹන්මේ ඹවඳත ළන හිතරහයි.  අමේ හි පු විමේල  යුතු 

ඇභතිතුභහ අද කිේහ හමේ එභ ය  එදාතු භන  අරි 
ඹන්න  ඕනෆ. අරි එතළන  එන්න  ඕනෆ  එදාතු භන  
ඹන්න .   

හි පු විමේල  යුතු ඇභතිතුභහ කිේහ  මමන  භළරුණහ  
ඳසු ඒ මනහමේ අේභහ   තහත්තහ   හ වරි ආමි තහත් 
යන්න  සිහි යන්න  දහනඹ මදන්න කිඹන ඒ  වළභ එ භ 
අයිතිඹ  තිමඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නළතිවුණ මනහ 

මිනීභරුම  මන්න පුළුන්. නදාත් ඒ මිනීභරුහමේ 
අයිතිහසිේ ළන මනොමයි අරි ථහ යන්මන්. අේභහමේ  
තහත්තහමේ  ඳවුමල් අඹමේ අයිතිහසිේ ළන තභයි අරි ථහ 

යන්මන්. අරි ඒ භත තඵහ න්න  ඕනෆ. මේ ය  එදාතු 
යන්න අරි ඔ මෝභ -ෆභ ජහතිඹ භ- එදාතු මරහ මේ 
භන ඹන්න ඕනෆ කිඹන හයණඹ භත  යමින් භහ නිවඬ 

නහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
[3.47 p.m.] 

 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලමත 
නළයකතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன் - றர்க்கட்ெற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 Mr. Presiding Member, this Resolution  has been 

moved by the Joint Opposition. 

The objective of the Resolution is the attempted 
repudiation of the Report of the Office of the United 

1109 1110 

[රු ඉයහන් වික්රභයත්න  භවතහ] 



2017 ජනි  06  

Nations High Commissioner for Human Rights and also 

the Resolution adopted by the Human Rights Council.  

Unfortunately, I do not think such steps are within the 

competence of this honourable House and I might, 

perhaps, safely say that it is not the will of the present 
House. I might say very clearly that the Sri Lankan State 

is bound by the Resolution adopted by the Human Rights 

Council and that it is the bounden duty of the Sri Lankan 

State to implement that Resolution. We should really 
work towards how that can be achieved without any harm 

being done to this country. That should be our objective.  

I do not want to approach this matter in a spirit of 
confrontation. I want to approach it from the perspective 

of what would be in the best interests of the country and 

all its people while ensuring truth and justice.        

The causes and events that led to this situation, to this 

Resolution being adopted, occurred during the tenure of 

the former Government. The present Government took 

over when conclusions, decisions, had been arrived at by 
the UN Human Rights Council. Not having been able to 

contain the situation despite being given every 

opportunity from 2012, the former Government could not 

have contained the situation when decisions had been 
arrived at in 2015 by the UN Human Rights Council. 

The former Government was given every opportunity 

to implement its own LLRC -Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission- recommendations and 

conduct its own domestic investigations in 2012, 2013 

and up to 2014. It was the policy of confrontation and 

refusal to participate that led to the Resolution adopted in 
2015. This is undeniable and the former Government 

must accept responsibility for that situation.  

This Resolution is frequently referred to as a 
Resolution against Sri Lanka. I do not agree with that 

view. It is a Resolution dealing with violations of human 

rights laws and humanitarian laws committed by both 

parties to the conflict, the State and the armed rebel 
group, the LTTE. It is not a Resolution against Sri Lanka. 

It is a Resolution pertaining to certain acts, not all acts, 

committed by the two parties to the conflict. 

One must not forget that this whole process 

commenced when the then President,  His Excellency 

Mahinda Rajapaksa, gave a commitment to the Secretary-

General of the United Nations, His Excellency Ban Ki-
moon, on the 26th of May 2009 when the Secretary-

General visited Sri Lanka, to the effect that His 

Excellency Mahinda Rajapaksa, the President, and the Sri 

Lankan Government would address the question of 
accountability. That was a commitment very clearly made 

by the  then President to the Secretary-General of the UN 

when the Secretary-General came here. His Excellency 

Mahinda Rajapaksa undoubtedly knew what he was doing 
because he himself had gone to Geneva in the late 1980s - 

in 1988 and 1989 - to seek the intervention of the UN 

Human Rights body when there were grave violations of 

human rights and humanitarian laws in the South of this 

country, when Sinhala civilian youth and Sinhala people 

were being slaughtered in their  thousands, indeed tens of 
thousands,  at that point of time. The only difference is 

that what happened in 2008-2009 happened in the North. 

Nobody is complaining on behalf of the armed 
combatants. His Excellency Mahinda Rajapaksa did not 

complain on behalf of armed combatants when he went to 

Geneva in 1988 and 1989. He only complained about 

what happened to civilians. The UN Human Rights 
Council is also dealing with what happened to civilians. 

In fact, simultaneously investigations have been 

conducted against the armed combatants about their own 

violations of human rights laws and humanitarian laws 
also against civilians. This culture of impunity should not 

continue. It should come to an end. 

What happened to unarmed civilians in violation of 
human rights and humanitarian laws must not be 

confused with legitimate actions taken by the State 

against armed combatants carrying on an armed struggle 

against the State. The distinction between these two 
situations is clearly defined in humanitarian laws and 

human rights laws, and the standards of judgement 

pertaining to the applicability of the said two laws are 

clearly recognized internationally. I found my Friends, in 
the course of the speeches they made earlier the day, 

referring to war heroes. I do not think all war heroes were 

engaged in committing violations of international 

humanitarian laws and human rights laws but some of 
them undoubtedly committed crimes against both those 

laws.  

Can the cases pertaining to journalist, Lasantha 
Wickrematunge, cartoonist, Prageeth Eknaligoda, five 

students murdered in Trincomalee when they were 

standing on the beachfront or the 17 aid workers killed in 

Muttur be swept under the carpet merely because the 
persons who are accused of those crimes are members of 

the armed forces; so called war heroes? If those crimes 

cannot be swept under the carpet merely for the reason 

that those acts were committed by war heroes, how can 
violations of international humanitarian law and human 

rights law which are crimes against humanity committed 

in 2008-2009 be swept under the carpet? This was 

impunity at its zenith.  

Sir, no one should be allowed to confuse between the 

execution of legitimate duties by a government and the 

wanton killing of unarmed civilians in furtherance of the 
political agendas of persons holding high office. Unless 

this culture is brought to an end, it will continue and that 

must not be allowed. What happened in the South in 1988 

- 1989 and in the North in 2008 - 2009, are crimes against 
humanity.  No country, Sir, can continuously disregard 

such crimes.  

As a result of its short-sighted policies and not being 
inclusive in exercising powers of governance and not 

being inclusive in sharing sovereignty that is vested in all 

the people of this country, our country has faced 

catastrophic situations. We need to retrieve ourselves 
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from this dire situation. Full and expeditious 

implementation of the UN Human Rights Council 

Resolution will be the first step in that direction. 

Engaging in devious tactics to delay or deny the process 
will  - I respectfully submit - be positively harmful to the 

future of this country.  

Thank you, Sir. 

 

[4.02 p.m.] 

 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (නගර වෆසුේ  ශළ ජ වේඳළදන 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்யம் 

லர்ங்கல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, we are discussing, today, the 

Resolution passed in the Geneva Sessions on the 24th of 

September, 2015, which was co-sponsored by our 

Government. As we know, this is the fourth Human 
Rights Council Resolution that was passed since the year 

2012. We also have had, before this, Resolutions on the 

22nd of March, 2012;  then again, on  the 21st of March, 

2013 and on the 27th of March, 2014.  You would notice 
that all these Resolutions bear the same title "Promoting 

reconciliation, accountability and human rights in Sri 

Lanka".  

Significantly, if you take the individual elements of 

the Resolution, you would note that the exhortation of the 

Council has been on reconciliation and accountability. In 
fact, the fact that we co-sponsored the Resolution in 2015, 

represents our voluntary commitment not only to the 

international community, but also to our people of our 

determination to confront the past, end any kind of 
impunity, achieve reconciliation and rebuild an inclusive 

society in which rule of law and democracy flourishes 

with no discrimination on the grounds of parochial and 

sectarian distinctions. Non-inclusive institutions, Sir, will 
only take us back to the corrosive decades of impunity 

which we so earnestly seek to prevent.  

Sir, one year and nine months have passed since the 

adoption of the Resolution 30/1. It is timely to take stock 

of our progress in implementing our commitments to 

identify challenges and constraints and to think up 
strategies for moving forward. We should solicit the 

continued support of the international community through 

the Human Rights Council to march forward on our 

onward journey. 

The Council has certainly set the stage for us when the 

international community came together in 2015 to co-

sponsor a Resolution which requires reciprocity on our 

part.  

We all recall that not a long time ago when the 

internecine war ended in 2009, upon the conclusion of the 
visit of the UN Secretary-General, we pledged in a joint 

communique - this was a joint communique issued by the 

then President and the then UN Secretary-General, Ban 

Ki-moon. - that there would be some kind of an 
accountability mechanism. All these four Resolutions that 

were passed in Geneva have pivoted their pith and 

substance on the mechanism that was hinted in that 

communique. 

Sir, long before the last Resolution was passed in 

September 2015, we recall the mechanisms we proceeded 

to establish: one - the Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission; two - the Maxwell Paranagama 
Commission that sat right throughout the length and 

breadth of the country and its recommendations on 

missing persons. In addition to that, our voluntary pledge 

at the Universal Periodic Review to craft a National 
Action Plan on Promotion and Protection of Human 

Rights resulted in a number of consultations with several 

stakeholders which finally led to an Action Plan being 

presented in Geneva. We need to bear in mind that the 
Action Plan for 2017 to 2021 needs to be worked out 

while we proceed to overhaul human rights in an 

expanded chapter in the proposed new Constitution. 

I cannot but resist the observation that from a human 
rights perspective, the constitutional reform process 

presents us an important opportunity to rectify structural 

deficiencies and establish a  more comprehensive Bill of 

Rights, stronger institutional checks and balances, 
enhanced constitutional review, improved guarantees for 

the independence of the judiciary and accountability of 

our international human rights obligations. These are all 

parts we need to include in our new Constitution which 
we seek to enact very soon.  

As for our treaty obligations, our obligations under 

the United Nations Convention against Torture have 

already been considered in the Human Rights Council; 
our obligations under the Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women are being 

considered. We also need to very carefully study the 

concluding observations issued by the respective 
committees at the end of these sessions and it bears 

recalling that non-implementation of the observations of 

these committees cumulatively add up to our woes at the 

international forum.  

We would bear in mind that it is not only the Human 

Rights Council that watches over us, but also treaty 

bodies like the Human Rights Committee, the Committee 

Against Torture and the Committee on Elimination of 
Discrimination Against Women. We need to come 

together in a spirit of togetherness to rectify this sorry 

state of affairs and mould it, so that we will be able to be 

responsible and accountable international citizens and we 
will redeem the lost image of this country in the 

international stage when it comes to matters of Human 

Rights.  
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ගරු නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ 
(ரண்தைறகு குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 
 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Sir. I must also refer to just one more point 

regarding the issue of some xenophobic forces which had 
taken root, particularly after the victory of the war,  and 

this country has once again plunged into a hate culture. A 

culture of hate speech seems to have engulfed this nation 

and we seem to be once again pussyfooting in dealing 
with the offenders when it comes to hate speech. Today, I 

see the “Virakesari” newspaper headlines talking about 

three organizations warning the Government not to take 

offenders into custody. They have gone to that extent of 
trying to protect people engaging in hate speech.  

If you would observe, Hon. Presiding Member, the 

issue relating to religious intolerance was introduced quite 

late - after 2012, after the incidents of religious hatred 
began to spread all over the country. In one year alone, 

there were almost 313 incidents; that was in the year 2013 

- 2014. Therefore, the proposed Resolution had to include 

issues relating to religious intolerance and once again we 
are faced with the same issues coming back to haunt us.  

Yesterday, a shop belonging to a Muslim in Wijerama 

Junction had been set on fire. Funnily enough, I am told 

that some lame excuses are being given, saying that the 
owner of the shop had tended to set fire to his shop in 

order to claim insurance, whereas the footage from the 

closed-circuit television cameras that have been fixed in a 

close by shop shows a person coming on a pushbike 
getting off, going and setting fire and running away from 

the place. There had been some eyewitnesses who have 

seen the incident. With all that, law enforcement 

authorities are still unable to bring culprits to the book. 
Almost 16 incidents have taken place since 15th of April 

and all of us, Ministers and Members in the Government, 

have made pleas to the law enforcement authorities and 

the police, but all that have fallen on deaf ears. Therefore, 
it is important that the Government implements the law to 

the letter. 

Thank you.  

 
[අ.බහ. 4.14] 

 

ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக - றமபரட்டுத்துமந 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද දන බහ ල් තඵන 

අසථහමේ ඉදරිඳත් යන රද මභභ ළදත් මඹෝජනහ රිළිඵ 

ථහ යන්න රළබීභ ළන භහ ඉතහභ න්මතෝ මනහ. අමේ 
රු දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ විසින් ඉදරිඳත් යන රද එභ 
මඹෝජනහමේ හයණහ ණනහ  ඳළවළදලි වන් ය තිබුණහ. 
ඉන් එ  තභයි  2015ී  ේභත යන රද  එ ත් ජහරණන්මේ 

භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් යන රද ඒහඵේධ 

මඹෝජනහ. ඒ ළන එතුභහ හයණහ ණනහ  ඉදරිඳත් ය 

තිමඵනහ. නදාත්   2015ී  ේභත ශ මභභ මඹෝජනහලිමත 
වන් භවය හයණහ රිළිඵ එතුභහ ඉදරිඳත් ය තිමඵන 
මතොයතුරු 2017 භහර්තු භහමත භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහමේ හර්තහ භඟ ඳ රහ මන කිඹහඳෆභ  

ය තිමඵන ආහයඹ  තභයි භහ දකින්මන්.  භභ එමවභ කිඹන්න 
මවේතු මේයි. මේ ක්රිඹහදහභඹ තුශ භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහ  හර්තහ ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්. වළඵළයි  

එතුභහ හර්තහ ඉදරිඳත් ශහ   මේ දාළු දාළුමේී  Agenda එම  
මඹෝජනහ  විධිඹ  මේන්මන් එභ හර්තහ මනොමයි.   

2016 මඳඵයහරි භහමතී  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ 
මොභහරිසතුභහ රිංහ  එනහ. එතුභහ ඇවිත් පුත් ඳත් 
හච්ඡහ  ඳත්නහ. එහිී  විවිධ පුේරමඹෝ එතුභහමන් 
ප්රලසන අවනහ. භභ ඒ තුළින්භ මේ හයණඹ මඳොඩ්ඩ  ඳළවළදලි 
ය මදන්නේ  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එ මමන  
අවන හයණඹ  එතුභහ මභමවභ කිඹනහ: 

“I have of course understood that there is a public 

opposition, which is normal, which is normal because 
you might have adopted the Council Report, but then as 

you look through the material you begin to develop your 

own thinking on this, and that is entirely normal”.  

 ඒ අඹ මභොනහ කිේත්  ඒ අඹ මේ ක්රිඹහදහභඹ මභො  
වුණත්  රිංහ විධිඹ  ඔවුන්  න්න පුළුන් ක්රිඹහභහර් අමේ 

ක්රිඹහදහභඹ  මි  ඒ අඹ  කිඹන ක්රිඹහදහභඹ  මනොමයි කිඹන 
හයණඹ තභයි මභතළනී  එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹන්මන්. 
ඒ විතය   මනොමයි  “...our report was a human rights 
investigation.  It was not a criminal investigation” කිඹහත් 

එතුභහ කිඹනහ. මේ භහන හිමිේ රිළිඵ යන 
ඳරී ණඹ ; ක්රිඹහහයභ  මි  හඳයහධී නීතිඹ  අඳයහධ 
නීතිඹ රිළිඵ ක්රිඹහදහභඹ   මනොමයි කිඹහ එතුභහ එහිී  

මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹනහ. ඒ හමේභ එතුභහ කිඹනහ  “…
we had recommendations, ... They are recommendations.  
And with Sri Lanka’s, of course, co-sponsorship, we expect 

that in total they will be approached positively.  It does not 
mean that there are not going to be variations in how it is 
actually implemented.”  කිඹහ. 

එහිී  අඳ  තිමඵන ඉඩඩ -මභඹ ඉදරිමතී  ක්රිඹහත්භ 
යනමො  අඳ  ක්රිඹහ ශ වළ ම  මමේද කිඹන හයණඹ- 
රිළිඵත් එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹනහ.  

ඊශඟ   මභන්න මේ හයණඹ එතුභහ කිඹනහ: 

“.., but as we have discussed this with them we know 
that they are looking at various options within the limits 

of what they have defined as their preference.  What we 

are saying from our side is that it is your sovereign right 

to make these decisions and we can make 
recommendations, but it is your sovereign right.”  

 මභහි වන් න “…we can make recommendations, 

but it is your sovereign right” කිඹන චන මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි ආඳසු භභ කිඹනහ. එයින් කිඹන්මන් මභො ද? 
"අඳ  මේ recommendations ඉදරිඳත් යන්න පුළුන්  
වළඵළයි මේහ ක්රිඹහත්භ කිරීමේ ක්රිඹහදහභමත අයිතිඹ 
තිමඵන්මන් සනරී යහජයඹ  විධිඹ  ශ්රී රිංහ යි." කිඹහ 
එතුභහ කිඹනහ. එතුභහ එභ හයණඹ මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
කිඹන අතමර්  මභමේත් කිඹනහ:     

“… in the final analysis, it is not whether the UN says 

this is good or this not good, or this is enough or not 
enough,…”   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මේ හයණඹ තභයි ඔවුන් ඳළවළදලි කිඹන්මන්. අඳ මේ 
ක්රිඹහදහභඹ ඉසයව  මන ඹනමො   එඹ මවොද  නයද  
එහි ත අඩු ඳහඩු තිමඵනහද  ප්රලසන තිමඵනහද කිඹන හයණහ 
රිළිඵ තභයි භහන හිමිේ මොමින් බහමේ 
මොභහරිසයඹහ මවෝ ඊශඟ  මමයන ඳරී ණරී  අමේ 
ප්රතිඹ මර ඔවුන් හච්ඡහ යමින් ඹන්මන්. මේ වදසිමත 
ඩහ ඳහත් ව ප්රලසනඹ  මනොමයි. අරි දන්නහ  2009 
ර්මතී  යුේධඹ අහන වුණහ  ඳසු මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
ඵළන් කී ූලන් භවත්භඹහ ශ්රී රිංහමේ ආණ්ඩුත් එ  එ  
එතු මරහ ඉදරිඳත් යපු ඒභති ලිඹවිල්මල් තභයි මේ 
ක්රිඹහ දහභඹන් සිඹල්ර තිමඵන්මන් කිඹහ. එයින් ඳසු තභයි 
උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහන මොමින් බහ ඇති මශේ. ඒ 
මොමින් බහ LLRC Report එ මනහහ. ඒ තුශ තිබුණු 
හයණහ තභයි අඳ දළන් මේ එකින් එ ක්රිඹහත්භ යමන 
ඹන්මන්. ඇති යපු අලුත් මදඹ  මේ තුශ නළවළ. ඒ නිහ 
මභොන ආණ්ඩු තිබුණත් -ඒ හරමත තිබුණ අමේ ආණ්ඩු 
වුණත්  මේ ඳ  මද එ  එතු මරහ වදපු මේ ආණ්ඩු 
වුණත්- අඳ එ තළනී  යේදහ ත්තහ නේ  අඳ  ය   
විධිඹ  මරෝඹ  දාහුණ මදන්න හයණහ ණනහ  
තිමඵනහ. භ  ඇහුණහ විජිත මවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ  
"මේ එ තළනකින් යේදහත්තහ. දළන් මදන ඳහයත් 
යේදහමන තිමඵනහ." කිඹහ. එමවභ නළවළ. යේදහ ළනීභ  
ශහ නේ ඉදරිමතී  යන්න තිමඵන්මන් මභො ද? අඳ 
මඳොමයොන්දු ව මේලින් ඈත් න්න ඵළරි තළන  දළන් තල්ලු 
මරහයි තිමඵන්මන්. ඒ ඵළඳීේ ඇති ව නිහ තභයි අරි දළන් මේ 
ක්රිඹහ දහභඹන් එකින් එ ඉටු යන්න ඹන්මන්. මභොද  
මරෝඹ  අලය මරහ තිමඵනහ  ශ්රී රිංහ තුශ තිබුණු 
තත්ත්ඹන් රිළිඵ මවො දළනුත් වීභ  රඵහ න්න.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අද යවුෂස වකීේ අභහතයතුභහ 
කිඹපු හයණඹ ළන අරි ඇත්ත භ නහටු මනහ. එඹ 
වුරුන් විසින් ශත් ළරැදයි. විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ කිේහ  
"ඒ ආණ්ඩුමන්භ යරහ ආණ්ඩුභ එඹ වන්න වදනහ." 
කිඹහ. භභ දන්මන් නළවළ එඹ මොමවොභ මමයනහද කිඹහ. 
මමේ මතත් භත තඵහ න්න ඕනෆ හයණඹ තභයි  අන්ත 
ජහතිහී  වළඟීේ ඉසභතු යන ක්රිඹහ දහභඹන් සිේධ මමින් 
තිමඵනහ කිඹන එ. ඒ අන්තහදඹ ළරිරීභ වහ විවිධ ඵරමේ 
මේ යමට් ක්රිඹහත්භ මනහ. ඒ ඵරමේ එ  එ  මේල් භතු 
යනහ; ඒ භතු යන ඒහ  උදවු යනහ; ඒහ ප්රචහයණඹ 
යනහ; ඊ  ඳසු එඹ ජහතයන්තයමත ප්රලසනඹ  ඵ  ඳත් 
යනහ. මේ තභයි හරඹ  තිසමේ සිේධ ව මේ. අරි 
මදමොල්රන්භ -ජහතිහදන් මනොන සිඹලු මදනහ- ඳමයසේ 
න්න ඕනෆ. අන්ත ජහතිහදන්  පුළුන්  ය   ගිනි තිඹන්න. ඒ 
තභයි ඒ හයණඹ තුශ අඳ ඉමනන්න ඕනෆ මේ. භහ එඹ 
විමලේමඹන් කිඹන්න ළභළතියි.  

ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත අමවෝසි යරහ ජහතයන්තය 
ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ කීභ  ව ජහතයන්තය වහ මේලිඹ 
භහන හිමිේ නීතිඹ  රු යන න ඳනත  මන එන්න අඳ 
රිහිටුව මේ ආණ්ඩු  -අඳ - දළන් අලය මරහ තිමඵනහ. මේහ  
භහන හිමිේ වුන්රඹ කිඹපු ඒහ මනොමයි. යුේධඹ 2009 
ර්මතී  අන් වුණහ  ඳසු ය   විධිඹ  ය  තුශ නීතිඹ වහ 
හභඹ සථහරිත කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ යපු ළඩ රිළිමශ  
මර තභයි අඳ මභඹ දකින්මන්. 2009 ර්මතී  යුේධඹ අන් 
වුණහ  ඳසු භහන හිමිේ ිංවිධහන එ ඳහය භ රිංහ  
ඇවිල්රහ තහ යන්න ඳ න්ත්මත් නළවළ. අරි දන්නහ එතළනින් 
ඳසු මභො ද වුමණ් කිඹහ. භහධයමේදන් විලහර රිරි  කහතනඹ 
ශහ. භහධයමේදන් අතුරුදවන් ශහ. යත් මෂොන්මේහ භළතිතුභහ 
කුදරමන ගිහින් හිමර් දළේභහ. එ දසින් නඩු අවරහ ලීයහනි 
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ  එළිඹ  තල්ලු ශහ. මේ හමේ විලහර 

ක්රභමේද ණනහ  ඇතුමශේ ය   විධිඹ  අඳ  විලහර ප්රලසන 
ණනහ  දාහුණ මදන්න සිේධ වුණහ. යමට් නීතිඹ ළන  යමට් 
නීතිමත ආධිඳතයඹ ළන  යමට් භහන හිමිේ ළන  යමට් භහධය 
රිළිඵ විලහර අර්බුදඹ  තිමඵනහ ඹළයි මරෝඹ තුශ තහ 
න්න ඳ න්ත්තහ. ඒ තභයි මේ  මවේතු වුමණ්. ඒ නිහ ඒහ 
එකින් එ තදුය ත් නිදවස යළනීමේ ළඩ රිළිමශ 
මනුමන් තභයි අඳ  ක්රිඹහත්භ න්න තිමඵන්මන්. ඒ තුශ 
විතයයි රිංහ විධිඹ   මරෝමත ලීස  ජහතිඹ  විධිඹ   ය   
විධිඹ  දාහුණ මදන්න අඳ  පුළුන්භ රළමඵන්මන්. මේ ක්රිඹහ 
දහභඹ මේ ආණ්ඩු භහන හිමිේ වුන්රඹ  ළති වීභ නිහ 
මවෝ එමේ නළත්නේ මනත් හයණඹ  නිහ මවෝ ක්රිඹහත්භ 
යන්න සිේධ ව ක්රිඹහ දහභඹ  මනොමයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  යුේධමඹන් ඳසු අඳ  ඇත්ත 
ලමඹන් විලහර කීභ  තිමඵනහ;  වීභ  තිමඵනහ. මේ 
යමට් මදභශ ජනතහ විලහර ිංයහ  අතුරුදවන් වුණහ. ඒ 
හමේභ  වදාදහ බ මඹෝ 5 000  ළඩි ප්රභහණඹ  අතුරුදවන් 
වුණහ. අමේ වදාදහ බ මඹෝ විලහර ිංයහ  භළරුණහ. ඒ හමේභ  
මදභශ ජනතහ විලහර රිරි  අතුරුදවන් වුණහ; කහතනඹ වුණහ. 
ඒ සිඹලුමදනහ මනුමන් විතය  මනොමයි  1988-1989 
හරමතී  කහතනඹ ව අඹ ළනත් දළන් වළභ මනහභ ඳහමවේ තහ 
යන්න  හච්ඡහ යන්න ඳ න් මන තිමඵනහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ මේ හයණඹත් කිඹන්න 
ළභළතියි. ත්රසතහදඹ ළශළ වීමේ ඳනත අමවෝසි යරහ ඒ වහ 
ේඵන්ධ අලුත් නීති ඹ  මමනන්න අලය මරහ තිමඵන්මන් 
ඇයි? මරෝමත එදහ තිබුණු රිල්රහ යහඳහයඹ තුශ අඳ දුටුමේ 
කුභ ද? තරුණඹන්  කිහිඳ මදමනකු තු කු ටි  අයමන 
ළරෆ  ගිහිල්රහ පුහුණු මරහ ඇවිල්රහ වදාදහ  වන එ ව 
එමේ නළත්නේ මඳොලීසිඹ  වන එ තභයි එදහ සිේධ වුමණ්. අද 
ජහතයන්තය ත්රසතහදඹ ේඵන්ධමඹන් ඊ  එවහ ගිඹ තත්ත්ඹ  
ඇති මරහයි තිමඵන්මන්. අද ඒ තත්ත්ඹ ්රිතහනයමත ඇති මරහ 
තිමඵන ඵ මඵොමවොභ ඳළවළදලියි. ිංගීත ිංදර්ලනර  ගිහින් 
භයහමන භළමයන පුේරමඹෝ මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. 
එිංරන්තමත ඳහයල් ණමන් මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. 
ඳළරීසිමත මෝච්චිඹ ඇතුමශේ මඵෝේඵ පුපුයහන්නහ. හි පු 
භන් weapons අයමන ගිහිල්රහ තිව   වතළිව  මඩි 
තඵනහ. මේ තභයි අද අලුත් ත්රසතහදඹ විධිඹ  ඉසභතු මරහ 
තිමඵන්මන්. මභඹ එදහ ඉතිවහමත අඳ දුටු ත්රසතහදඹ   
හේප්රදහයි ත්රසතහදඹ  එවහ ගිඹ විලහර ළඩ රිළිමශ  ඵ  
ඳත් මරහ තිමඵනහ. එභ නිහ තභයි අරි කිඹන්මන්  ත්රසතහදඹ 
ළශළ වීමේ ඳනත ීන  ඩහ අලුත් නීතිඹ  විධිඹ  මමනන්න  
ඕනෆඹ කිඹහ. ඒ විතය  මනොමයි. අතුරුදවන් ව තළනළත්තන් 
මවීභ ව ඔවුන්  අත් ව ඉයණභ දළනළනීමේ භහනුෂීඹ 
මභමවය ඉටු කිරීභ  හර්ඹහරඹ  සථහරිත කිරීභ ේඵන්ධමඹන් 
න Office on Missing Persons Act එ අනු  යුතු කිරීභ  
දළන භත් අරි හච්ඡහ ය ළඩ රිළිමශ ස ය මන 
ඹනහ. 

තත් හයණහ ණනහ  ළන ජනතහ විදා ති මඳයදාමණ් 
මවෝදයඹන් අඳ  රුණු මනළවිත් ී  තිමඵනහ. මේ සිඹල්රභ 
එතු ය අඳ   ඒහ ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහත්භ යන්න  
තිමඵනහ.  

තය මවීභ වහ මොමින් බහ  -Truth-seeking 
Commission එ -ඇති යන්න කිඹන එ අරි අවුරුදු 
ණන  කිඹපු හයණහ . LLRC එමන් -උත් ඳහඩේ වහ 
ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති මොමින් බහමන්- එදහ 
මඹෝජනහ ශ රුණු ණනහ  තිබුණහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ  දළන් ථහ අහන යන්න. 
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ගරු දයළසරි ජයමවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரெறநற ஜதெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේ හමේ හයණහ ණනහ  අඳ  ක්රිඹහත්භ යන්න  

තිමඵනහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ත එ විනහඩිඹ  
අයමන භහ මේ  හයණඹත් කිඹන්න ළභතියි. මේ අයශඹන් 

අතයතුයී  දණ්ඩනීති උල්රිංකනඹන් සිදු වුණහද කිඹහ මොඹහ ඵරහ 
ඒ වහ අලය  යුතු ටි යනහ.  

ඒ භඟභ භභ මේ හයණඹත් කිඹන්න  ළභළතියි. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ඒ හමේභ රු අග්රහභහතයතුභහ මේ ළන මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි කිඹහ තිමඵනහ. ඒයි භහ කිේමේ  භහන හිමිේ 
මොභහරිසයඹහමේ  හර්තහමේ කුභ  තිබුණත් මේ ජිනීහ 
මඹෝජනහලිමත අරි ේභත ශ මඹෝජනහ  කිසිදු අසථහ 

විමේලත විනිසුරුරුන් ඳහවිච්චි යන්න   ඔවුන් රහ නඩු 
අසන්න   විමේලිඹ නීතිඥඹන් මන්න්න  ඔවුන් 
අයෝමචෝදඹන් ඵ  ඳත් යන්න  අයෝමචෝද ඳහර්ලසඹන්මන් 

මේ නඩු අවන්න මේ නීතිමත  30 න්තිඹ ඹ  මත් තිමඵන්නහවු  
හයණඹ  ඇතුශත් මරහ නළවළයි කිඹන එ අරි මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි කිඹන්න  ඕනෆ. ඒ විතය  මනොමයි  ඒ සිඹල්ර ශ 

වළකි න්මන් ශ්රී රිංහමේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත කිරීමභන්  
ශ්රී රිංහමේ ඳහර්ලිමේන්තු අනුභත කිරීමභන් ඳභණයි. අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ වතය ඳස තහ භ මේ හයණඹ මඵොමවොභ 

ඳළවළදලි කිඹහ තිමඵනහ  අඳ  විමේල විනිලසචඹහයරුන්මේ 
මේඹ අලය නළවළ කිඹහ. මභොද  රිංහමේ විනිලසචඹහයරුන් 
ළන  රිංහමේ නීති ක්රභඹ ළන තිබුණු ඩහ ළටීභ තුශයි මභභ 

මඹෝජනහලිඹ ආමේ. අරි මේ අධියණඹ සහධීන කිරීමේ 
ක්රිඹහලිඹ තුශ අඳ  විමේලිඹ විනිලසචඹහය රුන් අලය නළවළ 
කිඹන එ  ය   නිළයද ක්රිඹහදහභඹ  ඉදරිඹ  මනඹන්න  
පුළුන්ඹ කිඹන එ මඵොමවොභ ඳළවළදලි අද භභ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ කිඹන්න  ළභළතියි. ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
ේභතිඹකින් මතොය  ළබිනට් අනුභතිඹකින් මතොය  කිසිදු 
ආහයඹ ක්රිඹහ දහභඹ  අරි සිේධ යන්න  සදහනේ නළවළයි 

කිඹන එත් කිඹන්න  ළභළතියි.  වළඵළයි  මේ ය මට් අතුරුදවන් 
ව  මේ යමට් කහතනඹ  ර  ව සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  ඵර්ර් 
සිඹලුමදනහ මනුමන් නීතිඹ ඉස  කිරීමේ ක්රිඹහ දහභඹ ආණ්ඩු  

විධිඹ  අරි බහයත යුතුඹ කිඹන හයණඹ භත  යමින් භභ 
නිවඬ නහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ඊශඟ   රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.26] 

  

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු දමන්ස ගුණර්ධන 
භළතිතුභන් විසින් මමනන රද මභභ බහ ල් තළබීමේ 
මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් ව විහදඹ  භ  රළබී තිමඵන මටි 

මරහ තුශ රුණු කිහිඳඹ  ඉදරිඳත් යන්න  භභ 
ඵරහමඳොමයොත්තු නහ.  

ඳශදාමො භ භ  මඳය ථහ ශ විරුේධ ඳ මතත්  ආණ්ඩු 
ඳ මතත් විවිධ භන්ත්රීරුන් භතු ශ රුණු කිහිඳඹ  මමයහි 

බහමේ අධහනඹ මඹොදා යන්න  ළභළතියි.  

ඉදරිඳත් වුණු එ තර්ඹ  තභයි   "1987-1989 හරමත 

දකුමණ් තරුණමඹෝ මිඹ ගිඹහ  ඒ අඹ ළනත් ඳළමිණිලි අයමන 
ජිනීහර  අරි ගිඹහ. උතුමර් මදභශ ජනතහමේ දරුමෝ මිඹ 
ගිහින් තිමඵනහ; අතුරුදවන් වී තිමඵනහ. ඒ ඳළමිණිලි විබහ 
යන්නඹ කිඹන  එ ළයදද?" කිඹන එ. ූලරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  භභ මේ ප්රලසනඹ   අවනහ. ජනතහ විදා ති මඳයදාණ  
ේඵන්ධ මවෝ ෆ වුණහඹයි කිඹමින් භයහ දභන රද වළ  
දවමේ ජීවිත රිළිඵ ඳළමිණිලි ජිනීහ භහන හිමිේ 

මොමිභ  අයමන ගිඹහ  එදහ ඒහ රිළිඵ යුද අඳයහධරුන් 
මොඹන්න උහවි රිහිටුන්න ඹයි මනොකිේමේ ඇයි? එදහ ඒ තිබුණු 
වදසි නීතිඹ නළත්නේ මනත් භර්දනහරී නීති හමේභ 

කීමභන් ආය හ කිරීමේ ඳනතත් මනහහ. ඒ සිේධිර  
ේඵන්ධ වදාදහ කීමභන් ආය හ යන්න 'කීමභන්  
ආය හ කිරීමේ ඳනත' මනහහ.  එදහ ඔඹ කිඹන භහන හිමිේ 

මොමිමේ භවත්රු මේ ආහයමත මඹෝජනහ  මනොමශේ 
ඇයි? එතළන  එ රිළිමතකුත්  මභතළන  ත රිළිමතකුත් 
නිර්භහණඹ මන්මන් ඇයි? මේයි ළදත් ප්රලසනඹ. මභතළන 
ත්රසතහදඹ ඳත්හ මන ගිමත ඔවුන්මේ කුලී මවේහඹන් රිරි .  

භභ කිඹන්නේ ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඉන්ී ඹ හි පු 
ආය  උඳමේල මභනන් භවත්භඹහ ලිය මඳොමත් ඳළවළදලිභ 
වන් ය තිමඵනහ  "එල්ටීටීඊ නහඹඹන් රහ ළනීභ වහ 

ඇමභරිහනු වදාදහ ශ්රී රිංහ  ඳළමිණීභ  සදහනේ වුණහ  ඉන්ී ඹ 

යජඹ එඹ  එඟ වුමණ් නළති නිහ ඒ මරුමණ් නළවළ" කිඹහ. 
මයෝවණ විමේවීය මබ්යහන්න මොමවන්ත් එන්න වළදුමේ 

නළවළ. ජනතහ විදා ති මඳයදාමණ් ෆවුණු මනොෆවුණු හත් 
මබ්යහ න්න එන්න වළදුමේ නළවළ  මොමවන්ත්. ඒ අඹමේ 

භයණර  යු තිඹ ඉටු යන්න ඔඹ කිඹන ඊනිඹහ ජහතයන්තය 

ප්රජහ වුරුත් ථහ මශේ නළවළ. මේ තභයි මේ ය  මඵදන්න 
ඳහවිච්චි ශ ත්රසත මේනහිංඹ. ඒ ත්රසත මේනහිංඹ ජඹග්රවණඹ 

ශහ නේ  මේ කිසිභ භහන හිමිේ මචෝදනහ  මභවහ  එන්මන් 
නළවළ. ඒ ත්රසත මේනහිංඹ මදභශ ඊශභ නිර්භහණඹ ශහ නේ  අද  

ඳහර්ලිමේන්තුමේ  මේ ළල් ඵයිරහ ථහ යන්න මන්මන්ත් 
නළවළ. එමවභ නේ මන්මන් එමවන් භශ න් මභමව   

මභමවන් භශ න් එමව ; මේල සීභහ යකින්න විමේල වදාදහ. 

ඒයි මන්මන්. ූලරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මදභශ 
ජනතහමේ දු ළනවිලිර  ඇහුේන් මදදා; ඒහ විදා. ඒ 

අඹමේ හිමත් ීඨඩනඹ   තිමඵනහ නේ   ඕනෆ නේ ඒ වහ තය 
මවිමේ මොමිභ  දභන්න. මේදනහ කිඹරහ දු රි  ය 

න්න දකුණු අප්රිහමේ හමේ ඉඩ මදන්න. ඒ මනොමයි 
ප්රලසනඹ. ඒ මනොමයි  අරි ථහ යන හයණඹ. මේ ඹන්මන් 

මනත් භහත.  

ූලරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භභ තදාන්නහන්මේ  
මඳන්න්නේ  2017 භහර්තු 13 ළනිදහ "භේබිභ" පුත්ඳමත් ඳශ ව 
හර්තහ . මේ අසථහමේ භභ ඒ හර්තහ කිඹන්නේ:              

" ඳසු ගිඹ භහර්තු භ 11ළනිදහ ේනිඹහ 'න්නි ඉන්' 
මවෝ රඹ  රැස ව මදභශ ජහති න්ධහනඹ  අඹත් මේලඳහරන 

ඳ ර නහඹඹන් වහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් අතය ඳළළති 
හච්ඡහ  නිභහ ය භහධයඹ  අදවස දළ ව  එභ න්ධහනමත 

ඳහර්ලිමේන්තු  භන්ත්රී එේ. ඒ. සුභන්තියන් මභමේ ඳන රී ." 

 සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ මභමවභ කිඹනහ: 

" ... දළන  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹී  ශ්රී 
රිංහ ේඵන්ධමඹන් මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ. ඒ 

මඹෝජනහ ේඵන්ධමඹන් අමේ සථහයඹ ඳළවළදලි කිරීභ  තභයි 

මදභශ ජහති න්ධහන ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීරු ව උතුරු- 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

නළ මඟනහිය ඳශහත්ර ඳශහත් බහ භන්ත්රීරුන් රැස වුමණ්. එහිී  

අඳ ත්ත රණයණඹ තභයි   "2015 ඔ මතෝඵර් 01ළනි දන ේභත 

ය ත්  රිංහමේ එඟතහ එ  ේභත ය ත් ඒ 
මඹෝජනහමේ තිමඵන වළභ මේදඹ භ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි. 

එමවභ ක්රිඹහත්භ යන මරහමේී  ඒ  දළඩි මොන්මේසි 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. ඒ වති යන්න එ ත් 

ජහරණන්මේ භහන හිමිේ භව මොභහරිස හර්ඹහරමත  
හර්ඹහරඹ  ශ්රී රිංහමේ රිහිටුවීභ  යජඹ  ඵරඳෆේ ශ යුතුයි."  

තුන්ළනි රුණ තභයි “ශ්රී රිංහ යජඹ මේහ වරිඹහහය ඉටු 
යන්මන් නළත්නේ  අන්තර් ජහති නීතිමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ව 

ජනතහ  රළමඵන්න ඕනෆ මේල් සිඹල්ර රඵහ ී භ  එ ත් 
ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  යුතු ශ යුතු ඵ. " 

සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ නීතිඥමඹ . එතුභහ මේ රු බහමේ 

ඉන්නහ. එතුභහ මේ කිඹන්මන් මනොදළන මනොමයි; යදහ 
මන මනොමයි. මේ තභයි උඳහඹ භහර්ඹ. එතුභහ කිඹන මේ 
භභ නළතත් කිඹනහ  "තුන්ළනි රුණ තභයි ශ්රී රිංහ යජඹ 
මේහ වරිඹහහය ඉටු යන්මන් නළත්නේ  අන්තර් ජහති 

නීතිමඹන් ීඨඩහ  ඳත් ව ජනතහ  රළමඵන්න ඕනෆ මේල් 
සිඹල්ර රඵහ ී භ  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ  යුතු ශ යුතු 
ඵයි." 

දළන් මේමන් මඳමනන්මන් මභො ද?  මේ කිඹන්මන් මන 
මභො ත් මනොමයි  මන්වීභ වහ යුද අඳයහධ ව ඵ  නහථ 
ය න්න ඕනෆ. මන්වීභ වහ අතුරුදවන් ව ඵ  නහථ ය 

න්න ඕනෆ. ීඨඩහ  ඳත් ව ජනතහ  සිදුමරහ තිමඵනහඹ 
කිඹන ඊනිඹහ යුද අඳයහධ වුණහඹ කිඹරහ ඔේපු යරහ මඳන්හ 
න්න ඕනෆ. ජහතයන්තය ප්රජහ  ඇමභරිහ    ඒ ළන 

මඹෝජනහ  මේන මො  ඒ  අත උසන රිංහණ්ඩුමේ 
විමේල  යුතු ඇභති මමන  වදහ න්න ඕනෆ. අන්න ඒ  
ජනහරි 08 ළනි දහ ඵර මඳයළිඹ ය න්න ඕනෆ වුණහ. ඒ ඵර 

මඳයළිඹ ය මන ජහතයන්තය නයහඹ ඳත්රඹ  අනු නළ  මන 
රඩ ආණ්ඩු  වදහ න්න ඕනෆ වුණහ. දළන් මභතළන කිඹනහ  
විමේල විනිසුරුරුන්  විමේල නීතිඥඹන්  විමේල අයෝමචෝදඹන් 
ඇතුළු යුද අඳයහධ අධියණඹ  රිහිටුන්මන් නළවළයි කිඹරහ.  

ේභත වුණු මඹෝජනහමේ  එඟ වුණු මඹෝජනහමේ  ඇමභරිහත් 
එ  එ  අත උසපු මඹෝජනහමේ මේ  රුණ අන්තර්තයි. 
එමවභ නේ මඹෝජනහමන් ඒ වශන්න තිබුණහ.  

තදාන්නහන්මේරහ වළළුමේ නළවළ   ඒ මඹෝජනහ ඉත් ය න්න 
කිේමේ නළවළ. අවුරුදු මද  ල් ත්තහ. ඇයි  මේ 
තදාන්නහන්මේරහ කිඹන තයේ මඵොමවොභ සුන්දය  යර මදඹ  

නේ  මේම  භව මරොකු ඵළරෑරුේ මදඹකුත් නළත්නේ  මිනිසුන් 
ේඵන්ධ  ප්රලසනඹ  නළත්නේ  ඔඹ කිඹනහ හමේ තිමඵන්මන් 
භහනුෂීඹ මදඹ  ඳභණ  නේ  අවුරුදු මද  ල් න්මන් 

මභො ද? දළන් අවුරුදු මද  හිටිඹහ මන්. ඔඹ සුන්දය  යර මේ  
ඔඹ පුිංචි මේ  යරහ මඳන්න්න තිබුණහ මන්. ඇයි  
තදාන්නහන්මේරහ ත අවුරුදු මද  ල් න්මන්? ල් න්මන් 
භවජන භතඹ තදාන්නහන්මේරහ  රැවළණි  තදාන්නහන්මේරහ  

එමයහි මොඩනළ මඟමින් තිමඵන නිහයි.  

අද මභතළන යවුෂස වකීේ භවත්තඹහ කිඹනහ  දාසලිේ 
යහඳහරි සථහනර   දාසලිේ මේසථහනර  ඳවය මදනහලු. 
මදයි වහදාදුරුමන්! මේ යමට් කිසිඹේ තළන  ඳවය දුන්නහ නේ  

ඒ ඳවය ී භ  ආණ්ඩු ේඵන්ධ නළත්නේ ඒ අඹ අත් අඩිංගු  
න්න පුළුන්භ ඕනෆ තයේ තිමඵනහ. කිසිභ මනකු  ඵළවළ  
මඳොලීසිඹ  වසු මනොවී ඔඹ හමේ අඳයහධ යන්න. ඇයි  අත් 
අඩිංගු  න්මන් නළත්මත්?  එ තළනත්  ඔඹ ගිනි තිඹපු  

ඳවය දුන්න එ පුේරඹකුත් අත් අඩිංගු  අය මන 

තිමඵනහද?  මේ ආණ්ඩුමන් යන්මන්; ආණ්ඩු  ඕනෆ මේ. 

ආණ්ඩු  ඕනෆ  දාසලිේ ජනතහ කුරිත යන්නයි; සිිංවර 
ජනතහ  ජනතහ කුරිත යන්නයි;  මේ  මදමොල්රන් කුරිත 
යරහ ජහතිහදඹ ඇති වුණහභ  ඒ නත්න්නඹ කිඹරහ වදසි 
නීතිඹ මේන්නයි. මේ යමට් තභන්මේ ඳයළති නයහඹ ඳත්රඹ  

විරුේධ මේලඳහරන ඵරමේ භර්දනඹ යන්න මඳො  ඳහදහ න්න 
ආණ්ඩු  ඕනෆභ තිමඵනහ. ඒ  තභයි මේ නහ ය යඟද හ 
මන ඹන්මන්.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ නිහ භභ කිඹන්මන් 
මේයි. ඔඹ කිඹන ජිනීහ මඹෝජනහ අනු  විමලේ අධියණඹ  
රිහිටුන්න මේ අඹ දළන භත් "අතුරුදවන් ව තළනළත්තන්  රිළිඵ 
හර්ඹහරඹ (රිහිටුවීභ  ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ර්තය ඉටු කිරීභ) 
(ිංමලෝධන) ඳනත් මටුේඳත" ඳහර්ලිමේන්තු  මනළල්රහ 
තිමඵනහ. ඒ ඳනත අනු මනභ උහවිඹ  වළමදනහ. ඒ ඳනත 
අනු ඒ රිළිඵ නඩු මනභ අවනහ. ඒ ඳනත් මටුේඳත 
ේභත වුමණොත්   අමේ වදාදහමේ මමන   වුරු මවෝ 
අතුරුදවන් ශහඹ කිඹරහ  ළනඩහමේ මවෝ මනත් ය  මවෝ 
අධියණඹ ඳළමිණිල්ර  දළේමභොත් ඒ වදාදහ නිරධහරිඹහ අත් 
අඩිංගු  අයමන ඒ යජඹ  බහය මදන්න ශ්රී රිංහ යජඹ ඵළඳී 
සිටිනහ.  

භිංර භයවීය හි පු විමේල ඇභතිතුභහ අද කිේහ  "වදාදහමේ 
ීන වය  ඉන්න පුළුන්" කිඹරහ. භභ දන්මන් නළවළ  ඒ හරමත - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹ හරඹ  
තිමඵනහ. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ හරමත හි පු වදාදහඳතිතුභහ  කිේහ  "ළරවීමේ වදාදහ  
මවොයි" කිඹරහ. එදහත් වදාදහ  ළයහුහ. "යුද වදාදහඳති යත් 
මෂොන්මේහ"  අරි අදත් රු යනහ. මේ "මේලඳහරනඥ යත් 
මෂොන්මේහ" විතයයි අඳ  තිමඵන ප්රලසනඹ. එදහත් ඒ භනුසඹහ  

අභන් ශහ. අදත් කිඹනහ - [ඵහධහ කිරීභ ] භ  විනහඩිඹයි 
තිමඵන්මන්. ඇභතිතුභහ හඩි මන්න. ූලරහනහරඪ රු 
භන්ත්රීතුභනි   වදාදහමේ ීන වය  හිටිඹහඹ  ීන වය  හිමර් දළේභහ  

භ  නළවළ කිඹරහ මේ මොල්මරෝ අදත් කිඹනහ. මේ ය  
යුේධඹ  දනපු ය  . අරි  ඉන්මන් ත්රසතහදඹ  භළඬ ඳත්හ 
ජීවිතර අඹ රඵහ ී  මිනිසසුන්  නිදවමේ හුසභ න්න පුළුන් 

හතහයණඹ වදපු වදාදහ ; අදත් ිංතුය  ඇති වුමණොත්  
ආඳදහ  ඇති වුමණොත් ජීවිත අදහනභ මනොතහ ය වන 
වදාදහ . මඵොරු මචෝදනහ භතු යපු නිහ මේ ථහ යන 

මේරහමේත් යුද වදාදහ බුේධි අිංලමත ව නහවි වදාදහ බුේධි 
අිංලමත 17 මදමනකු හිය මල්ර ඉන්නහ. ඒ වළභ මනහ භ 
කිඹන්මන් "GR - Gotabaya Rajapaksa - order එ දුන්නහඹ 

කිඹරහ රිළින්න. අරි ඔඹ මොල්රන් මබ්යහ න්නේ. රි  ය ර 
මල් මදන්නේ. ල්ලි මදන්නේ" කිඹරහයි. ඔඹ CID එම  ලහනි 
අමබ්මේයරහ කිඹන්මන් එමවභයි. යුද වදාදහ බුේධි අිංල  නහවි 
වදාදහ බුේධි අිංල කිඹන්මන් මේ මඳොමශො ආය හ යන්න ළඳ 

වුණු වී යඹන්මන් භන්විත අිංල. ඔවුන් හිය මල්ර දභහ අද 
මභතළන  ඇවිල්රහ මන ළල් ඵයිරහ කිඹනහ. ූලරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි  - 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් යන්න. 
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ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ අන් යනහ. භ  ත විනහඩිඹ  තිමඵනහ. ඔඵතුභහ 
භ  රඵහ ී  තිමඵන මේරහමේ ප්රභහණඹ කිේමේත් නළවළ   

 

 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  විනහඩි නඹයි තිබුමණ්.  
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. විනහඩි එමොශව  තිබුණහ. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳස රු 4.34 යි අන් මන්න තිබුමණ්. 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරි. භ  මේ විනහඩිඹ මදන්න. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  
භභ කිඹන්නේ - 

  
රු භන්ත්රීයමඹ  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහමේ point of Order එ මභො ද? 
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  ඒ විනහඩිඹ ඕනෆ. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

මේ  මේ  
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහමේ point 
of Order එ මභො ද? 

 

      රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභතුභහ ූලරහනඹ   
 

[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹරහ කිේහ. ඒ ූලරහනඹ  අමෞය කිරීභ  කිඹරහ භභ 
හිතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] එභ ප්රහලඹ ඉල්රහ අස ය න්න කිඹරහ 
අරි කිඹනහ. මභොද  ූලරහනඹ  රු යන්න දන්මන් නළති අඹ 

තභයි මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්මන්. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்தைறகு உயப்தறணர் எயர்) 

(An Hon. Member) 

 
[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. රු විභල් වීයිංල භන්ත්රීතුභහ ූලරහනඹ  එමවභ 
කිේහ නේ  ඒ ළයද ප්රහලඹ  කිඹරහ භභ ප්රහල යනහ. 

 
ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහත්  භභත් ප්රහමේලිඹ 

බහමේ ඉරහ දන්නහ කිඹන ඹවළුමෝ.  
 
[මූළවනමත අණ ඳරිද ඉලත් කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹන්මන් අඳවහඹ  මනොමයි. 
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නදාත් භභ ූලරහනමත ඉන්මන්  -      
 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරි  වරි. එභ ප්රහලඹ අයින් ය න්න. එ ත් ජහරණන්මේ 

උඳ මොමිමේ හර්තහ තඵන්මනකු න ආර්. ක්රිසම සකු ඳහ 
තිමඵන මභන්න මේ රුණ මමයහි අධහනඹ මඹොදා යන්න. 
[ඵහධහ කිරීේ] ආර්. ක්රිසම සකු කිඹනහ  "භහන අයිතිහසිේ වහ 
සඹිං රණයණ අයිතිඹ රිළිඵ ූලරධර්භඹ නිදවස වහ සනරී 

යහජයඹ ජීත් න ජනවනඹ  මන්වීභ වහ න 
අසීභහන්ති ව අයිතිඹ  රිරිනභන්මන් නළවළ. මමේ මතත්  
විමලේෂිත වහ ළදත් අසථහී   එනේ  අන්තර්ජහති නීතිඹ 

උල්රිංකනඹ යමින් ජනතහත් මිමි ප්රමේල මවෝ මනත් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒඹන් ඳවත් මො  රනු රඵන අසථහී  එභ 
ජනතහ  තභ නිදව මනුමන් නිදවස වහ සනරී යහජයඹ  
ප්රහල කිරීමේ අයිතිඹ හිමිමේ." කිඹරහ. මභන්න මභතළන  

ඹන්මන්. අන්තර්ජහති නීතිඹ උල්රිංකනඹ යරහ තිමඵනහ. යුද 
අඳයහධ යරහ තිමඵනහ. අතුරුදවන් යරහ තිමඵනහ. එවි  එභ 
ජනතහ  තභ නිදව මනුමන් නිදවස වහ සනරී යහජයඹ  

ප්රහල කිරීමේ අයිතිඹ හිමි මනහ. අන්න එතළන  තභයි 
ඹන්මන්  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භ  විනහඩිඹ  මදන්න. 
භභ ත මඳන්න්න ළභළතියි   -[ඵහධහ කිරීේ]  ූලරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි  මභතළනී  විජිත මවේයත් භන්ත්රීයඹහ කිේහ  අමේ 
ආණ්ඩු -භහින්ද යහජඳ  ආණ්ඩු- හරමත තභයි මේ ඵළඳීභ  
මේ හිය කිරීභ මශේ කිඹරහ. එතුභහ කිේහ  "ඵන් කී ූලන්" ඳළමිණි 

මේරහමේ ඉදරිඳත් යපු ඒහඵේධ නිමේදනඹ ළන.  ඒම  සිිංවර 
ඳරිර්තනමත අන්තිභ මේදඹ භභ ඉදරිඳත් යන්නේ. 
"අන්තර්ජහති භහන අයිතිහසිේ වහ භහනුෂීඹ නීතිඹ 
උල්රිංකනඹ කිරීභ රිළිඵ  වීමේ ක්රිඹහලිමත ඇති ළදත්භ 

භව මල්ේයඹහ වන් මශේඹ. යජඹ මභභ දු ළනවිලි 
ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ කිරීභ  අලය ක්රිඹහභහර් නු ඇත."  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් යන්න. 

 

ගරු විමල් වීරලිං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භ  අන් යන්න ඉඩ මදන්න. "යජඹ මභභ දු ළනවිලි 
ේඵන්ධමඹන් ක්රිඹහ කිරීභ  අලය ක්රිඹහභහර් නු ඇත.". එමවභ 
නළත්නේ මභොකුත් ඵළඳීභ  ඇති මරහ නළවළ. මභතළන මඵොරු 

කිඹහ  ඳච වරහ මේ යමට් ජහති ආය හ බිලි මදනහ. [ඵහධහ 
කිරීේ] මේ යමට් වදාදහ දවි පුදහ මබ්යහ ත් මඳොමශො -ය - බිලි 
මදනහ. මේ ය  මඵදන්න ඹනහ. අන්න ඒ මභමවයුභ 

තදාන්නහන්මේරහ යේී   ේද මනොය ඉන්න කිඹරහද 
තදාන්නහන්මේරහ අඳ  කිඹන්මන්? අරි යමට් ජනතහ  ආයහධනහ 
යනහ  මේ ඳහඳතය මභමවයුභ  එමයහි දවි මනොතහ මඳය  

එන්නඹ කිඹරහ. භේබිභ  ආදයඹ යන වළභ මිනිවහ භ අරි එමේ 
ආයහධනහ යනහ.  

 

[தற.த. 4.38] 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன் - மகத்தரறல் ற்யம் ரறத 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 30 

யடகரன யுத்ம் தொடிமடந்து, து ரட்டின் தறச்ெறமண 

இன்ய ெர்தெ ட்டம்ம தென்நறயக்கறநது. இன்ய 

அற்தகரய லர்வு கரண்தற்கரக அெறனமப்தை ெமத 

அமக்கப்தட்டு ல்னரக் கட்ெறகலம் அறதன அற்நறன் 

லர்ரணங்கமப தொன்மத்துக்தகரண்டியக்கறன்ந தமபறதன 

இந்ப் தறதம இங்தக ெர்ப்தறக்கப்தட்டியக்கறன்நது. 

இந்ப் தறதம ெம்தந்ரக இன்ய இண்டு ப்தறணயம் 

ததெற கயத்துக்கமப ரன்  தகட்டுக்தகரண்டியந்தன். 

உண்மறதன அெறல் கட்ெறகள் அெறல் 

இனரதங்கலக்கரகப் ததசுணரலும் அெறல்ரறகள் 

ங்கலமட அெறல் ழுச்ெறக்கரகப் ததசுணரலும் 

சுந்றத்றற்குப் தறநகு இந் ரட்டில் இயந் தொன்மண 

மனர்கள் றட்ட யகபறணரலும்ரன் இந் ரட்டிதன 

இத் ஆய ஏடக்கூடி றமனம ற்தட்டது. இணரல் 

இனட்ெக்கக்கரண க்கள் அறமடந்தரடு, 

இனட்ெக்கக்கறனரண க்கள் இன்யம் கரங்கதபரடு 

ரழுகறன்ந எய துர்ப்தரக்கற றமனயும் ற்தட்டியக்கறன்நது.  

இந்ச் ெமதறதன தகப ெம்தந்ன் அர்கபறடதொம் 

தகப சுந்றன் அர்கபறடதொம் ரன் எய றடத்ம 

அன்தரகக் குநறப்தறட றயம்தைகறதநன். அரது, கடந் 

கரனத்றல் ஏரறனட்ெத்றற்கும் தற்தட்ட தொஸ்லிம்கள் 

அர்கபது தெரந் இடங்கபறலியந்து 

தபறதற்நப்தட்டரர்கள். 25 யடங்கலக்குப் தறநகு 

தொல்மனத்லமச் தெர்ந்ர்கள் லள்குடிதற்நத்றற்கரக அங்கு 

தென்ய கரறகமபப் ததற்யக்தகரள்ற்கு உங்கலமட 

கட்ெறமச் தெர்ந் தரரலன்ந உயப்தறணர்கள் ெறனர் 

தடிரகவும் எயெறனர் மநதொகரகவும் மடரக 

இயக்கறநரர்கள். அத்துடன், ரழ்ப்தரத்றலியந்து 

தபறதற்நப்தட்ட க்கமப லபக்குடிர்த்துற்கு 

லள்குடிதற்நச் தெனறதரன்மந அமத்து, அதெடரகச் 

ெறன வீடுகமபக் கட்டுற்குப் தத்ம எதுக்கறததரது, 

உங்கலமட கட்ெறமச் தெர்ந் ரகர ெமத 

உயப்தறணர்கலம் தரரலன்ந உயப்தறணர் எயயம் தெர்ந்து 

ததெற, அமணத் டுப்தற்கு தொடிதடுத்ரக அநறந்தன். 

அமறட்டு ரன் தமணப்தடுகறன்தநன். அதுகுநறத்து எய 

கடித்ம ரன் கடந் ரம் உங்கபறடம் ந்றயக்கறதநன். 

அர்கள் அத்மண ததமயும் அர்கலமட தெரந் 

ண்றதன லள்குடிதற்யற்கு ரன் றகவும் 

அர்ப்தறப்தைடன் இயக்கறதநன். றர்க்கட்ெறத் மனரக 

லங்கள் இயக்கறநலர்கள். உங்கலமட கட்ெறமச் 

ெரர்ந்ர்கள் டக்கு ரகர ெமதம ஆட்ெற 

தெய்கறநரர்கள். ணத, அந்ப் தனத்மப் தன்தடுத்ற 

றடுமனப் தைலிகள் தெய் கர யக்குப் தறலீடரக இந் 

க்கலமட லள்குடிதற்நத்றற்குரற ஆம - 

எத்துமப்மத லங்கள் றக றமறதன தண்டும். 

இல்மனதன்நரல், “ரட்தடரம், அற்குரற 

டடிக்மககமப லங்கள் டுங்கள்!” ன்ய ங்கபறடம் 

தகறங்கரகச் தெரல்னதண்டுதன்ய ரன் அன்தரக 

தண்டுதகரள் றடுக்கறன்தநன். உங்கபறன்லது ணக்கு 

ம்தறக்மக இயப்தணரல்ரன் உங்கலமட அமநக்தக 

தடிரக ந்து அந்க் கடித்மத் ந்துறட்டுச் தென்தநன். 

ணத, லங்கள் அற்கரண ெந்ர்ப்தத்மத் யவீர்கள் ன்ந 

ம்தறக்மகயுடன் இயக்கறன்தநன். அதததரன ரன் 

தொனமச்ெர் றக்கறதணஸ்ன் அர்கலக்கும் எய கடித்ம 

அதப்தறறயக்கறன்தநன். இற்கு தொன்ணயம் எய கடிம் 

அதப்தறதணன். ஆணரல், ந்ப் தறலும் ணக்குக் 

கறமடக்கறல்மன. ணத, அயம் அற்கு எய ெறநந் 

தறமனத் ந்து இந் க்கலமட லள்குடிதற்நத்றதன 

றரரக, ணறரதறரணத்தரடு, ணறத்துத்தரடு, 

ணச்ெரட்ெறதரடு  டந்துதகரள்ரர் ன்ய ரன் 

ம்தைகறன்தநன்.  

இன்ய இங்தக தகப உயப்தறணர் றல் வீங்ெ, 

தகப அமச்ெர் ரெறநற ஜதெக ஆகறதரர் ெறன 

றடங்கமபப் தற்நறப் ததெறணரர்கள். ரட்டில் டக்கறன்ந 

தறச்ெறமணகமபப் தரர்க்கறன்நததரழுது, இன்ததரய 

யுத்த்றமண உயரக்கற, தலும் 30 யடங்கலக்கு அல்னது 

50 யடங்கலக்கு இந் ரட்டிதன றம்றறல்னர எய 

றமனமமக் தகரண்டுயற்கரண அநறகுநறரன் 

தன்தடுகறநது. எய குயவும் அதரடு தெர்ந் ெறன றயடர் 
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[රු විභල් වීයිංල  භවතහ] 
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கூட்டதொம் மகறல் டி டுத்ர்கபரக, ெட்டத்மக் மகறல் 

டுத்ர்கபரக, ததரலிஸ் ரஅறதயக்குச் ெரல் 

றடுக்கறன்நரர்கள். ரன் தற்ய எய video clip  தரர்த்தன். 

"அந் குயமக் மகது தெய்ற்கரக - அமப் 

தறடிப்தற்கரக ரலு குழுக்கமப ரங்கள் 

அமத்றயக்கறன்தநரம்" ன்ய ததரலிமரர் தெரல்கறன்நரர்கள். 

இமக் தகட்கும்ததரது தட்கரக இயக்கறன்நது . ஆணரல், 

அமக் மகது தெய் தண்டும் ன்ததர அல்னது அமச் 

ெறமநறல் அமடத்துத் துன்தையத் தண்டும் ன்ததர 

ங்கலமட தரக்கல்ன. றம்றரக ரழ்த 

ங்கலமட தரக்கரகும். இது ங்கலமட ரடு. இந் 

ரட்டுக்குச் சுந்றம் கறமடத் தறநகு இங்தக ங்கலக்கு 

றம்றரக ரக் கறமடக்கறல்மன; றம்றம இந்து 

ரழ்கறன்தநரம். ெறங்கபர்கபரக இயந்ரதனன்ண, 

றர்கபரக இயந்ரதனன்ண, தொஸ்லிம்கபரக 

இயந்ரதனன்ண அர்கள் இந் ரட்டிதன றம்றரக ர 

தண்டும்.  

கடந் கரனத்றல் தன்ணறனங்மகறதன ஆயும் ந்ற 

இமபஞர்கள் ததரரடின் கரரக இந் ரட்டிதன 

இத் ஆய ஏடிது; த்மணதர ததர் தகரமன 

தெய்ப்தட்டரர்கள். அதுததரல், டக்கு, கறக்கறதன றழ் 

இமபஞர்கள் ஆயும் ந்றரல் இத் ஆய ஏடிது . 

அர்கள் ணறரடு தகட்டரர்கள்; ெஷ்டி தகட்டரர்கள்; அன் 

தறநகு இன்ய ங்கலக்கு எய லர்வு ரயங்கள் ன்ய அர்கள் 

ெரர்ந் அெறல் கட்ெற தகட்டுறற்கறன்நது . ஆணரல், இந் 

ரட்டிதன தத்து வீரக ரழ்கறன்ந தொஸ்லிம் ெதோகம் 

ெரரணரக ரழ்ந்றயக்கறன்நது. அர்கள் ன்யத 

ஆயுத்றன்லது ம்தறக்மக மத்ர்கள் அல்னர் . 

தன்தகுறறதன ெறங்கப இமபஞர்கள், தஜ.ற.தே. ததரன்ந 

அமப்தைக்கமபச் தெர்ந்ர்கள் ஆயுதந்ற ரட்மட தைட்ெற 

தெய் தொற்தட்டததரழுது அப்தகுறறதன ரழ்ந் தொஸ்லிம் 

இமபஞர்கள் அர்கதபரடு தெர்ந்து ஆயும் தூக்கறல்மன. 

டக்கு, கறக்கறதன றழ் இமபஞர்கள் ணறரடு தகரரற 

ஆயும் தூக்கறப் ததரரடிததரது, எத தரறமப் ததெற 

தொஸ்லிம் இமபஞர்கள் அர்கதபரடு தெரோ்ந்து 

ததரரடறல்மன. ன்? அர்கள் ெரரணரக ர 

றயம்தறணரர்கள். ரட்டுக்கு றசுரெரக இயக்க 

தண்டுதன்யம் மண இணத்ர்கதபரடு தெரோ்ந்து ர 

தண்டுதன்யம் அகரக குர்ஆன் ங்கலக்கு 

றகரட்டுகறன்நது. ங்கலக்கு றகரட்டி தற (மல்) 

அர்கள் ற்மந இணத்ர்கதபரடு தெரோ்ந்து 

ரதண்டுதன்ய ங்கலக்குச் தெரல்லிறயக்கறநரர்கள். 

ரட்டின் ெட்டறட்டங்கமப றத்து ரழுரய இஸ்னரம் 

தெரல்கறன்நது. அப்தடி ரழ்கறன்ந ரங்கள் இன்ய 

ெலண்டப்தடுகறன்தநரம். எய குய அல்னரஹ்மப் தற்நறயும் 

குர்ஆமணப் தற்நறயும் றகவும் தகனரகப் ததசுகறன்நரர் ; 

தறகபரம அறக்கறன்நரர் ; ங்கள் ததண்கலமட 

உமடமப் தற்நறக் தகனரகப் ததசுகறன்நரர் . இவ்ரய 

அர் றக தரெரக  டந்துதகரள்கறநரர். கடந் அசு தெய் 

அத மந இந் அசும் தெய்கறன்நது . அதுதற்நறக் 

தகட்கறன்நததரழுது, ததரலிமரர் து கடமமச் 

தெய்ரர்கதபன்ய தெரல்கறநரர்கள். அமக் மகதுதெய்த் 

ணறரண ததரலிஸ் தறரறம அமத்றயப்தரக ெட்டம், 

எழுங்கறற்குப் ததரயப்தரண அமச்ெர் தெரல்கறநரர். இப்தடிக் 

கூயற்கு தட்கறல்மனர? ன்ய தகட்கறன்தநன். இந் 

அமெ உயரக்குற்கு ரங்கலம் தங்கபறத்தரம். 

வ்ரநரண கட்டத்றதன மகதகரடுத்தரம் ன்தது 

அர்கலக்குத் தரறயும். கடந் அெறல் டந் அத ய 

இன்யம் டக்கறன்நது.  

இன்ய அறகரமன 5 றபறல் ரன் ததகதகரமட 

றதஜர ரத்மக்குச் தென்ய தரர்த்தன். அங்கு எய 

கமட ரறந்து கறடக்கறன்நது. இதததரன்ந 22 ெம்தங்கள் 

டந்றயக்கறன்நண. எவ்தரய ெம்தரக இங்கு ன்ணரல் 

குநறப்தறட தொடியும். தகரடப்தறட்டிறதன ப்தறல் ரம் 

16ஆம் றகற டந் ெம்தம்! அதததரன்ய இநக்கரம் 

ரக்கல்லிமனறதன ப்தறல் ரம் 25ஆம் றகற டந் 

ெம்தம்! ததரனன்ணயம, ஏதகறதன த ரம் 14ஆம் 

றகற டந் ெம்தம்! தெல்கரறதன த ரம் 15ஆம் றகற 

டந் ெம்தம்! அத றணத்றதன தரந்துமநறலுள்ப 

தள்பறரெல்லது டத்ப்தட்ட ரக்குல் ெம்தம்! த ரம் 

15ஆம் 16ஆம் றகறகபறல் தகரகறனத்மறதன தள்பறரெல் 

லது டத்ப்தட்ட ரக்குல் ெம்தங்கள்! அது ரத்றல்ன, 

இந் ரட்டிதன ரழ்கறன்ந 22 இனட்ெம் தொஸ்லிம்கள் 

ட்டுல்ன, தொழு உனகத்றலும் ரழ்கறன்ந என்நம 

தறல்லிதக்கும் தற்தட்ட தொஸ்லிம்கள் ங்கலமட ‘நப்தரக’ 

ற்யக்தகரண்டியக்கறன்ந அல்னரஹ்ம எய press 

conference இமண மத்து இந் குய 

தகனப்தடுத்துகறநரர். அற்கு றரக ரதம் இன்தம் ெறன 

தரரலன்ந உயப்தறணர்கலம் ததரலிஸ் ரஅறதரறடம் 

தடிரகச் தென்ய தொமநறட்டு entry ததரட்தடரம்; 

இன்யம ந்ற றெரமயும் இல்மன. அர் 

மநந்றயப்தரக ரங்கள் அநறகறதநரம். அற்கரக ரன்கு 

ததரலிஸ் குழுக்கள் அமக்கப்தட்டியப்தரக அநறகறதநரம்.  

இந் ரட்டிதன தங்கரத்ம எறப்தற்குப் தங்கபறப்தைச் 

தெய் தைனணரய்வுத்துமநறணயமட கண்கலக்கு 

இவ்ரநரண அடரடித்ணங்கமபச் தெய்து 

தகரண்டியக்கறன்ந, ங்கலமட உள்பங்கமப 

தரகடித்துக்தகரண்டியக்கறன்ந இந் குய  தன்தடரது 

ன்?  

இந் தைணற ரன் ரத்றதன இமநதமட 

கட்டமபம ற்யக்தகரண்டு, அறகரமன 4 றறலியந்து 

ரமன ஆநம றம தட்டிணற கறடக்கறதநரம். 30 

ரட்கபறல் இப்ததரழுது 10 ரட்கள் கடந்துறட்டண. 

ங்கலமட இமநமண, ங்கலமட ரர்க்கத்மக் 

தகனப்தடுத்துற்கு இயக்கு ரர் அறகரத்மக் 

தகரடுத்ரர்கள்? ன்ய தகட்கறதநரம். ரர் இம 

ஆட்டுறக்கறநரர்கள்? இம ரர் 

எறத்துமத்றயக்கறநரர்கள்? ன், அம 

றெரரறக்கறநரர்கபறல்மன? ன், இவ்ரய தெய்கறநரர்கள்? 

இந் றமனமமத் தரடமத்து இந் ரட்டிதன 

அப்தரற தொஸ்லிம் இமபஞர்கமபத் தூண்டிறடப் 

தரர்க்கறநரர்கபர? கடந் கரனத்றதன றழ் இமபஞர்கள் 

ஆயும் ந்றப் ததரரடிதுததரன ஆயுக் கனரெரத்ம, 

யுத்த்ம ற்தடுத்ற தலும் 30 யடங்கலக்கு இந் 

ரட்டிதன ஏர் அறமக் தகரண்டுப்ததரகறநரர்கபர? ன்ய 

ரங்கள் தகட்கறன்தநரம்.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මවොයි. රු ඇභතිතුභනි  දළන් ඔඵතුභහමේ ථහ අන් 
යන්න. 
 

ගරු රිවළඩ් බදයුදීන් මශතළ  
(ரண்தைறகு நறமரட் தறயுலன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இன்தம் ெறன றடங்கமப எய றறடத்றதன தெரல்லி 

தொடிக்கறன்தநன்.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

த ரம் 17ஆம் றகற தரந்துமநறதன இண்டு 

ர்த்க றமனங்கள் லது ரக்குல் டத்ப்தட்டது. 

அதததரன்ய, த ரம் 18ஆம் றகற தன்ணப்தைறதன 

“Last Chance” லது ததற்தநரல் குண்டுத் ரக்குல் 

டத்ப்தட்டு 150 றல்லின் யதரய் ததயறரண 

தெரத்துக்கள் ரெரக்கப்தட்டண. த ரம் 21ஆம் றகற 

கரலி, ல்தறட்டிறல் டந் ெம்தத்றதன எய கமட 

ரறக்கப்தட்டது.  குயரகல் ல்னப்தறட்டிறலுள்ப 

தள்பறரெலுக்கு த ரம் 21ஆம் றகற ததற்தநரல் குண்டுத் 

ரக்குல் டத்ப்தட்டணரல் அது தனத் 

தெமடந்றயக்கறன்நது. அந்ப் தள்பறரெமன ரன் 

தடிரகப் ததரய்ப் தரர்த்தன்.  யகறதன த ரம் 

22ஆம் றகற எய ெம்தம் டந்துள்பது. ததகதகரமடறதன 

த ரம் 28ஆம் றகற எய ெம்தம் டந்துள்பது.  

றயதகரமன ததரறகமடறதன 6ஆம் ரம் 3ம் றகற  

தள்பறரெலுக்குள்தப ந்து தயப்தைமத்துச் 

தெப்தடுத்றறயக்கறன்நரர்கள். ததகதகரமடறதன தற்நறவு 

11.30க்கு கமடதரன்ய ரறக்கப்தட்டுச் 

தெரக்கப்தட்டியக்கறன்நது.  இந் இடங்கபறதன 

த்மணதர CCTV cameras இயக்கறன்நண; இந் ரட்டிதன 

த்மணதர தைனணரய்வுப் தறரறவுகள் இயக்கறன்நண.  ஆறதம், 

இத்மண ெம்தங்கபறலும் ெம்தந்ப்தட்டர்கபறல் 

எயமக்கூட ததரலிெரர் மகது தெய்றல்மன. இற்குப் 

ததரலிஸ் ரஅறதயம் ததரலிஸ் றமக்கபத்துக்குப் 

ததரயப்தரண அரது ெட்டதொம் எழுங்கும் தற்நற அமச்ெர் 

அர்கலம் தறல் கூநதண்டும். எயர்கூட இதும 

மகதுதெய்ப்தடறல்மன. தட்கரக இயக்கறன்நது!  ணத, 

"வுதெய்து இமத் டுத்து றயத்துங்கள்"! ன்ய ரங்கள் 

ஜணரறதற அர்கபறடதொம் தறர் அர்கபறடதொம் ெட்டதொம் 

எழுங்கும் தற்நற அமச்ெர் அர்கபறடதொம்  தகட்கறன்தநரம். 

இந் ரட்டிதன இன்ததரர் அறவு யற்கு இடம் 

தகரடுக்கரலர்கள்!  ங்கபது ததரயமமச் தெரறக்கரலர்கள்! 

ங்கலமட இமபஞர்கமபத் துன்ததுத்றற்குள்தப 

வீரகத் ள்பரலர்கள்! ன்ய றகத் ரழ்மரக தண்டி, 

டக்கறன்ந இந்ச் ெம்தங்கமப தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுயற்கு இந் அசு றமந்து டடிக்மக 

டுக்கதண்டும் ன்ய  தகட்டு, றமடததயகறன்தநன்.  

ன்நற.   

 
[4.48 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Presiding Member, for this 

opportunity to speak at this Adjournment Debate.  

As I sat listening to speeches on both sides of the 

House, I thought the Debate was reaching heights of 

absurdity and hypocrisy. There has been a murder in 

broad daylight. Some people have informed the police of 
this murder. But the issue seems to be: “Who informed 

the police?  Why did you inform the police?” That is what 

is being debated in this House today, not that there has 

been a murder.   "Why did you go and tell the police?" 
One is pointing the finger at the other.  "You are the one 

who told the police." And from the other side another one 

is pointing the finger at this side and saying, "No! No! 

You are the one who told the police." That is the sad state 

of affairs that this country has come to. No one is worried 

about the fact that there has been a murder.  

That is the gist of the Debate between the so-called 

Joint Opposition and the Government today. The 

Government is bending backwards trying to say, "We are 

not going to allow anybody to be punished." The Joint 

Opposition says, "You are trying to punish." Nobody is 

talking about the crime. No one is talking about the 

victims. No one is talking about what is right and what is 

wrong. Both are competing with each other, trying to 

excel each other in claiming that they are better at 

covering up. One says, "We covered up well. You have 

now revealed it." And the Government says, "No! No! 

You are the one who exposed it. Now we are covering 

up." Shameless conduct both by the movers of the 

Resolution and those who are replying on behalf of the 

Government! Why cannot you face reality? Why can you 

not be truthful? Why can you not act with honour and tell 

the people of this country the reality. Why do you have to 

beat around the bush? That is why I call it hypocrisy.  

There were references made to 1988/89 period, a 

comparison between that and 2008/09 period. Why do we 
even have to go there? Is not a wrong a wrong to whoever 

it happens? Have we descended to a point when the 

Representatives of the Tamil people have to  ask the 

question “If it happens to Sinhala youth, you will do and 
if it happens to Tamil youth, you will not?” Do we even 

have to raise that as a question in this House?  

Hon. Minister Rauff Hakeem praised the virtues of 
this UN Resolution but it was he, in 2012, who went to 

Geneva and campaigned against the first Resolution. And 

as I say so Hon. Minister Mahinda Samarasinghe smiles. 

He led the delegation fighting hard against these 
Resolutions, but failed, failed miserably, to prevent those 

Resolutions. Why? Because you were wrong; because 

you allowed these things to happen; you did not take 

responsibility and act as a responsible Government and 
when you were asked, you gave assurances. 

I am glad that the Hon. Wimal Weerawansa read in 

Sinhala that undertaking, the Joint Communique that was 

signed by  the then President Rajapaksa in Kandy in May, 

2009  with  the Secretary-General of the UN when the 

Government said, "We will inquire into those when we 

appoint the LLRC."  

The first two Resolutions in 2012 and 2013, as the 

Hon. Minister knows very well, only asked the Sri 

Lankan Government to hold internal investigations.  That 
was all it asked, according to the undertaking given in 

that Joint Communique. And  it asked the Sri Lankan 

Government to implement the recommendations of its 

own Commission - the LLRC.  We did not have faith in 
that Commission, but even that Commission made 

constructive recommendations.  Even that was not 

implemented.  Then, what did the international 

community do?  They did not interfere; they did not say, 
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“You must do what we tell you to do.”  They only said, 

“Do what you have said you will do."  "Do what your 
own Commission has recommended that you must do. 

But if you fail in that, certainly there will be 

repercussions."  Those who scream about international 

interventions must know that it was during that time that 
Dr. Palitha Kohona was appointed head of an 

investigative team by the UN to look into a bombing of an 

aid  flotilla against Israel.  We participated in 

investigations against other sovereign countries as a 
responsible member of the United Nations.  We are  

members of the United Nations and we are proud of it.   

Why are we members of the United Nations if we cannot 

abide by the basic Charter of the United Nations?  What is 
sauce for the goose is sauce for the gander.  What is good 

for Israel is good for us.  So, it is that, that will remain on 

the international agenda until it is accomplished.   

I am glad, the former Minister of Foreign Affairs  - the 

present Minister of Finance and Mass Media - very 

clearly set that out,  about sovereignty; about what 

sovereignty means today.  Sovereignty is not something 

that is given to a ruler of a country to do as he pleases 

with his subjects.   We are no longer subjects; we are 

citizenry.  We are citizens in whom sovereignty rests. 

Sovereignty is no longer with the rulers.  It is with the 

people and that is why if the people are mistreated, you 

cannot take cover behind sovereignty.  That is a false 

cover.  That will never protect you and that is why 

questions can be asked and  are being asked.  That is why 

this Government took the proper step of co-sponsoring 

HRC 30/1 and HRC 34/1 Resolutions, because that is the 

only proper course available.  But our complaint is 

against this Government as well.  You co-sponsor a 

Resolution and you drag your feet implementing it. You 

have all kinds of excuses not to implement it. You do not 

say you will not implement it, but you will not do it 

either.  Even in taking action, there is blatant 

discrimination. We commend you for taking action in the 

case of Prageeth Eknaligoda; in the case of Lasantha 

Wickramatunga, but there was a course of Tamil 

journalists who were killed. Why has the Government not 

moved one finger in respect of one of those 

assassinations? Why? Are Tamil journalists any less 

citizens of this country than Sinhala journalists? Is that 

your view? You do not have to answer that. It is blatantly 

obvious what your view is, when you do not do what you 

are supposed to do; when you do not do the right thing for 

certain sections of the community, but rush to do other 

things.  Until you change your course, we will have 

international spotlight on Sri Lanka and -  I do not want to 

beat around the bush  - we will ensure that, but that is not 

what we desire. We do not do that with glee, we do that 

with a heavy heart. We would like to say that we are 

equal citizens in this country, that our people are 

protected by the State as much as any other people in this 

country are protected. That is what we want. Then only 

we can be proud. But you are not allowing us to be proud 

citizens of this country.  

So, my urge to the Government, at this time, is that 

you did the course correction; you turned towards the 

right direction; you did the right thing by co-sponsoring 

those two Resolutions, but please do not drag your feet 

any longer. Be brave and do what is right and nothing 

will go wrong. Do not be afraid to do the right thing. The 

previous regime was not afraid to do the wrong thing, but 

you are afraid to do the right thing, perhaps the presence 

of many who were in the previous Government being in 

the present Government too may be a cause for that.  But, 

you cannot be dictated to by those forces. You have come 

with a fresh mandate; you have come with a very clear 

directive from all the people of this country and that is 

what you are expected to do. There were simple things 

that could have been addressed long ago that afflict our 

people and this Government is dragging its feet.  

The Hon. Risad Badhiutheen was heard to complain 

bitterly about what is happening now and I have 

sympathy for what he said. A certain person has informed 
the Court of Appeal that he is in hospital and the IGP 

says that he has four units of police looking for him. Can 

there be any worse joke than that? That person informs 

court that he is in hospital and the Inspector General of 
Police with four units of searching policemen cannot find 

him. Why is that? At the same time, I would also like to 

say to the Hon. Risad Badhiutheen when he complained 

about resettlement of protracted Muslim IDPs, we are all 
for all of those who were removed from the Northern 

Province coming back. We have said that time and again. 

Not just the Muslims but the Sinhalese, the Tamils, all 

must be resettled from where they were moved. If there 
are protracted IDPs and their issues have not been 

addressed, all of those issues must be addressed. 

Protracted IDPs cannot be only Sinhalese and Muslims.  

It is a sad fact that a definition was sought to be 

introduced to the word “Protracted IDPs”. A Cabinet 

subcommittee has been appointed and the definition was 

"Sinhala and Muslims IDPs". How can that be? When 

that was objected to, the definition has now been 

suggested "that those who were ousted prior to December 

31st, 1990" - that is all right - "by the LTTE". Why only 

by the LTTE? What about the others? An IDP is an IDP. 

If he is a protracted IDP, then fix a date.  But it cannot be 

only those who were ousted by a particular movement. A 

particular movement should not come under that 

definition.  

So, as much as we support the call of the Muslim 

people, indeed the Sinhala people and the Tamil people to 

be resettled in their original places, we say that also must 

be done without discrimination. We stand for a country 

that is not divided, a country in which all the peoples will 

be proud of their equal status to live without 

discrimination or fear, but, until we reach that, you 

cannot oust the concern of the world on this country. 

Thank you.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීනශඟ   රු භහින්ද භයසිිංව ඇභතිතුභහ.  

මේ අසථහමේී  වුරු මවෝ රු භන්ත්රීයඹකු රු රකී 
ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහමේ නභ ූලරහනඹ වහ මඹෝජනහ 

යන්න. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  "රු රකී ජඹර්ධන 
භන්ත්රීතුභහ දළන් ූලරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ යනහ. 

 

ප්රහනය විමවන දන්  වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු එඩ්ලඩ් ගුණමවේකර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්  ගරු කී ජයලර්ධන මශතළ ණළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குதெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனத, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.03] 

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුතු 

අමළතයතුමළ) 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய - துமநதொகங்கள் ற்யம் 

கப்தற்யமந அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අඳ  මේ නිදව රඵහ මදන්න 
ජීවිත ඳරිතයහමඹන්  යුතු යපු යණවිරුන්  ප්රථභමඹන්භ 
භමේ ෘතමේී ත්ඹ  ප්රලිංහ ව අමේ ණඹළතිබහඹ පුද ය 

සිටින්න භහ මභඹ අසථහ  ය න්නහ. අමේ යමට් අවුරුදු 
30  තිසමේ යුේධඹ  ඳළතුණහ. දාළුභවත් මරෝඹභ දළරහ 
තිමඵන දරුණුභ ත්රසතහදඹ  අමේ ය   දාහුණ මදන්න සිදු වුණහ. 

මේ ත්රසතහදඹ අවුරුේමදන් අවුරුේද  මඳෝණඹ වුණහ. 1983 
ළු ජලිඹත් එ  මේ ත්රසතහී න්  අසථහ රළබුණහ  "අමේ 
මේ  න හධහයණයි" කිඹරහ ජහතයන්තයඹ  ගිහිල්රහ කිඹන්න. 

මභොද  1983 ළු ජලිමතී  සිදු වුණු අහනහන්ත  මඵොමවොභ 
රේජහ වත  යුතු දවහ ඵළලුහභ මඳමනනහ  ඇත්ත 
ලමඹන්භ මේ අඹ  එයින් එ තයහ විධිඹ මඳෝණඹ  රළබුණු 
ඵ. ඒ අඹමේ " න හධහයණයි" කිඹරහ කිඹන්න හමේභ එයින් 

ජහතයන්තයමත වමඹෝඹ රඵහ න්න පුළුන් වුණහ.  

2009 භළයි භහමත 18 ළනිදහ නමො  අඳ  පුළුන්භ 
රළබුණහ  මේ දරුණු ත්රසතහදඹ නළති යරහ  මඵදරහ තිබුණු මේ 
ය  එ  මේත් යරහ  සිිංවර මේහ  මදභශ මේහ  දාසලිේ 

මේහ  මේ යමට් සිඹලු පුයළසිඹන් එදාතු යරහ  අමේ භේ බිභ 
රිළිඵ වළඟීභ  ඇති යරහ  විලසහඹ  මොඩ නඟන්න 
හමේභ මේ ය  එ  සථහයඹ   මමනන්න. මේ රණයණහත්භ 
අසථහමේී  තභයි එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත භව මල්ේ 

ඵෆන් කී ූලන් භළතිතුභහ අමේ ය   ඳළමිණිමත. යුේධඹ නිහ අමේ 
යමට් ඇති වුණු තත්ත්ඹන් රිළිඵ මවොඹහ ඵරන්න හමේභ ඒ 
රිළිඵ වතිඹ  රඵහ න්න එතුභහ  වුභනහ වුණහ. යුේධඹ 

යපු ආහයඹ රිළිඵ මනොමඹකුත් ප්රචහය ජහතයන්තය භට් භ  
ඒ නමො  ගිහිල්රහ තිබුණහ. භහ භහන හිමිේ ඇභතියඹහ 

වළටිඹ   යුතු යපු අසථහමේී  ජනහධිඳති මල්ේ 

හර්ඹහරඹ  ගිහිල්රහ ජහතයන්තය භහධයඹ  ඒ ේඵන්ධමඹන් 
උත්තය මදන්න සිදු වුණු ආහයඹ රිළිඵ භ  භතයි. මභොද  
භවය අඹ ිංවිධහනහත්භ වීඩිමඹෝ ඳ  ඳහ වදරහ බීබීසී  
සීඑන්එන්  අල්ජසීයහ හමේ නහලිහ ඔසමේ  ජහතයන්තයඹ  

මනිහිල්රහ තිබුණහ. අන්තිභ ති මද තුමන් මඵොමවොභ දරුණු 
තත්ත්ඹ  රිංහමේ තිබුණහ කිඹරහ ඒත්තු න්රහ තිබුණහ. 
සිවිල් ජනතහ අදා - අදාමේ අමේ වදාදහ විසින් භයනහ  සිවිල් 

ජනතහ ඉන්න ප්රමේලර  ළරකිල්රකින් මතොය හර තු කු 
ව මභෝ හර් ප්රවහය එල්ර යනහ හමේ හයණහ ජහතයන්තයඹ  
ගිහින් තිබුණහ. ඒහ  අඳ  රිළිතුරු මදන්න සිදු වුණහ. එතමො  

ජහතයන්තයමත එ තයහ ඵරත් ඳහර්ලසඹ එළනි සිතුවිල්ර  
ඇති වුණහ. ඒ සථහය වුණහ. ඉතින් ඒත් එ  තභයි ඵෆන් කී 
ූලන් හි පු භව මල්ේතුභහ අමේ හි පු ජනහධිඳතිතුභහමේ 

ආයහධනමඹන් රිංහ  ඳළමිණිරහ  ඒ ප්රමේලර  ගිහිල්රහ 
ජනතහ  ථහ යරහ  ඒහඵේධ ප්රහලඹ  නිකුත් මශේ. ඒ 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ භහ ශඟ තිමඵනහ. මනොමඹකුත් අඹ ඒහඵේධ 
ප්රහලඹ ළන ථහ ශහ; එ එ මේල් කිේහ. ඇත්ත 

ලමඹන්භ මභමවභයි  මේ ඒහඵේධ ප්රහලමත අහන 
ඳරිච්මේදමත වන් යරහ තිමඵන්මන්  "ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
ව භහන හිමිේ නීතිඹ උල්රිංකනඹ කිරීේ ආභන්ත්රණඹ කිරීභ 

වහ වීේ ක්රිඹහලිඹ - ඒ කිඹන්මන්  accountability - 
ළදත්භ භව මල්ේයඹහ මඳන්හ මදන රී . එභ දු ළනවිලි 
වහ රිළිඹේ මඹී භ  යජඹ ක්රිඹහභහර්ඹ  නු ඇත." කිඹරහයි. 

ඉතින් ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ඒහඵේධ ප්රහලඹ - භභ දන්මන් 
නළවළ  වුද මේ රිළිමඹර මශේ කිඹරහ. මොමවොභ වුණත් ඔඹ 
මල්ේරු මන්න ඇති  භව මල්ේතුභහමේ ඳළත්තත් හඩි 

යරහ මේහ වදරහ මේ රිළිමඹර මශේ. ඒ හරමත හි පු 
එ මනහ මභො ත් දුන්නහභ කිඹන්මන්ත් නළවළ මන්. ඉතින් 
මොමවොභ වරි මේ රිළිමඹර යරහ රි  ශහ. [ඵහධහ කිරීභ ] 

ඔඵතුභහභ කිඹන්න. මේ තභයි ජිනීහ භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  අයමන ගිමත.  

ඵෆන් කී ූලන් හි පු භව මල්ේතුභහ රිංහ  ඇවිල්රහ 
තිඹ  විතය හරඹ  තුශී  තභයි භහන හිමිේ වුන්රමත 
ළසි හයඹ තිබුමණ්. ඒ න වි  ඇත්ත ලමඹන්භ යුමයෝඳහ 
වවුමල් ය ල් 27යි තිබුමණ්; අද ය ල් 28  තිමඵනහ. 
ජර්භනිඹ ප්රධහන ඒ ය ල් 27 මඹෝජනහ  රිළිමඹර යරහ 
තිබුණහ  භහන හිමිේ වුන්රඹ  මමනන්න. ූලරහනහරඪ 
රු භන්ත්රීතුභනි  භභ භත  යරහ මදන්න ඕනෆ  ඒ න වි  
ඇමභරිහ වුන්රමත හභහජිමඹ  මනොමයි. මභොද  
මජෝර්ේ බුස හි පු ජනහධිඳතිතුභහමේ හරමතී  ඇමභරිහ එච්චය 
ළරකුමේ නළවළ  මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ. එතුභන්රහ 
හභහජිත්ඹ න්න ඉදරිඳත් වුමණ් නළවළ. ඵළය  ඔඵහභහ හි පු 
ජනහධිඳතිතුභහ ආපු වළටිමත තභයි ඩිමභොක්රටි  ඳ මත තිමඵන 
භහන හිමිේ සථහයඹත් එ  ප්රථභ තහ  වුන්රඹ  
ආමේ. මභොද  වුන්රඹ සථහරිත යන්න ඉසය මරහ 
තිබුමණ් මොමිභ. ඒ මොල්රන් වුන්රමත හභහජිත්ඹ 
දළරුමේ නළවළ. එතමො  ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අසථහමේී  අඳ  
සිදු වුණහ  යුමයෝඳහ වවුමරන් ඉදරිඳත් යපු මඹෝජනහ  ප්රති 
උත්තයඹ  වළටිඹ  මඹෝජනහ  වදරහ ඉදරිඳත් යන්න.  

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ මඹෝජනහ රිළිමඹර යන අසථහමේී  
ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  අඳ  උදවු ශහ. අහන ඡන්දඹ 
ත්තහභ  අරි ඉදරිඳත් යපු ඒ මඹෝජනහ  අදහශ ඡන්දඹ ත්තහභ 
ය ල් 47න් ය ල් 29  අමේ මඹෝජනහ  ඳ  ඡන්දඹ 
ප්රහල ශහ. ය ල් 12  විරුේධ ඡන්දඹ ප්රහල ශහ. ය ල් 
6  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකී සිටිඹහ. ඔන්න ඕ තභයි ඳශදාන 
ප්රතිපරඹ. යුමයෝඳහ වවුමල් මඹෝජනහ මදන්න ඉසය මරහ අරි 
ඉ භන් මරහ අරි ගිහිල්රහ අමේ මඹෝජනහ දුන්නහභ  අමේ 
මඹෝජනහ තභයි ඉසය මරහ ත්මත්. එතමො  ඒ මඹෝජනහ 
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ේභත වුණහ  ඳසමේ අය මඹෝජනහ විසි වුණහ. එමවභයි අරි ඒ 
මරහමේී   යුේධඹ ඉය යරහ උමදයෝමඹන්  මඵොමවොභ 
උභනහකින්  යුතු මශේ  ජිනීහ භහන හිමිේ 
වුන්රමතී . ඒ හමේභ අඳ  ය ල් විලහර ප්රභහණඹ  අඳ 
භඟ හිටිඹහ. ය ල් 47න් 29  කිඹන්මන්  තුමනන් මද  
කිට්ටු ප්රභහණඹ . එතමො  ඒ ය ල් සිඹල්ර භ අඳ භඟ 
හිටිඹහ.  

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ අසථහමේී ත් ය ල් කිහිඳඹ  එ  
එ මේඹ හඩි මරහ තභයි අරි ඒ මඹෝජනහ රිළිමඹර මශේ. 
ඒ වළභ හච්ඡහ භ භභ වබහගි වුණහ. මභතළනී  භභ භත  
යන්න ඕනෆ  එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රමත 
මඹෝජනහමේ 10 න ඳරිච්මේදමත මභමේ වන් වී තිමඵනහ.  

I quote: 

 "Further welcomes the visit to Sri Lanka of the Secretary-General 

at the invitation of the President of Sri Lanka, and endorses the joint 

communiqué issued at the conclusion of the visit and the 

understandings contained therein;"   

ඔන්න මේ මඹෝජනහ ත් ඒහඵේධ ප්රහලඹ ඇතුළු මරහ 

තිමඵනහ. මභොද  ඒ ඒහඵේධ ප්රහලමත එ ත් ජහරණන්මේ 

ිංවිධහනමත භව මල්ේයඹහ එ ඳළත්තකින් කිඹහ තිමඵනහ  

 වීභ බහය න්න ඕනෆ කිඹරහ. අමේ ඳළත්මතන් අමේ යජඹ 

ඒ  කිඹනහ  "ඒ ඉදරිඳත් යපු අදවස ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළඳී 

ඉන්නහ" කිඹරහ. අරි  වමඹෝඹ දුන් මේ ය ල් සිඹල්ර භ 

අමඳන් ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්  මේ  වීභ බහය අයමන  

න්න තිමඵන රිඹයඹන් සිඹල්ර භ අයමන මේ යමට් පුළුල් 

ිංහිඳිඹහ  ඇති යන්න අරි  යුතු යයි කිඹන එයි. භභ 

වළභ මේරහමේභ කිඹරහ තිමඵන්මන්  අරි  මේ 'මඵොමවොභ ඳවසු 

ක්රභඹකින් නළරහ ඹන්න රළබුණු ප්රහවන ඳවසුභ ' කිඹරහයි. 

ඵස එ  කිේත් නිළයදයි. නදාත් ඒ ඵස එ  අරි නළේමේ 

නළවළ. අරි ඒ ය ල් 29 ඡන්ද ටි අයමන තෘේතිභත් වුණහ; අරි 

නධර්ඹත් වුණහ. අරි ඇවිල්රහ කිේහ  මරෝඹ අරි යපු යුේධඹ 

රිළිඵ හධහයණීයණඹ  යරහ තිමඵනහ; ජහතයන්තයමත 

ඵහුතයඹ  අරිත් එ  ඉන්නහ; අරි  උදවු යන්න ඒ 

මොල්රන් රළවළසතියි; ඒ නිහ ඒ උදවු-උඳහය අයමන අරි 

ිංර්ධනඹ  යනහ; යමට් ිංහිඳිඹහ  ඇති යනහ කිඹරහ. 

ඔඹ හමේ මේල් තභයි අරි කිේමේ. වළඵළයි  එභ මඹෝජනහමේ 

අන්තර්තඹ වරිඹ  මත්රුේ අයමන ඒ අනු  යුතු යන්න 

අරි රිඹය ත්මත් නළවළ.  

භ  භතයි  2009 අවුරුේමදන් ඳසු 2010 අවුරුේමේත් භභ 

ගිඹහ  2011 අවුරුේමේත් භභ ගිඹහ. ඒ වළභ අසථහී භ භමන් 
ඇහුහ  "ඔඵතුභන්රහ ිංහිඳිඹහ  ඹන භමන්ී  මභො ද යරහ 
තිමඵන්මන්?" කිඹරහ. එතමො  භභ කිේහ  "අරි අතළන්වන් 
නළත ඳදිංචි යන්න  යුතු යරහ තිමඵනහ; ඳහයල් වදරහ 

ී රහ තිමඵනහ; විදුලිඹ රඵහ ී රහ තිමඵනහ; විනහල වුණු  ළිංකි 
ප්රතිිංසයණඹ යරහ ජනතහ  මොවිතළන් යන්න අරි 
ඳවසුේ රහ ී රහ තිමඵනහ." කිඹරහ. මේ ආී  මේල් අරි 

ගිහිල්රහ ඉදරිඳත් යනහ. ඇත්ත ලමඹන්භ ඔවුන් මේහයින් 
ෆහී කභ  ඳත් වුමණ් නළවළ. මභොද  එතළන තිබුමණ් භහන 
හිමිේ ප්රලසනඹ විතය  මනොමයි  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

එතළන අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිමතත් ප්රලසන තිබුණහ. ඒ භභ 
කිඹන්න ඕනෆ. භහන හිමිේ ප්රලසනත් තිබුණහ. ඒහ  අරි වරිඹ  
 යුතු යන්මන් නළවළයි කිඹන භතඹ  එතළන ඇති මරහ 

තිබුණහ. වළඵළයි  ඔඵහභහ ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹ  ඳළමිණි වි 
ඇමභරිහ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඇතුළු මරහ ඒ 
මොල්රන් එහි නහඹත්ඹ අයමන  මතෝයහ මබ්යහ  යුතු 
යන්න ඳ න් ත්තහ. ඒ තභයි ඒ මොල්රන්මේ ප්රතිඳත්තිඹ. 

භහන හිමිේ වුන්රඹ සිටින ය ල් අතරින් කුභන ය ද 

ළඩිමඹන්භ භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ යරහ තිමඵන්මන් 

කිඹරහ ඒ මොල්රන් භධයසථ ඵළලුමේ නළවළ. ඇත්ත ලමඹන්භ 
ඒ මොල්රන් මේ දවහ භධයසථ ඵළලුහ නේ  ශ්රී රිංහ ඉර  
ය න්න ඉසමල්රහ තත් ය ල් ණනහ  ඉර  ය 
මන  යුතු යන්න තිබුණහ. නදාත්  ඒ මොල්රන් ඒ 

ේඵන්ධමඹන් භධයසථ ඵළලුමේ නළවළ. ඒ මොල්රන් අමේ දවහ 
ඵළලුමේ අරි ඒ මොල්රන්මේ මොමඩ් ඉන්න ය   මනොමයි 
කිඹන භට් මින්. මභොද  අමේ හි පු නහඹඹහ ඒ මනමො ත් 

ඉයහඹ  ගිහිල්රහ  ලිබිඹහ  ගිහිල්රහ ඩහෆිමේ උයහි  අත 
දභහ ඩහෆිත් එ  රින්තූය අයමන මභමවේ ඳත්තයරත් ඳශ 
ය  ජහතයන්තයමතත් ඒ රින්තූය ඳශ මරහ තිබුණහ. ඒ අනු 

ඇත්ත ලමඹන්භ ඒ මොල්රන්  අරි මඳන්වහ  අරි ඉන්මන් 
මන මොඩ කිඹරහ; අරි ඉන්මන් ඒහධිඳති ඳහරමඹෝ සිටින 
මොඩ කිඹරහ; ප්රජහතන්ත්රහදඹ ක්රිඹහත්භ මනොමන ය ල් 

ඉන්න මොඩ කිඹරහ. අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ එතළනී  ඵරඳෆහ. 
2012 ර්ඹ නමො  යුේධඹ අන් යරහ අරි ය  ිංර්ධනඹ 
යනමො  ඇත්ත ලමඹන්භ අරි අද අනුභනඹ යන විමේල 
ප්රතිඳත්තිඹ එදහ අනුභනඹ මශේ නළවළ. අරි එදහ මතෝයහ මබ්යහ 

තභයි ය ල් එ  මිත්රලිලීබහඹ ඇති ය ත්මත්. අරි එ 
ඳළත්ත  ඵය වුණහ. ඒ තුළින් අමේ අල්ළසි ය ර  අරි ළයද 
ඳණිවුඩඹ  ඹළේහ  අරි ආරඹ යන්මන් ඒ මොල්රන් ළන 

හිතරහ මනොමයි කිඹරහ. අරි වළමභෝභත් එ භ වරිඹ  එ වහ 
භහන ආරඹ ශහ නේ  මේ ප්රලසනඹ ඇති න්මන් නළවළ.  

 
ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Hon. Minister, may I interrupt you?  

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Yes, certainly.  

 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

All these countries including America supported you 
when you prosecuted the war against the LTTE. You 

cannot deny that. You made commitments to those 

countries in regard to what will happen in this country 

politically once the war came to an end; which 
commitments you did not keep and that was the primary 

reason why the international community decided that 

something needed to be done. It was you who got their 
support to prosecute the war and defeat the LTTE, but 

you did not keep to the commitments  that you made to 

the world when you got that support. You cannot deny 

that.   
 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Well, Hon. Leader of the Opposition, that is exactly 
what I was saying.  I was saying that we did not deliver 

on what we undertook to implement in 2009 and our 

foreign policy was implemented in a way that we sent 

wrong signals. Obviously, we were put in a lot where we 
did not belong to, and to make matters worse, the 

President, at that time, went and quoted the likes of 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

Gaddafi and Saddam Hussein which made matters worse. 

We sent a signal to all these countries who helped us- 
 

ගරු රළජලමරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ரஜதரம் ெம்தந்ன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

With the way you dealt with the Bandaranaike-

Chelvanayakam Pact, with the way you dealt with the 

Dudley Senanayake -Chelvanayakam Pact, you have 
become so accustomed to making commitments and not 

implementing them and you thought that you would 

repeat those practices with the international community. 

That is why you have gone wrong and now, the question 
is whether you implement the present Resolution.  

 

ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

The Hon. Leader of the Opposition, your main point is 

taken and I have replied that. Let me continue with my 

speech. Thank you very much.  

භභ ලින් කිඹහ මන ආ ආහයඹ  2012 ර්ඹ මනමො  
ඇමභරිහ භහන හිමිේ වුන්රඹ නහඹත්ඹ ත්තහ. 
යුමයෝඳහ වවුර  කිේහ  "ඔඵතුභන්රහ  යන්න ඵළරි වුණු මදඹ  

අරි යරහ මඳන්න්නේ." කිඹරහ. එහිී  ඔවුන් ශ්රී රිංහ ඉර  
ය ත්තහ. ශ්රී රිංහ ඉර  ය ත්මත් එ ඳළත්තකින් 
යුමයෝඳහ වවුමල් ය ර  වමඹෝඹ  වළටිඹ  ඒ ඳළයදුණු 
මඹෝජනහ නළත ය  දනහ මදන්නයි. ඔවුන් ඒ කීභ බහය 

අයමන කිේහ  "අමේ මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ අරි දළන් 
ක්රිඹහත්භ යන්න ඳ න් න්නහ." කිඹරහ. මභතළන සිටින 
අනි  ෆභ මමනකු භ ඩහ මවොඳින් භහන හිමිේ වුන්රඹ 

රිළිඵ භහ දන්නහ. ඔඹ භහන හිමිේ වුන්රඹ භධයසථ 
බහ  මනොමයි. ඔඹ භහන හිමිේ වුන්රඹ ප්රධහනීන් වළභ 
වි භ ක්රිඹහත්භ යන්න වදන්මන් මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ . 

ඒ තභයි ඇත්ත. භහන හිමිේ මොමිභ භහන හිමිේ 
වුන්රඹ  ඳරිර්තනඹ නමො  අඩු ණමන් භධයසථ 
රණයණ නියි කිඹරහ අරි ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. භහන හිමිේ 

උල්රිංකන රිළිඵ මොඹහ ඵරහ මේහ  ප්රදාත්ඹ ී රහ  යුතු 
යයි කිඹරහ අරි ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. නදාත්  එමවභ වුමණ් 
නළවළ. ඒ ඵරතුන් ඒ මේලඳහරන නයහඹ ඳත්රඹ  වළමයේහ. 

අඳ හමේ කුඩහ ය ල් මත්රුේ න්න ඕනෆ  ගිහිල්රහ ළු ර 
ඔළු වේඳහ න්නමො  මභො ද න්මන් කිඹරහ. අඳ  
ඇමභරිහත් එ  වළේමඳන්න පුළුන්ද? 2012 ර්මතී  අඳ  
එළනි මදඹ  යන්න කිඹරහ තභයි කිේමේ. ඒ මොල්රන් ඒ 

මොල්රන්මේ ේඳත් සිඹල්ර භ ඳහවිච්චි යරහ ඉවශභ භට් මේ 
ඉරහ ඒ යහඳහයඹ මන ගිඹහ. නදාත්  2012ී  මභො ද වුමණ්? 

ඡන්ද 29  ත්ත ශ්රී රිංහ 15  ළටුණහ. ඇමභරිහ 

ප්රධහන ඒ මඹෝජනහ ඉදරිඳත් ශ ය ල් සිඹල්ර ඡන්ද 24  
ත්තහ  ඡන්ද 29  තිබුණු අරි 15  ඵළසහ  ඡන්ද 12  තිබුණු ඒ 
මොල්මරෝ 24  නළේහ  ය ල් 8  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකුණහ.  

ඔන්න 2012 ප්රතිපරඹ! රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ කිේහ හමේ 
2012 මනමො  ඒ මොල්මරෝ ජහතයන්තය අධියණඹ  ළන 
ථහ මශේ නළවළ. 2012 මනමො  ඒ මොල්මරෝ 

ඵරහමඳොමයොත්තු වුමණ්   මේලිඹ ලමඹන් අරි ඒ ඳළමිණිලි රිළිඵ 
මොඹහ ඵරහ  ඒහ නිළයද ඳරී ණඹ  ර  යරහ ප්රතිපර 
මඳන්යි කිඹරහ.  මේ මචෝදනහ ඇත්තද  නළේද කිඹන එ අරි 
දන්මන් නළවළ.  වළඵළයි  මචෝදනහ තිබුණහ.  

භ  භතයි  ්රිතහනයඹ ඉයහඹ  ගිහිල්රහ යපු යුේධඹ ළන 

මොඹහ ඵරන්න ශඟී   චිල්මොට් හර්තහ රිළිමඹර යන්න 

ඳ න් ත් ඵ. අවුරුදු 10  ත වුණහ  ඔඹ චිල්මොට් හර්තහ 

රිළිමඹර යරහ ඉය යන්න. ගිඹ අවුරුේමේ චිල්මොට් හර්තහ 

ඉදරිඳත් වුණහ. චිල්මොට් හර්තහ ඉදරිඳත් වුණු වළටිමත දළන  

ඉන්න ්රිතහනය අභළති මතමර්හ මේ කිේමේ මභො ද ? 

මතමර්හ මේ කිේහ  "භහන හිමිේ මචෝදනහ ඉදරිඳත් යන්න 

යහඳහයඹ  මරෝමත ඇති මරහ තිමඵනහ" කිඹරහ.  - 

"Industry"  කිඹන චනඹ ඇඹ කිේමේ.-  මේ වළභ එ භ අඳ  

බහය න්න ඵළවළ  මභොද  මේ යහඳහයඹ .  අමේ වදාදහ 

මභො  මවෝ යද  යරහ තිමඵනහ නේ ඒ ළන මවො  

මවොඹරහ ඵරරහ ඒ  රිඹය න්න අරි සුදහනේ. වළඵළයි  මේ 

ඉදරිඳත් යන වළභ මඹෝජනහ භ  තය මඹෝජනහ  කිඹරහ 

අඳ  රිළින්න ඵළවළ.   

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි මවො භ දන්නහ  අමේ 

යණ විරුන්  විමලේමඹන්භ අමේ ත්රිවිධ වදාදහ ප්රතිඳත්තිඹ  

වළටිඹ  දහත් සිවිල් ජනතහ ඉර  යන්න රණයණඹ  

ත්මත් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි  එල්ටීටීඊ ිංවිධහනමත නහඹඹහ 

ඇතුළු ඒ ිංවිධහනඹ අඳ  ජහතයන්තයමත  ළු ඳළල්රභ  

මමනන්න; වදන්න අමේ ත්රිවිධ වදාදහ රේජහ  ඳත් යන්න  

අමෞයඹ  ඳත් යන්න උතුමර් සිවිල් ජනතහ මිනිස ඳලිව  

වළටිඹ  ඳහවිච්චි යරහ  ඒ අඹ හිතුහ  අරි සිවිල් ජනතහ 

මනොරහ එල්ටීටීඊ ිංවිධහනඹ  හරතු කු ප්රවහය  මභෝ හර් 

ප්රවහය එල්ර යන්න ඳ න් නීවි කිඹරහ. අමේ ත්රිවිධ වදාදහ 

 මඵොමවොභ විනඹහනුකර  ෘත්රණඹමේී  වදාදහ  වළටිඹ  වළභ 

වි භ  සිවිල් ජනතහ මබ්යහමන මේ දරුණු ත්රසතහදඹ නළති 

යන්න  යුතු යන්න තභයි ඉදරිඳත් වුමණ්. අඟමරන් අඟර  

ගිහිල්රහ  තභන්මේ ජීවිත ඳරිතයහ ශහ. සිවිල් ජනතහ ආය හ 

ය න්න ගිහිල්රහ අමේ වදාදහමේ දවස ණන  භළරුණහ. 

එමවභ නළත්නේ යුේධඹ අන් මනමො  එමවේ හි පු ර  

3  ව සිවිල් ජනතහ අඳ  මබ්යහ න්න වළකිඹහ රළමඵනහද? ඒ 

හමේ ෘත්රණඹමේී   යුතු යරහ  professional army එ  

වළටිඹ  ඒ ඳරිතයහඹ යරහ තභයි අද මේ නිදව අඳ  රඵහ ී රහ 

තිමඵන්මන්.   

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මේ හමේ ඉතිවහඹ  තභයි 

අද අඳ  තිමඵන්මන්. 2012 මයන් ඳසු 2013 මර් 

මඹෝජනහ  ආහ. ඇත්ත ලමඹන්භ 2013 මඹෝජනහ  අඳ  

විරුේධ ඡන්ද 25  රළබුණහ; ය ල් 13  අඳ  ඳ  ඡන්දඹ 

දුන්නහ; අ  මදමන  ඡන්දඹ ී මභන් ළශකිරහ හිටිඹහ.  2014 

මඹෝජනහ  ය ල් 23  අඳ  විරුේධ ඡන්දඹ දුන්නහ;  12  

අඳ  ඳ  ඡන්දඹ දුන්නහ;  12  ඡන්දමඹන් ළශකිරහ හිටිඹහ.  

මේ trend එ ඵරන්න. ඡන්ද 29  2009 මර්ී  ත්ත අරි 2012 

මර්ී   15  ඵහිනහ; 2013 මර්ී  13  ඵහිනහ;  2014  

මර්ී  12  ඵහිනහ.  2015 මනමො  අඳ  නළත ය  අය 

ඵස එ එනහ. නළත ය  අඳ  ඵස එ  න් න්න අසථහ 

රළමඵනහ.  ඒ ිංහිඳිඹහ ඵස එ  අරි න් නහ. ජනහධිඳතිතුභහ  

අභළතිතුභහ ඇතුළු  භසත යජඹ විලහර මේලඳහරන 

වුභනහකින් මේ යමට් පුළුල් ිංහිඳිඹහ  ඇති ය න්න 

ඕනෆඹ කිඹන රිරිසිදු සිතුවිල්ර දාල් යමන මරෝඹ දනහන්න 

 යුතු යනහ. ඒ වහ අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ මනස 

මනහ.  එ ය   විතය  ඵය  යුතු යරහ අඳ  

ප්රලසනඹ  මි  ඹවඳත  මන්මන් නළවළයි කිඹන එ අරි 

මත්රුේ න්නහ. එ ය   ඵය  යුතු කිරීමභන් අමේ 

අල්ළසි ය ර  අරි ළරැද ඳණිවුඩඹ  ඹනහ; ඒ අඹ කුරේපු 

මනහ; ඒ අඹ මනත් මේල් හිතනහ; අඳ මොන් මනහ; 

අඳ ප්රති මේඳ යනහ.  
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ඊ  ඳසු භභ ලින් කිය ඒහධිඳති ඳහරනඹ තිමඵන ය ල් 

මොඩ  අඳත් දභනහ.  එතමො  අඳ  ජහතයන්තයමත 
වමඹෝඹ නළති මනහ. ඉතින් මේ හයණඹ වරිඹ  මත්රුේ 
මන  ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ  අමේ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ භළද 
භහත ඹන්න ඕනෆ; මනොඵළඳි - non-aligned- විමේල 

ප්රතිඳත්තිඹ  මන්න ඕනෆ කිඹරහ. මේත් එ  ඇත්ත 
ලමඹන්භ අරි නිේ ඉන්මන් නළවළ. අඳ  ඳශදාමනි මඹෝජනහ 
මනහ   එද භ අඳ ඳයේදන්න භහන හිමිේ වුන්රඹ 

 යුතු ශ  අඳ  මචෝදනහ එල්ර ශ ය ල් 27 -අද ය ල් 
28 .-  අරි ශඟ  එනේ අරි ඉන්මන් නළවළ. අරි ඒ අඹ ශඟ  
ගිහින් කිඹනහ   "නළත ය  තදාන්නහන්මේරහත් එ  සුවද 

 යුතු යන්න අරි ළභළතියි" කිඹරහ. We reached out to 
them.  

භ  භතයි  අමේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ජර්භනිඹ  

යහජයතහන්ත්රි භන ගිඹ අසථහමේ රු භිංර භයවීය 
භළතිතුභහත්  විමේල  යුතු අභහතයයඹහ වළටිඹ  ඒ අසථහ  
වබහගි වුණු ඵ. ඇන්ජරහ භර්ල් චහන්රර්තුමිඹමන් ඒ 
ප්රෘත්ති හච්ඡහමේී    "Why did you invite the President of 

Sri Lanka?"  කිඹරහ ඇහුහභ  ඒ  එතුමිඹ දුන් උත්තයඹ 
මභො ද? එතුමිඹ කිේහ  "Sri Lanka has reached out to 
Europe, Sri Lanka has reached out to us" කිඹරහ. අරි මේ 

මශේ නළවළ. ඒ මරහමේ ඉරහ- 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහ  රඵහදුන් හරඹ නේ අහනයි. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  විනහඩි 30  තිමඹනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඒ විනහඩි 30ත් දළන් අන් මරහ 

තිමඵනහ. 

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந் ெெறங்ய) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඒ මභොමවොමත් ඉරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහමේ 

නහඹත්මඹන්  රු අභළතිතුභහමේ වබහගිත්මඹන් වළභ 
ය   එ භ  සුවදලිලිත්ඹ  ඇති ය න්න අරි  යුතු ශහ. 

අද භහන හිමිේ වුන්රඹ මඹෝජනහ  එනමො  ඒ 
මඹෝජනහ ඒභති ේභත මනහ. ශ්රී රිංහත් 

මො සරුම  වළටිඹ  ඉදරිඳත් මනහ. ගිඹය භහන 

හිමිේ වුන්රඹ මඹෝජනහ දවහ ඵළලුහභ අමේ රු භිංර 
භයවීය ඇභතිතුභහ ත්  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ අමේ 

නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ ත්   සවිට්ර්රන්තමත අමේ තහනහඳති 
යවිනහත් ආරිඹසිිංව භවතහ ත් ඇත්ත ලමඹන්භ භභ ප්රලිංහ 

යනහ. මභොද  එතුභන්රහ ඇත්ත ලමඹන්භ මවො   හිතරහ 
ළඹුරින් මේ මඹෝජනහ අධයඹනඹ යරහ තභයි ශ්රී රිංහ එතු 

මශේ. භභ ටි   ඵඹ මරහ සිටිඹහ  අය භහන හිමිේ 

භවමොභහරිස  ඉදරිඳත් යපු ඒ හර්තහ මේ මඹෝජනහමන් 
රිළිනීද කිඹරහ. නළවළ.  භිංර ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභන්රහ 

ල්ඳනහහරී ළඹුරු හිතරහ   you have used the words "we 
take note.." ඹන්න. හභහනය ේප්රදහඹ තභයි  "We welcome.." 

කිඹන එ. වළඵළයි  එමවභ මශේ නළවළ. We had reservations. 

We did not agree with everything that the High 
Commissioner said.  There were certain things that he said 

which we would not support. So, we said, "We take note..". 

දළන් මේහ  රකුණු මදන්මන් නළේද? මේහ  රකුණු 
මදන්මන් නළේද! මභතළන ගිහිල්රහ ආපු වළටිමත ය  ඳහහ දුන්නහ 

කිඹරහ භිංර භයවීය ඇභතිතුභහ විමේචනඹ ශහ; වර් ද 
සිල්හ නිමඹෝජය ඇභතිතුභහ විමේචනඹ ශහ. නළවළ  එමවභ 
මදඹ  වුමණ් නළවළ. අරි මරෝඹත් එ  මේ භන ඹන්න ඕනෆ. 

අඳ  ත හුඟ  ළඩ ය න්න තිමඵනහ. මභතුභන්රහමේ 
විලසහඹ අරි දනහන්න ඕනෆ. යසථහ ිංමලෝධන ළඩ 
රිළිමශ  අද මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ තිමඹනහ. අරි ඒ ළන 

වුභනහමන්  යුතු යරහ මේලඳහරන වුභනහ  භත 
 යුතු යන්න ඕනෆ. අරි ටීඑන්ඒ ඳ ඹ අන්තහී න්  බහය 
මදන්න මවො නළවළ. අරි රු ේඳන්දන් භළතිතුභහ හමේ 
භධයසථ නහඹඹන්  ල තිභත් යන්න ඕනෆ. මභතුභන්රහ 

ල තිභත් යන්න අඳ  තිමඹන  එභ ක්රභඹ තභයි 
එතුභන්රහ ත් ඹභ  මනිඹන්න අසථහ  ඉඩඩ රඵහ ී භ. 
එතුභන්රහමේ ඡන්දදහඹඹන් ඵරහමන ඉන්නහ මභො ද 

මභතුභන්රහ යන්මන් කිඹරහ. අරි ඒහ මත්රුේ න්න ඕනෆ. 
එමවභ භධයසථබහඹ TNA එ තිඹන්න අමේ ඳළත්මතනුත් 
න්න තිමඵන රිඹයල් අරි න්න ඕනෆ. අහනමතී  භ  

කිඹන්න තිමඵන්මන් ජහතයන්තය ඳරී ණ ඉල්ලුහ  
ජනහධිඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් මඵොමවොභ ඳළවළදලි කිඹරහ 
තිමඵනහ  "ඒ අනු  යුතු යන්න අමේ යමට් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහමේ කිසිමේත්භ ඉඩ ඩ නළවළ." කිඹරහ. විමලේමඹන්භ 
ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ තිමඵනහ  "ජහතයන්තය භට් මින් 
ඳරී මඹෝ මේ ය   මේන්න කිසිමේත්භ ඉඩ මදන්මන් නළවළ. 
අමේ අධියණඹ ළන අමේ විලසහඹ  තිමඵනහ." කිඹරහ.  

 ඳසුගිඹ හනුමේ හි පු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ  
භළතිතුභහමේ යජඹ ඹ මත් භභ භහන හිමිේ ඇභතියඹහ 
වළටිඹ  සිටිඹී  ඉන්දඹහමේ හි පු අ විනිසුරුතුභහ න ඵරණ 

භවත්භඹහමේ ප්රධහනත්මඹන් ය ල් 8කින් විමලේඥමඹෝ 

ණ්ඩහඹභ  මන්නරහ මයන්තු  නිකුත් යරහ  ඒ අඹ  නිර 
ලමඹන් උදරහභ මොමිභ අධයඹනඹ  ර  යන්න ඉඩ ඩ 

අසථහ රඵහ දුන්නහ. නදාත් මභො ද වුමණ්? ඵරණ හි පු අ 
විනිසුරුතුභහ ඉන්දඹහ  ගිඹ වළටිමත කීඳ මදමන  එතු මරහ 

හර්තහ  ඉදරිඳත් ශහ  "එ  තිබුණු ආණ්ඩු උදරහභ 

මොමිභ  සහධීන ළඩ යමන ඹන්න අසථහ මදන්මන් 
නළවළ  මේලඳහරන ඇ් ලි ළසීේ යනහ; ඒ නිහ ඒ මොල්රන්  

මේ විලසහ යන්න ඵළවළ" කිඹරහ.  

අන්තිභ  භ  ඉන්දඹහ  ඹන්න සිේධ වුණහ. භභ ඉන්දඹහ  
ගිහිල්රහ ඉන්දඹහමේ එ  හි පු අමේ භව මොභහරිසතුභහ න 
මයොමේස ජඹසිිංව භවත්භඹහ එ  ඵරණ භවත්භඹහමේ නි  

ගිහිල්රහ මේ හර්තහ මඳන්නරහ  කිේහ  "මේ හර්තහ 
ේපූර්ණමඹන්භ ළරැදයි. ඔඵතුභන්රහ  ඳවසුේ රරහ 
දුන්මන් මභමව  ඇවිල්රහ ජහතයන්තය ප්රමිරණන් අනු මේ 

ඳරී ණ  යුතු මමයනහද නළේද කිඹරහ මොඹහ ඵරන්නයි. 
මේලඳහරන ඇ් ලි ළසීේ යනහ කිඹරහ ඳතින යජඹ  ඇ් ල්ර 
ද  යන්න ඔඵතුභන්රහ  ඵළවළ." කිඹරහ. අඳ තදුය ත් 

ජහතයන්තයඹ ඉදරිමත ට් න්න භඩ ඳවය  වන්නයි මභමවභ 
යරහ තිමඵන්මන් කිඹන එ භභ කිේහ. එතමො  එතුභහත් 
කිේහ  "මේ ළරැදයි. භ  කිඹන්මන් නළතියි මේ යරහ 
තිමඵන්මන්." කිඹරහ. එතමො  භභ කිේහ  "එමවභ නේ ඔඵතුභහ 

මේ හර්තහ ප්රති මේඳ යනහ කිඹරහ දළන් භ  ලිරිඹ  ලිඹහ 
මදන්න." කිඹරහ. ඒ අනු එතුභහ හර්තහ  රිළිමඹශ යරහ 
දුන්නහ. දළන් භමේ ශඟ ඒ හර්තහ තිමඵනහ. ඒ හර්තහමේ 

headline එම  මභො ද කිඹන්මන්?   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

"Justice P.N. Bhagwati, Chair of the IIGEP Clarifies Position 

States: 'IIGEP has never alleged that there was absence of political 

will on the part of the Government of Sri Lanka' " 

බහඳති වළටිඹ   යුතු යපු ඵරණ භවත්භඹහමන් ඒ 

වතිඹ ත්තහ  ඳසමේ අයමොල්රන්  අකුරහමන ඹන්න 
සිේධ වුණහ. අඳ  ඇත්ත ලමඹන්භ අත් දළකීේ තිමඵනහ. 
ජහතයන්තයමඹන් එ එ මනහ මනහහ කිඹරහ ඳරී ණ 

සහධීන මන්මන් නළවළ. භවය මරහ  ඔඹ ජහතයන්තයමඹන් 
මමනන අඹ අරි මඵොමවොභ අභහරුමන් දනහ ත්ත මේලඳහරන  
ආර්ථි  භහජ සථහයබහඹ අසථහය යන්න මේලඳහරන 

නයහඹ ඳත්රඹ  ක්රිඹහත්භ යන්න ඉඩ ඩ තිමඵනහ. අනිත් එ 
එදහ හමේ මනොමයි  අද අමේ අධියණඹ සහධීනයි. 
ඇත්තලමඹන්භ අඳ  දළන් තිමඵන්මන් ක්රභමේදඹ  වදහමන 

ඒභති ේභත වුණු මේ මඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඳ න් න්නයි. අරි දහත් අඳ  මේ නිදව රඵහ දුන්න අමේ 
යණ විරුන් ඳහහ මදන්මන් නළවළ. ප්රතිඳත්තිඹ  වළටිඹ  අමේ 
ත්රිවිධ වදාදහ දහත් සිවිල් ජනතහ ඉර  ය ත්මත් 

නළවළ. ඇත්ත ලමඹන්භ අඳ  ඕනෆ මේ යමට් සිඹලුභ ජන 
මො ස අතය භගිඹ  ඇති යරහ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහමන් 
ී රහ තිමඵන භ අයිතිහසිේ සිඹලුභ ජනතහ  රඵහී රහ  

සිඹලුභ මදනහ එ  කිසිභ මනකින් මතොය මේ ය  විලහර 
ිංර්ධනඹ  යහ මනිඹන්න  යුතු යන්නයි. ඒ  
නහඹත්ඹ මදන්න අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  අභළතිතුභහත් 

 යුතු යනහ කිඹන එ භත  යමින් භමේ චන සල්ඳඹ 
මභතළනින් අන් යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. S.M. Marikkar. You have five minutes.  
 
ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I have eight minutes.  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

No, only five minutes.  

 
[අ.බහ. 5.37] 

 

ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ිංහිඳිඹහ මඳයටු යමන 
ආපු මේ යජඹ "ිංහිඳිඹහ  ණ මොහ වඬනහ" කිඹරහ යමට් 
තළනින් තළන විවිධ මේල් සිේධ මන මභොමවොත මභළනි 

භහන හිමිේ මඹෝජනහ  ළන ථහ යන්න රළබීභ එ තයහ 
විධිඹ අහනහ  විධිඹ යි භභ දකින්මන්. නීතිඹ වහ හභඹ 
සථහරිත නහ මනු  ළරෆ නීතිඹ යජ යනහද කිඹන 
ප්රලසනහර්ථඹ  අඳ වදාමේ තිමඵේී  තභයි මේ මඹෝජනහ එන්මන්.  

විමලේමඹන්භ කිඹනහ නේ ඳසුගිඹ භහඹ හරඹ තුශ විවිධ 

පුේරයින් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ   රු අග්රහභහතයතුභහ   යජමත 

උස නිරධහරින්   ඇභතිරුන්  මනොමවොබිනහ බහහමන් ථහ 

යරහ  ඔවුන්  නීතිමඹන් ඳළනරහ ඹන්න පුළුන් හතහයණඹ  

අමේ ය  තුශ නිර්භහණඹ මරහ තිබීභ රිළිඵ අමේ නහටුත්  

විමයෝධතහත් ප්රහල යන්න භභ මභඹ අසථහ  යන්නහ. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ග්රහීනඹ බහහමන් කිඹනහ 

නේ අද අරි මේ විහද යන්මන් ීන  අවුරුදු මද  ලින් ථහ 
යපු  "යණ විරුන් දඩඹේ යමින්  තභන් විදුලි පුටු  මන 
ඹන්න වදනහඹ" කිඹපු මඹෝජනහ රිළිඵයි. එභ නිහ අරි 

අවනහ  ත්භන් ආණ්ඩු ඳත් මරහ මේ න මො  අවුරුදු 
මද ත මරහ ඉයයි; භහන හිමිේ ළසිහය කීඳඹ  
තිබුණහ; අමේ හි පු විමේල ඇභතිතුභහ හච්ඡහ හය 

ණනහ ත් ගිඹහ. වළඵළයි  විදුලි පුටු  වුරු මවෝ මන 
ගිඹහද? මන ඹන ඵ  මඳමනනහද? එමවභ නළත්නේ යණ 
විරුමකු මොමවේ වරි දඩඹේ මරහ තිමඵනහද? ඒ ළන අරි 
ප්රලසන යන්න ළභළතියි.  

මේ යමට් ත්රිවිධ වදාදහ මේ අවුරුේද තුශ භහනුෂි මභමවයුේ 

ශ ආහයඹ අනු  ඔවුන් මභොන විධිඹ ද යුේධ මශේ කිඹන එ 

ඳළවළදලි නහ. ිංතුය ඇති ව අසථහමේී   ශ න්ද නහඹ 

ගිඹ අසථහමේී  හ මේභ යමට් ඇති වුණු ආඳදහ තත්ත්ඹන්රී  

ඔවුන් මභොන තයේ භහනුෂි වදාදහ ද කිඹන එ ඔේපු ශහ. 

වළඵළයි  වුමණ් මභො ද? තභන්මේ මවොයේ  මප්රෝඩහ  මිනී 

භළරුේ වහ ිංචහ ව න්න ඒ භහනුෂි වදාදහ බිල්ර  ී රහ ථහ 

කිරීභ තභයි මශේ. එභ නිහ ඒ ඉතිවහඹ රිළිඵ අඳ මඳොඩ්ඩ  

භත  ය න්න ඕනෆ. 

2009 භළයි 19ළනි දහ යුේධඹ ඉය වුණ භන් එ ත් 

ජහරණන්මේ භව මල්ේතුභහ මන්හ ත්මත් එ ත් ජහති 

ඳ ඹද? නළවළ. හි පු ආණ්ඩුයි මන්හ ත්මත්. එතුභහ 

මන්හ මන joint press release එ  නිකුත් මශේ වුද? 

එ ත් ජහති ඳ ඹද? ර්තභහන ආණ්ඩුද? නළවළ. හි පු 

ආණ්ඩු. ඒ joint press release එමන් මභොනහද කිේමේ? 

"භහන හිමිේ ප්රර්ධනමතී  ව ආය හ කිරීමේී  ශ්රී රිංහ  

වහඹ මමි" කිඹරහ. එභ භහධය නිමේදනඹ නිකුත් මශේ වුද? ඒ 

අනු මොමිභ  ඳත් යනහ කිඹරහ මඳොමයොන්දු වුමණ් වුද? 

එමේ මඳොමයොන්දු මරහ අය ළිිං භළඩි  දූඳත් භහනසිත්මත 

ඉමන ජහතයන්තයඹ  මොහ මඳන්න්න ගිඹ නිහ තභයි  

ජහතයන්තයඹ විසින් දරුසභහන් මිටු ඳත් මශේ. එභ නිහ තභයි 

ඳසු ගිඹ යජඹ  සිේධ වුමණ්  උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහනඹ 

රිළිඵ ව ජනහධිඳති  මොමිභ ඳත් යන්න.  

මේ යමට් උතුමර් මවෝ දකුමණ් ඉඳදුණු සිිංවර  ද්රවිඩ   දාසලිේ 

කිඹන ඕනෆභ පුයළසිමඹ  අතුරුදවන් වුණහභ  මිඹ ගිඹහභ 

ඔවුන්මේ ඥහරණන්  අයිතිඹ  තිමඵනහ තභ ඥහතිඹහ   රිඹහ   

මවෝදයඹහ   මවෝදරිඹ  කුභ ද වුමණ් කිඹරහ දළන න්න. 

දළන න්න විතය  මනොමයි. එමවභ මන්න මවේතු මභොද 

කිඹරහත් දළන න්න අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ හමේභ ඒ 

මනුමන් රළමඵන න්දඹ මභො ද කිඹරහත් දළන ළනීමේ 

ේපූර්ණ අයිතිඹ ඒ අඹ   තිමඵනහ. උත් ඳහඩේ වහ 

ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති  මොමිභ තභ හර්තහ 

ඉදරිඳත් ශහ. ඊ  ඳසු උතුමර් ජනතහ මවෝ දකුමණ් ජනතහ 

මවෝ ජහතයන්තයඹ මවෝ අදාතු මදඹ  ඉල්ලුමේ නළවළ.  

"උත් ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහනඹ රිළිඵ ව ජනහධිඳති  
මොමිමේ නිර්මේල ටි ක්රිඹහත්භ යන්න" කිඹන ඵර කිරීභ 

තභයි මශේ. එභ නිහ අරි ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ  ලිබිඹහමේ 
ඩහෆිතුභහ එ   එමවභ නළත්නේ දකු ණු අප්රිහනු ය ර 
ඒහධිඳති නහඹඹනුත් එ  ත යපු ඒ නහඹ ලීරහමේ 

තිමඵන භහනසිත්ඹ නිහභ එ මොමින් බහ හර්තහ ත් 
තුට්ටු  භහයිේ මනොකිරීමේ ප්රතිවිඳහ තභයි ඳසු හලීන 
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දළන්න රළබුමණ්. එභ නිහ තභයි විමලේමඹන්භ 

ජහතයන්තයමඹන් දළඩි ීඨඩන එල්ර මන්න ත්මත්. යුමයෝඳහ 
ූලවහණ්ඩු තුළින් අඳ  GSP වනඹ මනොරළමඵන්න ත්මත් 
එභ නිහ තභයි. භව දාහුමදන්   වුණු ය   වුණත් යුමයෝීඨඹ 
මමශ මඳොශ තුශ අමේ භත්ය මමශ මඳොශ  තිබුණු තවනභ  

ේපූර්ණමඹන්භ තවනභ  ඵ  ඳත් මන්න ඳ න් ත්මත් එභ 
නිහ තභයි. ඒ ඒහධිඳති භමන් ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  ව 
ජහතයන්තයඹ දගින් ද භ යට් න්න ත්ත උත්හවඹ නිහ 

තභයි ඳසු හලීන ඳයණභ මොමිභ ව උදරහභ මොමිභ 
ඳත් මශේ. ජහතයන්තයඹ රැළටීභ  ත් උත්හවමත ප්රතිපරඹ 
නිහ තභයි  ය   ආර්ථි වහනිඹ  ඇති වුමණ්; ඒ හමේභ මිනී 

භරුන් ඉන්න  ඒහධිඳති යහජයඹ  කිඹරහ රිංහ දවහ  
ඇ් ල්ර ද  මන්න ඳ න් ත්මත්. අරි ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ  
ත්භන් ආණ්ඩු ිංහිඳිඹහ ප්රදා යමන ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

සථහරිත යන්න ආපු යජඹ  ඵ.  

භහ විමලේමඹන්භ මභඹ අසථහ  ය න්නහ හි පු විමේල 

අභහතය රු භිංර භයවීය භළතිතුභහ  සතුති යන්න. මේ 

 අවුරුදු මද තුශ එතුභහ  මනොමඹ  විධිඹ  "හඩ්" ළහුහ; 

මනොමඹ  විධිඹ  අඳහද ශහ. නදාත්  සහධීන  සනරී 

යහජයඹ  වළටිඹ  අමේ අනනයතහ තිඹහ මන  අමේ ය   

ආර්ථි හසි රළමඵන ආහයමඹන් ජහතයන්තයඹත් එ  නු-

මදනු යන්න ඕනෆ විරහඹ මභො ද කිඹරහ එතුභහ දළනමන 

හිටිඹහ. ඔවුන්මේ හිත දනහ ළනීමේ ප්රතිපරඹ  වළටිඹ  තභයි  

විමලේමඹන්භ යුමයෝඳහ භත්ය මමශ මඳොශ තවනභ අඳ  

ඉත් ය න්න පුළුන් වුමණ්; GSP plus වනඹ අඳ  රඵහ 

න්න පුළුන් වුමණ්. ප්රජහතන්ත්රහී   යුතු යන යජඹ  

වළටිඹ  දළන් අරි ජහතයන්තයඹ  මඳන්න්න ඕනෆ  සිඹලුභ ජන 

මොට්ධහඹන්  හධහයණඹ ඉටු යන්න  මේ යජඹ  යුතු 

යනහ කිඹරහ. මේ මභොමවොමත්ී  - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහ  මන් ව හරඹ අන්. 

 
ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  ත විනහඩිඹ හරඹ  

මදන්න. මේ මභොමවොමත්ී  භ  රුණු මද  ඉතහභ මටිමඹන් 

කිඹන්න තිමඵනහ.  

එ  තභයි  අරි  ඒකීඹ  යහජයඹ  වළටිඹ   සහධීන 
යහජයඹ  වළටිඹ  මොමින්  වයවහ මේ ඳත්න  
ඳරී ණලින් මදභශ ජනතහ   හධහයණඹ  යන්න ඕනෆ 
හමේභ  ඔවුන්  හධහයණඹ  මන ඵ මඳමනන්න   ඕනෆ 
කිඹන හයණඹ. ඒ උමදහ ජහතයන්තය විනිලසචඹහයරුන් මන 

එන්න අරි එඟ නළවළ කිඹන  එත් අරි ඳළවළදලි කිඹන්න 
ඕනෆ. ඒ උමදහ යණවිරුන් ඳහහ මදන්න අරි සදහනේ නළවළ 
කිඹන එත් අරි ඳළවළදලි කිඹනහ. ඒ අතයහයමතී   ද්රවිඩ 

ජනතහ  හධහයණඹ ඉස   මේී   මේ යමට්  සිිංවර මදභශ 
දාසලිේ සිඹලු ණ්ඩහඹේ එ  භගිමඹන් ශ්රී රහිංකිඹන් 
වළටිඹ  ජීත්මන්න මඳශ ළමන මභොමවොමත්ී    ඒ  වයවහ  මේ 

යජඹ ඹ මත් මේ යමට්  දාසලිේ ජනතහ  අහධහයණඹ  මනහ 
නේ එඹ අරි මවශහ දකිනහ කිඹන එ ඳළවළදලි කිඹන්න ඕනෆ. 
ඒ එ භ නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න තිමඵන ආඹතන  නීතිඹ 

මනුමන් මඳනී සිටින ආඹතන ඹේ කිසි සිේධිඹ  වුණහභ ඒ 
රිළිඵ ඳරී ණඹ කිරීභ  මඳය  විදුලි හන්දු  වුණහ   
ය ණහයණඹ  ඵරහමඳොමයොත්තුමන් මේ ශහ  එමේ 

නළත්නේ  රි  භ ඉරහ ඇවිත් ළහුහ කිඹන පූර් 

නිභනර   ඳළමිණීභ රිළිඵ අරි විමයෝධඹ ප්රහල යනහ 
හමේභ අරි එඹ මවශහ දකිනහ. ඒ එ භ නීතිඹ වළඳි මද 
තුනකින් මඵදන්න උත්හව යනහ නේ  මේ ජනහධිඳතිතුභහත්  
යජඹත් මත්රුේ න්න  ඕනෆ  ඳසු ගිඹ යජඹ  මභො ද වුමණ් 

කිඹන එ. ඵහුතය සිිංවර ජනතහ  මදභශ ජනතහ  දාසලිේ 
ජනතහ ඒ යජඹ ප්රති මේඳ මශේ ඇයි කිඹන ඳහඩභ මේ යජඹ  
ඉමන ත යුතුයි. එමවභ මනොවුමණොත් මේ යජඹ ත්  එහි ප්රතිපර 

විඳින්න  සිදු මනහඹ කිඹන  එත් අරි සිඹලු මදනහභ මත්රුේ 
න්න  ඕනෆ කිඹන එත් ප්රහල යමින් භමේ ථහ අන් 
යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, Hon. S. Shritharan.  You have seven minutes.  

 
ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, is it not 11 minutes?  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, we do not have enough time to give 

you 11 minutes.  

[தற.த. 5.44] 
 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 

அெறலியக்கறன்ந தறரண கட்ெறறன் எய தறரறறணரல் 

இன்மந றணம் தகரண்டுப்தட்டியக்கறன்ந இந்ப் 

தறதமதோனம், இனங்மகறதன தொன்தொல் க்கற 

ரடுகள் ணற உரறமகள் ஆமகத்றதமட 

தெரல்லுக்கறங்க, எய ல்லிக்கப் ததரநறதொமநறன் 

அடிப்தமடறல், தரறக்கப்தட்ட எய க்கள் 

தரகுறறணயக்கரண லறமப் ததற்யத் யற்கரண 

ஆமதகரண்ட அந்ச் ெமதறதமட றடம் 

ஆரப்தடுகறன்நது. கடந் யுத்த்றதன ததரதுக்கள்ரன் 

அபவுக்கறகரகக் தகரல்னப்தட்டரர்கள் ன்ந றடத்ம 

இந் இடத்றதன ரங்கள் றக தொக்கறரகக் 

குநறப்தறடதண்டும். ஆயும் ரங்கற ததரரபறகள் 

ங்கலமட இணத்றன் றடுமனக்கரகப் ததரரடி 

அததம், இரடத்றணர் இரடத் ன்மகமபயும் 

ணறரதறரணத்மயும் ணற தத்மயும் கடந்து ஏர் 

இணத்றன்லது தகரடூரண ரக்குல்கமப 

டத்றறயந்ரர்கள்; தகரடூரக அந் க்கமபக் 

தகரன்நரர்கள். றக தரெரண எய தகரடூ யுத்த்ம 

டத்ற அந் இரடத்றன் லரண றெரமகள் ன்தது 

எய ரட்டின் இமநமமப் தரறக்கறன்ந றடதர அல்னது 

எய ரட்டிதமட இரடத்மப் தரறக்கறன்ந றடதர 

அல்ன!  

இற்கப்தரல் லங்கள் இன்தணரய றடத்மப் 

தரர்க்கதண்டும்.  அரது யுத்ம் மடததற்ந 2008, 

2009ஆம் ஆண்டுகபறல் குநறப்தரக டக்கு ரகரத்றதன 
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ன்ணரர், வுணறர, தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்ெற ஆகற 

ரட்டங்கமபச் தெரோ்ந் க்கள் இடம்ததர்ந்து , 

தொள்பறரய்க்கரல்ம தென்நததரது, "அங்தக 70,000 

க்கள்ரன் இயக்கறன்நரர்கள்" ன்ய அப்ததரம 

அெரங்கம் அநறறத்து. அவ்ரய அநறறத்ன்தோனம் 

அங்கறயந் க்கலக்கரண உவுப் ததரயட்கமப 

ங்குறல்கூட மடகமப றறத்றயந்து.  உண்மறல், 

4,20,000 க்கள் அவ்ரய இடம்ததர்ந்து அந்ப் 

தகுறக்குள்தப - எய ெறநற தறதெத்றற்குள்தப ரழ்ந்ரர்கள். 

4,20,000 க்கள் ரழ்ந் சூலில் 70 ,000 ததயக்கரண 

உம ட்டும் ங்கற, தட்டிணறரல் தன குந்மகலம் 

தரறதர்கலம் இநப்தற்கு அக்கரன அசு  கரரக 

இயந்றயக்கறன்நது.  இதுகூட  தரரற எய ததரர்க்குற்நம் 

ன்யம் ஏர் இண அறப்தை டடிக்மக ன்யம்  ெர்தெ 

ெட்டங்கள் தெரல்கறன்நண.   

அதததரன்யரன், யுத்ம் மடததற்நததரழுதும் யுத்ம் 

தரடங்கறததரழுதும் அங்தகறயந் ணறத 

அமப்தைக்கள் ல்னரம் அங்கறயந்து தபறதற்நப்தட்டு, 

தகரழும்தைப் தகுறக்கு அதப்தப்தட்டண. க்கற ரடுகள் 

ெமதறதமட தரண்டு றயணங்கள் அங்கறயந்து 

கட்டரரகக் தகரழும்தைக்கு லப டுக்கப்தட்டண. அங்கறயந் 

க்கள் அந்த் தரண்டு றயணங்கலக்கு தொன்ணரல் தென்ய, 

"லங்கள் ததரக தண்டரம்! இங்தக இயங்கள்! உங்கமப 

றட்டரல் ங்கலக்குப் தரதுகரப்தை இல்மன" ன்ய ன்நரடி 

நறத்ததரதுகூட, அந் றயணங்கள் ரட்டின் ெட்ட 

றட்டத்றற்கம அந் இடத்மறட்டுக் தகரழும்தைக்கு 

தண்டி றமனமக்குத் ள்பப்தட்டண.  இமதல்னரம் 

வ்ரய டந்ண?  இவ்ரய டந் தறற்தரடுரன் இந் 

ரட்டிதன ண்டக்கக்கற்ந க்கள் 

தகரல்னப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். அப்ததரம ஜணரறதற 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபரல் றறக்கப்தட்ட , லறதறகமபக் 

தகரண்ட எய ல்லிக்க ஆமக்குழுறற்கு தொன்ணரல் 

ன்ணரர் ஆர் க்கத்துக்குரற இரப்தை தஜரெப் அர்கள் 

ெரட்ெறபறத்றயந்ரர். அர் ன்தமட ெரட்ெறத்றதன, 

“4,20,000 க்கள் இடம்ததர்ந்து அந்ப் தகுறக்குள் 

ந்ரர்கள். ஆணரல், யுத்த்றன் தறன்ணர் நத்ர தோன்ய 

இனட்ெம் க்கள்ரன் 'தணறக் தரம்' தொகரறற்கும் கறர்கரர் 

தொகரறற்கும் தெட்டிகுபம் தகுற தொகரம்கலக்கும் 

தகரண்டுப்தட்டரர்கள். ணத, றகுறரண க்கள் 

ங்தக?" ன்ய தகள்ற ழுப்தறறயந்ரர். இந் 

அடிப்தமடறல்ரன் சுரர் 1,40,000 ததர் கரரல் ததரயும் 

தகரல்னப்தட்டுறயக்கறன்நரர்கள் ன்ய கூநற, அர்கள் ங்தக 

ன்ந தகள்றமயும் அர் அந் ஆமக்குழு தொன் 

ழுப்தறணரர்.   

இந் ரட்டிதன யுத்த்றற்குப் தறற்தரடு இந் அெரங்கம் 

தகரண்டுந் ல்லிக்க ஆமக்குழுறன் அநறக்மகமக் 

கறடப்தறதன ததரட்டரர்கள். தக மனமறல் எய 

ஜணரறதற ஆமக்குழும றறத்ரர்கள். அந் 

ஆமக்குழுறன் அநறக்மகயும் க்கலக்கு றரத்ம 

ங்கறல்மன. இற்கு தொன்ணர் டட்லி - தெல்ர எப்தந்ம், 

தண்டர - தெல்ர எப்தந்ம் ன்தண கறறத்தநறப்தட்டன் 

கரரகத்ரன் ஏர் ஆயுப் ததரரட்டச் சூல் இந் 

ரட்டிதன உயரக்கப்தட்டது.  இந் 

அடிப்தமடகமபதல்னரம் கடந்து ந்தும், இவ்பவு ததரற 

யுத்ம் டந் தறற்தரடும், இந் க்கலமட உண்ம 

றமனமப் தைரறந்துதகரள்பரல், தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கரண 

லறம ங்குற்கு ன் அெரங்கம் ங்கதண்டும்?  

இந் ரட்டின் இரடம்ரன் யுத்த்ம 

டத்றறயக்கறன்நது. அது ரன் இந் ரட்டிலுள்ப க்கள்லது 

யுத்ம் டத்றல்மன, அல்னது க்கமபக் தகரல்னறல்மன, 

அல்னது ரன் அறரரண தொமநறதன டக்கறல்மன 

ன்நரல், அமண தஞ்மெ றறர்த்றச் தெரல்ற்கு ன், 

க்கம் கரட்டதண்டும்? இந் ரட்டிதன டந்து ஏர் 

அறரரண யுத்ம்! அப்தரற க்கள் 

தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள்; அப்தரற க்கள்லது அந் 

யுத்ம் தைரறப்தட்டியக்கறநது. அப்தரற க்கள்லது 

ததரஸ்தஸ் குண்டுகள் வீெப்தட்டியக்கறன்நண; தகரத்றக் 

குண்டுகள் வீெப்தட்டியக்கறன்நண. த்மணதர குந்மகள், 

ெறயர்கள், ரய்ரர் தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள். ன், 

ங்கலமட ெக தரரலன்ந உயப்தறணர் ெரந்ற 

ஸ்ரீஸ்கந்ரெர அர்கள்கூட அந் யுத்த்றதன ணது எய 

கரமன இந்றயக்கறநரர் . அர் தங்கரறர? அர் 

ஆயுத்தரடு றன்நரர? எய றட்டறடல் தறப்தரபரக 

அெ தெனகத்றதன தறதைரறந்ர்! இற்கு ரன் இந்ப் 

தரரலன்நத்துக்குள் இயக்கறன்ந ெறன்ண உரத்ம 

ட்டும்  தெரன்தணன். இமப்ததரன தல்னரறக்கக்கரண 

உரங்கள் டக்கறலும் கறக்கறலும் இயக்கறன்நண. இது 

எய லற தண்டி ததரரட்டத ற, ஏர் இமநமயுள்ப 

ரட்மட தரறக்கச் தெய்ல்ன. தரறக்கப்தட்ட க்கள் 

ங்கலக்கு லற தண்டும் ன்ய தகட்கறநரர்கள். அந் 

லறம ங்குற்கு ன் ங்குகறன்நலர்கள்?  

இங்தக தகௌ அமச்ெர் ங்கப ெவீ அர்கள் 

இயக்கறநரர். அர் 2015ஆம் ஆண்டு தெப்தம்தர் ரம் 

தஜணலரறதன எப்தைல் அபறத்றயந்ரர், “ரங்கள் இங்கு எய 

கனப்தைதொமநறதன றெரமகமப தற்தகரள்ற்கும் அந் 

க்கலக்கு லற கறமடக்கச் தெய்ற்கும் ரரக 

இயக்கறதநரம்” ன்ய. அமண ரங்கள் தற்கறதநரம். 30

(1)இன் கலழ் ற்யக்தகரள்பப்தட்ட அந் றடங்கள் 

அவ்ரய இயக்கும்ததரது, அது றமநதற்நப்தடரதன 

இன்ய ரங்கள் 2016-2017 ம சுரர் இண்டு 

ஆண்டுகமபக் கடந்து ந்றயக்கறன்தநரம். ஆணரல், லண்டும் 

அெரங்கத்துக்கரக இண்டு ஆண்டு கரன அகரெத்மச் 

ெர்தெ ெதோகம் ங்கறறயக்கறன்நது. ன் 

ங்கறறயக்கறநது? உனகப் தந்றதன உள்ப இந் ரட்டின் 

தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கரக, இந்றயக்கறன்ந க்கலக்கரக, 

லற தகட்கறன்ந க்கலக்கரக லறம ங்குங்கள் ன்ய.  

இமநமயுள்ப இண்டு தெங்கமபக் தகரண்டரக 

இந்த் லவு இயந்ரகப் தண்மட கரன னரய 

தெரல்லுகறநது. ன், லங்கள் ெறங்கப னரயகமபப் 

தடித்ரல்கூட அது தரறயும்! றஜன் இந் ரட்டுக்கு 

யற்கு தொன்ணர் இனங்மகறதன ரகர், இக்கர் ன்ந 

றழ் தரற ததசுகறன்ந இணத்ர் இயந்றயக்கறன்நணர் . எய 

தெத்றல் அர்கள் ரழ்ந்றயக்கறநரர்கள். அவ்ரநரண ஏர் 

இணம் இயந்ததரழுது, அர்கலக்கும் ஏர் இமநம 

இயந்றயக்கறநது. அர்கலக்தகண எய றந் தெம் 

இயந்றயக்கறன்நது. அதததரனத்ரன் ெறங்கப க்கலமட 

ரகரறகம், தண்தரடு, இமநம ன்தற்மநயும் அந் இணம் 

ற்யக்தகரண்டியக்கறன்நது. ஆணரல், ததரர்த்துக்தகர், 

எல்னரந்ர், ஆங்கறதனர்கலமட யமகக்குப் தறற்தரடு, ெறன 

றர்ரக டடிக்மககலக்கரக இம இமக்கப்தட்டண. 

அன் றமபரக, இந் ரட்டிதன ஏர் இத்க் கபரற 

ற்தட்டியந்தும் தறச்ெறமண இன்ணதொம் லர்க்கப்தடரல் 

இழுதட்டுச் தெல்கறன்நது. இவ்ரய இழுதட்டுச் தெல்லுகறன்ந 

இந்ச் சூலில், இப்ததரழுதும் இற்குப்  தங்கர தொனரம் 

தெற, தர தமற்ந ஏர் ஆயுப் ததரரட்டம் இங்கு 
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டந்துததரனவும் அது ன்தணழுச்ெறரக ஆயுங்கதபரடு 

குறத்து ந் ரரதனர டத்ப்தட்டது ததரனவும் கரட்ட 

தொமணது றகவும் ஆதத்ரணது.  

இந் ரட்டிதன து தொன்மண றழ்த் மனர்கள் 

து க்கபறன் உரறமகலக்கரக அயறம்மெ றறதன 

ததரரடிணரர்கள். ததரரடித் ங்கலக்கரண உரறமகமபக் 

தகட்டரர்கள்.  அற்கரக 1948ஆம் ஆண்டிலியந்து து 

மனர்கள் உட்தட தல்னரறம் றழ் க்கள் ங்கமபப் 

தலிதகரடுத்ரர்கள். அவ்ரய உரறம தகட்டததரழுது, 

அர்கள் ஆயுதொமநறதன அடக்கப்தட்டரர்கள். அவ்ரய 

அடக்கப்தட்டன் கரரகத்ரன் றழ் இமபஞர்கள் 

துப்தரக்கறகமபத் தூக்கறணரர்கள். 1985ஆம் ஆண்டு றல 

றடுமனப் தைலிகபறன் மனர் தறதரகன் அர்கள் 

“இந்றர யதட” தத்றரறமகறன் தெய்றரபர் அணறர தறரப் 

அர்கலடணரண தெவ்றறன்ததரது  “ரங்கள் ஆயுங்கள்லது 

கரல் தகரண்டர்கள் அல்ன; ங்கள்லது ஆயுங்கள் 

றறக்கப்தட்டியக்கறன்நண” ன்ய குநறப்தறட்டரர். 

அவ்ரயரன் ஆயுங்கள் றழ் இமபஞர்கள்லது 

றறக்கப்தட்டது. லண்டும் அவ்ரநரணதரய யுகத்துக்கு 

அமத்துச் தெல்னரலர்கள்! இப்ததரது இங்தக இயக்கறன்ந 

றமனறதன லறமத் ரயங்கள்!  

இந் ரட்டில் றர்கள் தரறக்கப்தட்டியக்கறநரர்கள்; 

அப்தரற க்கள் தகரல்னப்தட்டியக்கறநரர்கள்; எய தக் 

கஞ்ெறக்கரக ரறமெறல் றன்ந குந்மகள்கூட 

தகரல்னப்தட்டரர்கள். ங்கலமட தெரத்துக்கமபயும் 

வீடுகமபயும் இந்து, ன்ணரரறலியந்து கரல்மடரக 

தொள்பறரய்க்கரல்ம தென்ய, இயப்தற்கு இடறல்னரல், 

எய கறண்ம் கஞ்ெறக்கரக குந்மகள் ரறமெறல் 

றன்நததரழுது, தகரத்துக்குண்டுகபறன் ரக்குலிணரல் அந்க் 

குந்மகள் தகரல்னப்தட்டரர்கள். ன், இன்யம்கூட 

கறபறதரச்ெறறதன லிந்து கரரல் ஆக்கப் 

தட்டர்கலமட ததற்தநரர் - அர்கள் 60-70  மக் 

கடந்ர்கள் - 107து ரபரகத் ங்கலமட தறள்மபகலக் 

கரகப் ததரரடிக்தகரண்டியக்கறநரர்கள். இரடம் 

எலிததயக்கறதோனம் அநறறத்து, “உங்கபறல் ரரது எய 

ரள்கூட றடுமனப் தைலிகலக்கு உறறயந்ரல், எய 

ரபரது றடுமனப் தைலிகள் அமப்தறல் இயந்றயந்ரல், 

உடதண ெமடயுங்கள்! உங்கமப ரங்கள் றெரரறத்துறட்டு 

றடுகறதநரம்” ன்ய. இவ்ரய தெரல்லி இன்ய 07 யடங்கள் 

கடந்தும்கூட, ங்கள் மககபரல் எப்தமடத்  தறள்மபகமப 

அர்கள் தடுகறநரர்கள். இன்மநக்குத் கப் தந்ல்கபறன்கலழ் 

107 ரட்கபரக ெரகும்ம ததரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டியக்கும் அந் க்கமபப் தற்நற இந் 

ரட்டிதன இயக்கறன்ந ெறங்கபத் மனர்கள், ெறங்கபத் 

தெறரறகள்  ெறந்றக்கரது ன்? றயதகரமனறல், 

வுணறரறல், தொல்மனத்லறல், யங்தகறறல், 

கறபறதரச்ெறறல் இவ்ரய க்கள் ததரரடிண்ம் 

இயக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்கலமட தெரந் 

றனங்கலக்குச் தெல்ன தொடிறல்மன. இமலவு க்கள், 

தகப்தரப்தறனவு க்கள் இன்யம் தயறதன இயக்கறன்நரர்கள். 

அர்கபரல் அங்கு தென்ய ர தொடிறல்மன. ரன் 

தெரல்து ன்ணதன்நரல், இந் ண்றதன இவ்ரநரண 

அறரங்கள் டக்கறன்நண; க்கள் தரடர்ந்தும் றம்றற்ந 

ரழ்க்மகம ரழ்கறன்நரர்கள் ன்தமத்ரன். 

தமபறதன அண்மறல்  துப்தரக்கறரல் சுட்டரகக் கூநற  

றழ் இமபஞர் எயர்  - தொன்ணரள் ததரரபற மகது 

தெய்ப்தட்டியக்கறன்நரர். ஆகத, இந் றடங்கள் இந் 

ரட்டிதன தரடர்ந்துதகரண்டியக்கப்ததரகறன்நணர? இந் 

ரடு ங்தக தெல்னப்ததரகறன்நது?  ஆணரல், லற ன்தது 

ெத்துரணது- ல்தனரயக்கும் ெரணது.  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.  

 

ගරු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கதப, 

ணக்கு 15 றறட தம் ப்தட்டது . ஆணரல், லங்கள் 

அமணக் குயக்கறறட்டீர்கள்.   

ஆகத, அெரங்கம் தரறக்கப்தட்ட அந் க்கலக்கு 

லறம ங்க தண்டும் ன்தம இந் இடத்றதன 

லியுயத்ற, றமடததயகறன்தநன். ன்நற. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you.  

රු අජිත් භහන්නේමඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 

හරඹ    තිමඵනහ. 

[අ.බහ. 5.54] 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි    විමලේමඹන් අඳ ය   විවිධ 

ආේ අදවන  විවිධ ඇදහී කේ ඇති  විවිධ බහහ  තහ යන 

ජනතහ  හඹ යන ය  . ඳසුගිඹ හර ඳරිච්මේදර   

ජනතහ  මඵොමවොභ සුන්දය හරඹ ත ශහ. ඊ  ඳසමේ  ආේ 

අනු  ජහරණන් අනු  කුර අනු විවිධ මේලඳහරන ඳ   

බිහිවීමභන් මේ ණ්ඩහඹේ එකිමනහ තුශ නයඹ  නිර්භහණඹ  

කිරිභ නිහ ඳසුගිඹ දලඹ තුශ ඉතහභ මේදනීඹ තත්ත්ඹ  මේ 

ය  තුශ අරි  දකින්න  රළබුණහ.   

විමලේමඹන්භ ඳසුගිඹ යජඹ හරඹ තුශත් ඵරඹ තවවුරු ය 

ළනීභ වහ  ඵරඹ රඵහ ළනීභ වහ මේ තත්ත්ඹන් ර්ධනඹ 

වීභ  ඉඩ වළරිඹහ මි  ඒහ භථඹ  ඳත් කිරීභ  ක්රිඹහ මශේ 

නළවළයි කිඹන එත් අරි දළ හ. ට්ටිඹ  ඳන්ල්ර  

වනහ;  ට්ටිඹ  ඳල්ලිර  වනහ;  ට්ටිඹ  

මෝවිල්ර  වනහ. ඒ හමේ  එමයහිවීේ තභයි අරි වළභ 

තළනභ  දළ ම .  නිදව රළබුහයින් ඳසු   එන්න එන්නභ 

අමේ ය   ප්රඳහතඹ  ඇද ළම න්න  මවේතු  වුමණ්  මේ 

තත්ත්ඹයි.  එදහ අමේ ය " ඉන්දඹන් හයමත දාතු ඇ ඹ" 

ඹනුමන් ර්ණනහ ශහ.  "ධර්භ ේවීඳඹ" මර ශ්රී රිංහ ළන  

මරෝමත රිළිළනීභ  තිබුණහ. නදාත් ඳසුගිඹ හරඹ මද 

ඵළලුහභ මේ සිඹල්රභ  ඩහ බි ළටුණහ.  ේමල්ච්ඡ මිනිසුන් 

සිටින ය   විධිඹ  තභයි මේ ය   මරෝඹ තුශ  නියහයණඹ 

වුමණ්.  ජනතහ  නිදවමේ ජීත් මන්න ඵළරි   මභොන ආභ 

ඇදහුත්  මභොන ජහතිඹ  අඹත් වුණත්  මභොන කුරඹ  අඹත් 

වුණත්   ඒ හ ත් නිදවමේ ජීත් මන්න ඵළරි ය    විධිඹ  

තභයි මරෝඹ  රිළිබිඹු වුමණ්. අමේ යමට් ජනතහ තුශත්  ඒ 

ආල්ඳඹ තිබුණහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

විමේලීඹන් මේ ය   ආහභ කි යුතු ඇභතිරු ඳහමර්  

නිදහ ත්තහ.  ඒ විමේලීඹහ  ඳහමර් ඹන්න ඉඩ දුන්මන් නළවළ. මේ 

ය  මග්රෝතිඹන්මේ ය   ඵ  ඳත් වුණහ.  නනීදන්රිල්මල්  

භහන හිමිේ රිළිඵ මොභහරිසතුමිඹ මේ ය   ඳළමිණිඹහභ 

ඇභතියඹකු ගිහින් ඇඹ  හද ඵඳින්න මඹෝජනහ ශහ.  එමවභ 

තත්ත්ඹ  තභයි මේ යමට් තිබුමණ්.  මේ ය    ිංචහයඹන් 

විධිඹ  ඳළමිණී විමේලී සහමි පුරුඹහ භයහ දභහ බිරි දූණඹ  

ර  ශහ.  එමවභ තත්ත්ඹ  තභයි ඳසුගිඹ හරඹ තුශ මේ යමට් 

තිබුමණ්.  අමේ ය  රිළිඵ මරෝඹ තුශ තිබුණු මවො 

ප්රතිරඳඹ  එන්න එන්නභ වහනි ඳළමිණුනහ.  ඒ නිහ තභයි  

මරෝඹ තුශ අරි මොන් මන්න  ඳ  න් ත්මත්.   එදහ අමේ 

යමට් නහඹඹන් මනොදයුණු මෝත්රි නහ ඹ ඹන් කිඹන  

තත්ත්ඹ  ආහ. රු භහින්ද භයසිිංව ඇභතිතුභහමේ ථහමේත් 

ඒ අදව දළ වුණහ. මෝත්රි නහඹඹන් සිටින  ඒහධිඳති 

නහඹඹන් සිටින  මෝත්රිඹන් සිටින ය   විධිඹ යි  

"ධර්භේවීඳඹ" නළත්නේ  "ඉන්දඹන් හමත දාතු ඇ ඹ" 

මරෝඹ  ප්රචලිත වුමණ්. ඡන්ද රකුණ වුමණ් අලිඹහ මනොමයි;  

පුටු මනමයි;  බුරත් මොශඹ මනොමයි; එල්ලුේ ව.  එල්ලුේ 

ව තභයි මේ යමට් ඡන්ද රකුණු විධිඹ  ජිනීහර ජඹග්රවණඹ 

යන්න  තිබුමණ්.  එමවභ නළත්නේ විදුලි  පුටු තභයි  මේ යමට්  

ඵරඹ  රඵහ ළනීභ වහ  ඕනෆ යන   ජනතහමේ ඡන්ද  රකුණ  

වුමණ්.  ඒ  තත්ත්ඹ  යමට් මේලඳහරනඹ  රිරිමවන්න  ඳ න් 

ත්තහ.  භහන හිමිේ වුන්රඹ අමේ යමට්  යුතුර  

භළදවත් මන්න    මවේතු වුමණ්  එඹයි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  කිඹන්න මමන  නළති 

වුණහභ  අමේ යමට් ජනතහ ගිහිල්රහ  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ වුන්රඹ  ඳළමිණිලි ශහ.  විමලේමඹන්භ 2012 ී  අඳ  

එමයහි මඹෝජනහ  ආහ. එභ මඹෝජනහ ආපු මරහමේත් අඳ  

කිේහ  "පුළුන් නේ වළමදන්න  මභන්න මේහ තභයි  යමට් 

තිමඵන ප්රලසන" කිඹරහ. අමේ යමට් ජනතහ  හභහීන ජීත් 

මන්න ඵළරිභ  තිබු ණහ.  එමවභ නළති ඇමභරිහමේ අඹ  

ජීත් මන්න ඵළරිභ නිහත්   යුමයෝඳමත අඹ  ජීත් මන්න 

ඵළරිභ නිහත් මනොමයි. අමේ යමට් ජනතහ  හභහීන 

ජීත් වීභ  මනොවළකි ඳරියඹ  ය  තුශ තිමඵනහ කිඹන එ 

රිළිඵ තභයි  අඳ දළනුත් මශේ. ඒ අමේභ මවො යි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි  2013 ී  මේ ප්රලසනඹ ආහ. 

2014 ී  මභභ ප්රලසනඹ අති උග්ර වුණහ කිඹරහ අරි දන්නහ.  

ඳහරඹහ මබ්යහ න්න ඡන්දඹ මදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ.  

නළත්නේ  ජිනීහර එල්ලුේව  ඹන්න  සිදු මනහ   එමවභ 

නළත්නේ  යණවිරුන්  එල්ලුේව  ඹන්න සිදු මනහ   විදුලි 

පුටු  මන ගිහින් භයන්නයි වදන්මන් කිඹරහ  කිේහ. මරෝඹ  

එමයහි ඡන්දඹ  ඉල්ලුහ. අරි මරෝඹ  නය යන  ජහතිඹ  

ඵ  ඳත් වුණහ. අමන  ය ර  නය යන  දයුණු ය ර  

නය යන ජහතිඹ  ඵ  ඳත් වුණහ. ය  තුශ ේමේලඹ 

ළරිමයන්න ඳ න් ත්තහ. අහනමතී    ජනතහ එඹ මත්රුේ 

ත්තහ.  2015 ජනහරි 08 මනිදහ ජනතහ  විේරවීඹ මන  

ඇති මශේ එභ සිතුවිලි මනස යන්නයි.  “ෆමේ නළතත් භ  

නළවළ  ය හ නළතත් භ  නළවළ   අමේ ය   ඹව ඳහරනඹ  

රඵහ මදන්න” කිඹරහ  ඳසුගිඹ හරමත ී  ජනතහ මේ විේරවීඹ 

මන ඇති ශහ.  අරි දන්නහ  මේ විේරඹ යන එ 

මන  මනොමයි කිඹරහ. අමේ යමට් එදහ ආණ්ඩු ඳ මත 

ඉමන අද විඳ ඹ  ගිහිල්රහ ෆ වන නහඹමඹෝ එදහ 

"ජිනීහ" කිේහභ ඵමත මේරන තත්ත්ඹ  තිබුණහ.  වළිංමන්න  

තළන  නළති වුණහ. "ජිනීහ" කිඹන මො  එදහ ඔවුන් දළ ම   

එල්ලුේ ව.  ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ ළන ථහ 

යනමො  ඔවුන්  භයණ බිඹ ඇති වුණහ.  නදාත් අඳ  පුළුන් 

වුණහ  මේ ඹව ඳහරන ප්රතිඳත්තිඹ මරෝඹ  ඳළවළදලි ය මදන්න.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  රළබුණු හරඹ අහනයි. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   භ  ත විනහඩි මද 

හරඹ  රඵහ මදන්න. 

අරි එළනි ජහතිඹ  මනොමයි  අරි ඉන්මන් ධර්භේවීඳමතයි 
කිඹරහ  මරෝඹ  ඳළවළදලි ය මදන්න අඳ  පුළුන් වුණහ.  
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ත්  රු අග්රහභහතයතුභහ ත් අරි ඒ ළන 

සතුතින්ත මන්න  ඕනෆ. විමලේමඹන්භ අමේ යමට් හි පු 
විමේල ඇභතියඹහ ලමඹන් මේ ඳරිර්තනඹ  ඳශදාළනි අඩිඹ 
තළබීභ ළන රු භිංර භයවීය අභහතයතුභහ  ත්  අරි සතුතින්ත 
නහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රිතුභනි  මේ යමට් මිනිසුන්  
හභහීන ජීත් මන්න පුළුන් හතහයණඹ  ඇති න 
ආහයඹ   අරි ළඩ ශහ. රු භිංර භයවීය ඇභතිතුභහ 2017 

භහර්තු භහමත ජිනීහ ළසිහයඹ  ඹන වි  සිිංවමඹ  හමේ සිිංව 
නහද ී රහ කිේහ  "අරි ඒ තළන  ඹන රිඹය  ඇවිල්රහ තිමඵනහ" 
කිඹරහ.  අරි මේ යමට් යහජය ඹන්ත්රණඹ සහධීන යරහ සහධීන 

මොමින් බහ රිහිටුරහ තිමඵනහ. මතොයතුරු දළනළනීමේ 
අයිතිහසිභ රිළිඵ ඳනත ඇති යරහ  මේ යමට් යහජය 
දාදල්ර  මන්මන් මභො ද ඹන්නත්  මේ යජඹ විනිවිදබහඹ  

ඇති  යුතු යනහඹ කිඹන එත් ඳළවළදලි යරහ තිමඵනහ.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ අන් යන්න. 

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   අහන ලමඹන් භ  ත 

එ විනහඩිඹ   රඵහ මදන්න. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ භද.  ථහ යන්න තත් භන්ත්රීරුන්  5 මදමන  
ඉන්නහ.  

 
ගරු අජිත් මළන්නප්මඳරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததய) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහ අහන ලමඹන් මේ 

ළනත්  වන් යන්නේ. හඳයහධී ක්රිඹහරී  වින්දතඹන් 

ආය හ කිරීභ   හ ෂිරුන් ආය හ කිරීභ   යුතු යන 
ඵ මඳන්හ ී  තිමඵනහ.  අද අමේ ය  න භහත  මඹොදා ය 
තිමඵනහ.  අමේ ය  ිංචහයඹන් ළඩිමඹන්භ එන ප්රලිංනීඹ 

භට් භ  මනළවිත්  එභ හතහයණඹ අද මරෝඹ ඉදරිමත  

1149 1150 

[රු අජිත් භහන්නේමඳරුභ භවතහ] 
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ප්රදර්ලනඹ යරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ කිඹනහ  අරි මේ ඹන 

භන  ඵහධහ යන්න එඳහ ; අවුල් යන්න එඳහ; ේමේලඹ පුයරහ 
යමට් ඵරඹ අල්රන්න තළත් යන්න එඳහ කිඹරහ. අරි වළමභෝභ  
එතු මරහ  ය   ලමඹන් හිතරහ යමට් ප්රතිරඳඹත්  යමට් 
ජනතහමේ ප්රති රඳඹත් ඉවශ නළිංවීභ වහ  යුතු කිරීභ  

අත්ළල් ඵළ නිදා කිඹන ආඹහචනඹ යමින් භමේ ථහ 
අන් යනහ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.   

ීනශඟ   රු ආර්.එේ. ඳේභ උදඹලහන්ත ගුණමේය 

භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 5 හරඹ  තිමඵනහ.  

[අ.බහ. 6.00] 

 
ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රී  

ඒහඵේධ විඳ මත නහඹ දමන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ විසින්  

ජිනීහ හී ක එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ වුන්රඹ  ඉදරිඳත් 

යන රද ඒහඵේධ මඹෝජනහ රිළිඵ අද දන බහ ල් තඵන 

අසථහමේ මඹෝජනහ  ඉදරිඳත් ය තිමඵනහ.  ූලරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි   අමේ ය  අවුරුදු 30  තිසමේ  යුේධඹ  ඳළළති  

ය   ඵ අරි දන්නහ. මරෝමත ත්රසතහදඹ නිභ යපු  හභහීන 

යහජයඹ  වළටිඹ  2009 ර්මඹන් ඳසු අමේ ය  ඉදරිඹ  ඇවිත් 

තිමඵනහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මදළනි මරෝ යුේධමඹන් 

ඳසු මරෝ අධියහජයහී න්  ඕනෆ මරහ තිබුණහ තභන්මේ පුහු 

මේලඳහරන වුභනහන් මනුමන් මරෝ ආර්ථිමත සිතිඹභ; 

මරෝ සිතිඹභ නළත රකුණු කිරීභ . එළනි උඳහඹ භහර්ගි ළඩ 

රිළිමශ  තිබුණහ.  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ඒ  

වුභනහ වුණු ක්රිඹහලිඹ තභයි ය ල් මඵදහ මන් කිරීමේ 

ක්රිඹහලිඹ. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ මඹොදහ නිමින් 

මරෝමත මඵොමවෝ ය ර මේ ඵරවත්හරී භළදවත්වීභ 

හධහයණීයණඹ ශහ.  භවය වි  ඒ වහ ආයුධ න්නේධ කුලී 

වදාදහ මඹදුහ. න්නේධ කුලී වදාදහ වදරහ  ප්රධහනභ මභමවයුභ 

වුමණ් මරෝඹ මෂඩයල් කි රීමේ; මරෝඹ ළඵලි කිරීමේ 

යහඳෘතිඹ ආයේබ කිරීභයි.  

මෂඩයල් යහඳෘතිමත රිඹහ වළටිඹ  රන රිංහමේ 

මචල්නහඹේ භවත්භඹහ තභයි භළමල්සිඹහමේ සි  ඇවිල්රහ මේ 

ය  ළඵලි කිරීමේ  මන් කිරීමේ දහ  මඹොදා යරහ  සිිංවර  

මදභශ  දාසලිේ ජනතහ ථහ යන බහහ අනු  අදවන රබ්ධීන් 

අනු  අදවන ආභ අනු ශ්රී රිංහ තුශ මඵදුේහී   යහඳහයඹ 

ආයේබ මශේ. මේ විධිඹ   එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹත්  

මනත් මනත් අමලේ ිංවිධහනත්  මරෝමත ත්රසතහී  

ිංවිධහනත් නිර්භහණඹ කිරීභ වයවහ මේ නමො  මරෝමත 

ය ල් 26  මඵදහ මන්ය තිමඵනහ. එමවභ මඵදහ මන් 

මන්න ගිඹ යහජයඹ  තභයි එදහ එල්ටීටීඊ මිනීභරු 

ප්රබහයන්මන් මබ්යහ ත්මත්. උතුමර් මදභශ ජනතහ ත් 

අයිතිහසිේ මනොදුන්  නළ මඟනහිය දාසලිේ ජනතහ ත් 

අයිතිහසිේ මනොදුන්  දාසලිේ ජනතහ  හත්තන්කුඩි ඳල්ලිමතී  

තභන්මේ ආභ අදවන්නත් මනොදුන්  අමේ ශ්රී භවහ මඵෝධීන් 

වන්මේත් විනහල යරහ ශ්රී භවහ මඵෝධීන් වන්මේ අයෝඹ මල් 

විර  ශ  ශ්රී දශ දහ වන්මේ ශඟ මිනී  මල් ළපුර ප්රබහයන්මේ 

ඒ ත්රසතහී  යහඳහයඹ නිභහ ය  මේ ය   එ  මේත් යන භවහ 

 න ල තිභත් යන ඒ ඵයඳතශ රණන්දු එදහ ත්මත් භහින්ද 

යහජඳ  කිඹන මේ යමට් නහඹඹහයි. අන්න ඒ ඵයඳතශ 

රණන්දු  එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ අළභළතියි; මරෝමත 

ඵ හිය යහජයඹන් අළභළතියි.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මේ හයණඹ භත තඵහ 

න්න. එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ මොයි තයේ ඵරත් මර  

ඵයඳතශ මර මරෝඹ අභහනුෂි තළන  මනගිහින් 

තිමඵනහද කිඹනහ නේ  ඔවුන්  ඕනෆ යන වළභ මදඹ භ 

මරෝඹ පුයහ යහේත යරහයි තිමඵන්මන්. භහ එ උදහවයණඹ  

කිඹන්නේ. ඳළපුහ නිේගිනිඹහ ඵ හිය ඳළපුහ කිඹහ මන් යරහ 

ය   වදරහ  එඹ ඉන්දුනීසිඹහ  ඳයහ මදන්න අඩි රර  තඵහ 

තභයි ඳළපුහ නිේගිනිඹහ මන් මශේ. ඒ විධිඹ  තභයි මදභශ 

ඊශහේ සිතිඹභ නිර්භහණඹ මශේත්. භළණි   මඟන් මභවහ 

ඳළත්ත ත්  භන්නහයේ මද්රෝණිමඹන් එවහ ඳළත්ත ත් මදභශ ඊශහේ 

යහජයඹ  නිර්භහණඹ යන්න තභයි අධියහජයහී න්මේ වුභනහ 

වුමණ්. එඹ  තභයි මෂඩයල්යණඹ අයමන ඇවිල්රහ 

තිමඵන්මන්. මභන්න මේ ක්රිඹහලිඹ  ඔවුන් දළන් මමනන දඬු 

අඬු තභයි ජිනීහලින් එන මඹෝජනහ. සුඩහනඹ මඵදුහ හමේ  

මනත් ය ල් මඵදුහ හමේ  ඳසුගිඹ ය 7 හරඹ තුශී  මේ 

භහන හිමිේ ආමල්ඳ ශ යහජය තන්ත්රි දඬු අඬු මඹොදහ න්න 

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ භළදවත් වුණහ. ඒ භළදවත් වීමේ 

උච්චතභ අසථහ තභයි  ඳසු ගිඹ දහ ජිනීහරී  ේභත වුණු  

2014 ී  භහන හිමිේ මොභහරිසයඹහ විසින් ේභත ශ  

2014 ී  ළ ව ශ්රී රිංහ  එමයහි ඳරී ණ හර්තහ භත ඳදනේ 

ව 30/1 මඹෝජනහ ශ්රී රිංහමේ විමේල ඇභතියඹහ අනුභත කිරීභ. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි  ඔඵතුභහ  නිඹමිත හරඹ අහනයි. 
 

ගරු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණමවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குதெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මේ අනුභත කිරීභ වයවහ මේ යමට් ආය  වදාදහ  මේ 

යමට් යණ විරුන්  මඵදුේහී  යහඳහයර  විරුේධ  න් ශ 

අමේ යමට් යණ විරුන් භහන හිමිේ දඬු අඬු  රැමන ඹන 

ක්රිඹලිඹ විමේල අභහතයයඹහ විසින්භ ේභත ය තිමඵනහඹ 

කිඹන හයණඹ ඔේපු යරහ තිමඵනහ. එභ නිහ මේ ආණ්ඩු 

අද ඹමින් සිටින්මන් මේ ය  මඵදහ මන් කිරීමේ දහ යි; 

මඵදුේහී  යසථහ  ේභත කිරීමේ දහ යි. ඒ විතය  

මනොමයි. මේ යමට් ඳළති තිස අවුරුදු හඳයහධී යුේධඹ නිභහ ශ 

මේ යමට් වදාදහ දඬු අඬු  රැමන ඹන ක්රිඹහලිඹ  වසු 

යරහ තිමඵනහඹ කිඹන හයණඹත් භත  යමින්  ඊ  

විරුේධ මේ යමට් ජනතහ මඳශ ළමන එ අනිහර්ඹයි කිඹන 

හයණහත් භත  යමින් භහ නතිනහ. මඵොමවොභත්භ සතුතියි  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ඊශඟ   රු දාජිබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 
5 හරඹ  තිමඵනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

[අ.බහ. 6.06] 

 
ගරු ණජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
සතුතියි  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

ජිනීහ භහන හිමිේ වුන්රඹ 2017 භහර්තු හර්තහ 
රිළිඵ හච්ඡහ කිරීභ  අසථහ රඵහී භ ළන භහ සතුතින්ත 
නහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි භහන හිමිේ 

මචෝදනහ  ර මරහ තිබුණු ය  . ඳසුගිඹ හරඹ පුයහභ ඒ 
මචෝදනහලින් නිදවස මරහ  2015 භළතියණ ජඹග්රවණඹත් 
එ  අඳ  අලුත් දහ  ඹන්න පුළුන් භහත විය වුණහ. 

නදාත් අරි කිඹන්න ඕනෆ  2015 ී  අරි ේභත ශ මඹෝජනහර 
11න මඹෝජනහමේ මභමේ වන් වී තිමඵනහ: 

“Encourages the Government of Sri Lanka to investigate all 

alleged attacks by individuals and groups on journalists, human 

rights defenders, members of religious minority groups and other 

members of civil society, as well as places of worship, and to hold 

perpetrators of such attacks to account and to take steps to prevent 

such attacks in the future;” 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  මභඹ තභයි  අරි එදහ 

ඒභති ේභත ශ ජිනීහ මඹෝජනහර 11න මඹෝජනහ. ඒ 

මඹෝජනහ ළන ථහ මශොත්  අඳ  ඒ මඹෝජනහ තභ ක්රිඹහ  

නිංන්න ඵළරි මරහ තිමඵනහ. 2016ී  මේ ය   ඳළමිණිඹහ  

එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනමත සුළුතය ණ්ඩහඹේර විමලේ 

නි මඹෝජිත රී හ ඉළ  දඹහමත භවත්මිඹ. ඒ භවත්මිඹ 2016 

ඔ මතෝඵර් භහමත රිංහ  ඇවිල්රහ මේ යමට් හි පු සිවිල් 

නහඹමඹෝ  මේලඳහරන නහඹමඹෝ වදා මරහ හර්තහ  

ඉදරිඳත් යරහ කිේහ  "තභ රිංහමේ සුළු ජන මො සර  

විරුේධ ක්රිඹහයන  ඒ ක්රිඹහහයේ නත්න්න අමඳොමවොත් 

මරහ තිමඵනහ" කිඹරහ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අරි එ මදඹ  රිළින්න 

ඕනෆ. ඳසුගිඹ ආණ්ඩු භමත මේ ය මට් සුළු  ජන මො සර  
විරුේධ තළන් තළන්ර  සිදු මච්ච සිදුවීේ එදහ අලුත්භී  පුපුයහ 
ගිඹහභ ඒ භහින්ද යහජඳ  භවත්තඹහමේ ඳහරනඹ  

ඳහයහශල්ර  වුණ වළටි අඳ  භතයි. එඹ ඳහයහශල්ර  මරහ  
එදහ යහජඳ  ඳහරනඹ මේ යම න් ඳයහජඹ යන්න  ඒ ඉත් 
යන්න ඒ සිේධිඹ ඵරඳෆහ කිඹන එ අරි සිඹලුමදනහභ දන්නහ ව 

හයණඹ . අද මභො ද මරහ තිමඵන්මන්? එදහ ඒ ඳවය හපු 
සුළු ජන මො සර  අරි එදහ මඳොමයොන්දු වුණහ  එදහ භහින්ද 
යහජඳ  ඳහරන හරමතී  සිදු මච්ච අහධහයණේර  

යු තිඹ ඉස  යනහඹ කිඹරහ. එමවභ කිඹරහ තභයි එදහ අරි 
ඵරඹ  ආමේ. 2015 අරි ඵරඹ  ඇවිල්රහත් තභ අඳ  ඵළරි මරහ 
තිමඵනහ  ඒ අහධහයණේර   තහඩන-ීඨඩනර   
ජහතිහී න්මේ ළරැහුේර  ර මන ජනතහ  යු තිඹ ඉස  

යන්න. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  2016 භහර්තු භහමතී  ජිනීහ 
භහන හිමිේ වුන්රඹ අඳ  අවුරුදු මද හර සීභහ  

රඵහ ී රහ තිමඵනහ. භහන හිමිේ වුන්රඹ රඵහ දුන්නු 
වනඹ නිහ මේ ය   GSP Plus වනඹ  රඵහ ී රහ තිමඵනහ. 
අඳ  භත්ය තවනභ ඉත් ය න්න පුළුන් වුණහ. 

ජහතයන්තයඹ දනහ න්න පුළුන් වුණහ. දළන් මභො ද මරහ 
තිමඵන්මන්? අරි ළන විලසහඹ තිඹහ මන ඉන්න  
ජහතයන්තයමත විලසහ ඹ ඩ යන්න නළත අන්තහී  ඵරමේ 

 යුතු යනහඹ කිඹන එ අඳ  මඳනී ඹනහ. ඒ  යුතු 
නත්න්න අරි රිඹය අයමන නළවළ. අද මන මො  ඵයඳතශ 
සිේධීන් 22  හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඊමත යහත්රිමතී  භවයභ 

විමේයහභ ප්රමේලමත දාසලිේ ජහතිමඹකු  අඹත් ඩඹ  

නළතත් ගිනිඵත් යරහ තිමඵනහ.  

ජනහධිඳතිතුභහ ඳසුගිඹ දහ ර් ආමි රැසවීභ  ළ මේහ. 
ඒ රැසවීභ ළ මේහ  ඳසමේ ඵයඳතශ සිේධීන් මද  නළත 
හර්තහ මනහ. අරි අමඳොමවොත් මරහ තිමඵනහ  නීතිඹ 

ක්රිඹහත්භ යන්න. අරි දළ හ  ඳසු ගිඹ දහ එල්ටීටීඊ එම  හි පු 
හභහජිමඹ  මඳොලිස නිරධහරිමඹකු  මඩි තිඹරහ කහතනඹ 
යන්න උත්හව ශහභ  ඒ අදහශ මඳොලීසිඹ  පුළුන් වුණහ ඒ 

හි පු එල්ටීටීඊ හභහජිඹහ අත් අඩිංගු  න්න. නදාත් ඳසු ගිඹ 
සිේධීන් 22  හර්තහ මරහ තිමඵනහ. ඒ සිේධීන් 22  අදහශ 
එ ළ  යුතු පුේරමඹකු අත් අඩිංගු  න්න  යජඹ  

වළටිඹ  අද අරි අමඳොමවොත් මරහ තිමඵනහ. එමවභ නේ 
නීතිමත ආධිඳතයඹ රිළිඵ ප්රලසනඹ  අද අරි ඵයඳතශ විධිඹ  
 දාහුණ ී රහ තිමඵනහ. ඒ අරි රඵහ ත්තු ජඹග්රවණ  ඒ අරි රඵහ 

ත්තු ජහතයන්තය කීර්තිඹ අද ඵයඳතශ මර අදහනභ  ර  
මරහ තිමඵනහඹ කිඹන එ අරි කිඹන්න ඕනෆ.  

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  ජහතිහදන්  උඩමඩි මදන 
අඹ   ජහතිහී න් ආයණඹ යන අඹ මේ ආණ්ඩු තුශ ඉන්න 

පුළුන්. මේ ආණ්ඩු තුශත් ජහතිහදඹ  ආේහදඹ පුයන අඹ  
උඩමඩි මදන අඹ  ආයණඹ මදන අඹ ඉන්න පුළුන් කිඹන 
විලසහඹ දාසලිේ භහජඹ තුශ නළත භතු මරහ තිමඵනහ. ඒ 

හින්දහ අරි ජනහධිඳතිතුභහමන් මේ හයණඹ ඉටු යන්න කිඹරහ 
ඉල්රහ සිටිනහ. මේ යමට් ආය  ඇභතියඹහ වළටිඹ  
තදාන්නහන්මේ   කීභ  තිමඵනහ. මේ යමට් ජීත් මන 

සිඹලු ජන මො ස ආය හ කිරීමේ  කීභ ජනහධිඳතිතුභහ  
තිමඵනහ.  

ජනහධිඳතිතුභහමන් අරි ඒ හයණඹ ඉටු යන්න කිඹරහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ භඟ වරින්න එඳහ. ඒ  කීභ ඉස  යන්න. 
ඔඵතුභහ මමයහි ඵරහමඳොමයොත්තු ඇතු තභයි මේ යමට් ජීත් 
මන සිඹලු ජන මො ස තදාන්නහන්මේ  2015ී  ඒ ජනයභ 

රඵහ දුන්මන්. ප්රජහතන්ත්රහදමඹන් විතය  මනොමයි  මේ යමට් 
ජහති භ් ඹ  ිංහිඳිඹහ ඇති ය මේ යමට් සුළු ජන මො ස 
ආය හ යන්න තභයි එදහ 2015 ඒ ඓතිවහසි ජඹග්රවණඹ අරි 
රඵහ ත්මත් කිඹන එ ජනහධිඳතිතුභහ  අරි භත  යන්න 

ඕනෆ.  

දාරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  අහන ලමඹන් භභ 
ඔඵතුභහ  එ හයණඹ  කිඹන්න ළභතියි. අද  හර් යහජයඹ  
මරහ තිමඵන මේ භත තිඹහ න්න.  හර් යහජය ඉතහභ ඵරත් 

යහජයඹ . භළද මඳයද ඉන්න අමනකුත් ඵරත් ය ල් අද 
 හර් යහජය තනි යරහ තිමඵනහ. ඇයි ඒ? අද  හර් යහජයඹ  
මචෝදනහ  තිමඵනහ  ත්රසතහී න්  උදවු යන ය   කිඹරහ. 
අද භළද  මඳයද ඉන්න අමනකුත් ඵරත් ය ල්  හර් 

යහජයමඹන් ේඵන්ධතහ ඉත් යරහ තිමඵනහ. අරි අවුරුදු 10  
තිසමේ මරෝමඹන් තනි මරහයි හිටිමත. ඳසු ගිඹ භහින්ද ඳහරන 
හරමත අරි තනි මරහයි හිටිමත. නදාත් 2015 ජඹග්රවණඹත් 

එ  මරෝමඹන් තනි මරහ හි පු එ අඳ  නළති ය න්න 
පුළුන් වුණහ. මභො  හින්දහද? මේ ආණ්ඩුමේ තිමඵන 
භනුසභ හින්දහ. අරි භනුසමඹෝ කිඹරහ මරෝඹ  කිඹන්න 

පුළුන්භ රළබුණහ. ඒ භනුසභ නළති යන්න අභනුසමඹෝ 
ටි  මේ යමට් නළත මෝරහවර ඇති යන්න උත්හව 
යනහ. ඒ භනුසභයි  ජහතයන්තය කීර්තිඹයි ආය හ 

යන්න නේ  මේ අභනුසමඹෝ ටි කඩු යන්න ඕනෆ. මේ 
අභනුසමඹෝ ටි කඩු යන්න ඵළරි නේ  මේ ය   ළරවීභ  
නළවළයි කිඹන එ අරි සිඹලු මදනහභ භත තිඹහ න්න ඕනෆ 
කිඹමින් භමේ චන සල්ඳඹ අහන යනහ. මඵොමවොභ 

සතුතියි. 
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ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සතුතියි. 

ීනශඟ   රු චන්දභ භමේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  විනහඩි 
ඳව හරඹ  තිමඵනහ.  

[අ.බහ. 6.13] 
 

ගරු චන්දම ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கதக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  එ ත් ජහරණන්මේ භහන 

හිමිේ වුන්සිර ළසි හයමතී  ශ මඹෝජනහ ළනයි අද අදවස 
ද න්මන්. භ  මඳය ථහ ශ ඒහඵේධ ල්ලිමත 
භන්ත්රීයමඹකු අදවස දළ වමේ එ ත් ජහරණන්මේ භහන හිමිේ 

වුන්රඹ එතුභන්රහ  අඳු මොශ හමයි.  2009 භළයි 18ළනිදහ 
යුේධඹ අන් වුණහ. යුේධඹ අන් මරහ දස වතය  ඹන්න 
වේඵ වුමණ් නළවළ  හි පු ජනහධිඳති යහජඳ  භවත්තඹහ ඵළන් කී 

ූලන් භවත්තඹහ  ආයහධනහ ශහ මභවහ  එන්න කිඹරහ. ඒ ආහ 
විතය  මනොමයි  ඒහඵේධ ප්රහලඹකුත් නිකුත් ශහ. එභ 
ඒහඵේධ ප්රහලඹ භ් න් ජහතයන්තය භහන හිමිේ ේඵන්ධ 

ේදාරණන්  ඒ හමේභ ජහතයන්තය ඵළඳීේ  භහන හිමිේ 
ප්රර්ධනඹ ව ආය හ  භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ කිරීභ 
වහ  වීේ ව රිළිඹේ මඹී භ  ඒ හමේ  යුතුර  

එතුභන්රහ එඟ වුණහ. එදහ මේ එඟවීේ යරහ ඊශඟ  
එතුභන්රහ ත්ත ක්රිඹහ භහර්ඹ තභයි  දරුසභහන් හර්තහ ළවීභ. 
ඉන්දුනීසිඹහනු ජහතිමඹකු ව දරුසභහන් භවත්භඹහමේ හර්තහ 
ස යන්න භහින්ද භවත්තඹරහ ඒ පුේරඹන්  මේ ය   

එන්න දුන්මන් නළවළ. ඒ අඹ මභොද මශේ? මනත් ය  
ඉමන  රළමඵන හර්තහ අනු හර්තහ  වළදුහ. ඒ 
ේපූර්ණමඹන්භ අඳ  අඳ ඳහරණ  අහසිදහඹ හර්තහ  ඵ  

ඳත් වුණහ. එමවභ වුණහ   එදහ භහින්ද භවත්තඹරහ ඵළන් කී ූලන් 
භවත්තඹහ මන්නමො  මේ විධිඹ යි කිේමේ.  

2009 භළයි 22. ඳලසචහත් ළටුේ අදමත ශ්රී රිංහමේ ිංචහයඹ 
ශ උසභ  ේබහනීඹභ අදාත්තහ මර භව මල්ේයඹහ 
ජනහධිඳති යහජඳ  භවතහ විසින් වයරින් යුතු රිළිත් ඵ  
එ ත් ජහරණන්මේ ිංවිධහනඹ භඟ ීනඳ  වමඹෝගීතහමඹන් 
වහ එ  එදාතු  යුතු කිරීමේ ළඳවීභ රිළිබිඹු න ඵ තභයි 
එදහ කිේමේ. එමවභ කිඹරහ තභයි එ ත් ජහරණන්මේ භහන 
හිමිේ වුන්රඹ මේ ප්රලසනඹ ඇඟ  දහ ත්මත්. චනමත 
ඳරිභහේත අර්ථමඹන්භ  2012 මනමො  මේම  ප්රතිපර අඳ  
මඳමනන්න තිබුණහ. දරුසභහන් හර්තහමන්  ඒ හමේභ උත් 
ඳහඩේ වහ ප්රතින්ධහන මොමින් බහ හර්තහමන් අඳ  
මවො භ මවේඵත් මන්න ළදුණහ. ඊශඟ   ඒ නිර්මේල 
ක්රිඹහත්භ කිරීමභන් ළශකී හිටිඹහ. ඊශඟ   එ ත් ජහරණන්මේ 
ිංවිධහනමත එ  සිේධ මච්ච ඵරමේ ලමඹන් තභයි අඳ  
මේ ප්රලසන සිඹල්ර භ දාහුණ මදන්න සිේධ වුමණ්.   

ඇත්ත භ කිඹනහ නේ  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   එදහ 
භහින්ද භවත්තඹහ ඵළන් කී ූලන් භවත්තඹහ මන්හ මන ඉල්රන් 
ෆහ මනු   එදහ මන්හ මන ෆහ. එදහ ෆභ තභයි තභත් 
අරි න්මන්. 2009න් ඳසමේ 2012  2013  2014  2015  2017  
ඊශඟ  2019ී ත් අරි  මේ ළසි හයර  උත්තය මදන්න සිේධ 
මරහ තිමඵනහ. මොමවොභ වුණත් අරි 2015න් ඳසමේ -34ළනි 
ළසි හයමඹන් ඳසමේ- මේ මචෝදනහර ළය මඵොමවෝ දුය  ඵහර 
ය මන තිමඵනහ. අරි විලසහ යනහ 2019 න වි  
වහනිඹකින් මතොය  -මේ වහනිඹ අභ ය මන- මේ ළ ලු 
නියහයණඹ ය න්න අඳ  වළකිඹහ රළමඵයි කිඹරහ. වළඵළයි  
ඒ තුශත් ඉමන මේලඳහරන හසි න්න උත්හව න්නහ 

උදවිඹ  භභ කිඹනහ  ඔඹ අභන ක්රිඹහ නත්න්න කිඹරහ. ඊ  
ළඩිඹ මේ ය  මේ හමේ තත්ත්ඹ  දාහුණඳහරහ තිමඵන 
අසථහ මේමන් මොඩ එන්න වදේී   ඒ මොඩ ඒමේ ඳසුබිභ 
නිර්භහණඹ මරහ තිමඹේී  මේ හමේ අභන ළඩ යන්න එඳහ 
කිඹරහ භභ ඒහඵේධ විඳ ඹ ඇතුළු රිරි  කිඹන්න ළභළතියි.  

විමලේමඹන්භ ය  ආය හ වහ  මබෞමි අණ්ඩතහ 
ආය හ කිරීභ වහ ජහතයන්තය තරමත මභන්භ මේලිඹ 
ලමඹන් යුද අවි ඳහවිච්චිඹ හමේභ යුද ළටුේ ඳත්හ මන 
ඹහභ  ය   අයිතිඹ  තිමඵනහ. ඒ නිහ තභයි ෆභ ය  භ 
ත්රිවිධ වදාදහ   මඳොලීසිඹ  ඳත්හ මන ඹන්මන්. වළඵළයි  අරි 
යුේධ යන වි   අවි-ආයුධ අත  ත් වදාදහ ව නියහයුධ සිවිල් 
ළසිඹන් අතය මන වඳුනහ න්න ඕනෆ. ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
නීතිමත ප්රධහන ූලර ධර්භඹ න්මන්  සිවිල් ළසිඹන්  ප්රවහය එල්ර 
-[බාධා කිරීමක්] කාන්තාලන්ට, ළමුන්ට විසේ ආරක්ාල 
ළරසීභ. සත්රී දූණ ළරුන් දරුණු ධ හිිංහ  ර වීභ 
ළශළ වීභ. ඒ හමේභ  ඹ අවුරුදු 15  අඩු දරුන් යුද 
 යුතුර  ඵහ මනොළනීභ. මේහ ජහතයන්තය භහනුෂීඹ 
නීතිමත ප්රධහන ූලරධර්භ ලමඹන් රිළිමන තිබිඹී  මභන්භ මේ 
ඇති මරහ තිමඵන ප්රලසනමඹන් අරි අද ළරමමින් සිටිඹී  
මේලඳහරන හසි රඵහ ළනීභ වහ ඇතළදාන්  යුතු කිරීභ 
ේඵන්ධමඹන් භමේ ඵරත් අප්රහදඹ ඳශ යමින් භහ නිවඬ 
මනහ. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

ීනශඟ   රු ආනන්ද අලුත්භමේ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  
විනහඩි ඳව හරඹ  තිමඵනහ. 

[අ.බහ. 6.17] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමමග් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  හරඹ රඵහ ී භ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ  මඵොමවොභ සතුතියි. එ ත් ජහරණන්මේ 
භහන හිමිේ වුන්රමත ළසිහය ළන අඳ අද මේ 
ඳහර්ලිමේන්තුමේ හච්ඡහ යන්මන් නළත භහන හිමිේ 

තවවුරු යපු ය   විධිඹ යි.  අද මේ යමට් භහධය ආඹතන ගිනි 
තිඹන්මන්ත්  භහධයමේදන් භයන්මන්ත් නළවළ. අහනහ  
හමේ මේ නිදව මත්මයන්මන් නළති තයභ යි අද මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ භවය ථියින් එමවභ නළත්නේ රු 
භන්ත්රීරුන් -මේලඳහරනඥඹන්- ථහ මශේ.  

ඳසුගිඹ හරමත අරි භහධය තුළින් මඵොමවොභ ඳළවළදලි 

දළ හ  මේ යමට්  උසභ ඵරධහරිඹහ  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ යපු 
වළටි. ඒ ේඵන්ධමඹන් එතුභහ විසින්භ ශ භවය ප්රහල අඳ  
අවන්න රළබුණහ. එ  අසථහ එතුභහ ප්රහල යනහ  "අද මේ 

භනුයඹහ ඔතළන ඉන්මන් භභ නිහ. හිය කඩුමේ ඉන්න ඕනෆ 
මනහ යජ මදය  ඇරිමත භභයි." කිඹරහ.  එදහ මේ යමට් නීතිමත 
ආධිඳතය තිබුණු ආහයඹ එළනි ප්රහල තුළින්  අඳ  මඵොමවොභ 
ඳළවළදලි මත්රුේ න්න පුළුන්  ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

මේ යමට් විධහඹඹ  යසථහදහඹඹ ව අධියණඹ කිඹන 
ප්රධහන ආඹතන තුන ත්තහභ විධහඹඹ  ඵයඳතශ ප්රලසනඹ  ඇති 
මරහ නළවළ. ඒ හමේභ අධියණ  යුතු ක්රිඹහත්භ යන 

නිරධහරින්  ඵයඳතශ ප්රලසන ඇති මරහ නළවළ. ඒත් 
යසථහදහඹඹ තුශ  යුතු යන භවය අඹ  සිය දඬුේ ඳහ 
විඳින්න සිදු වුණු ආහයඹ අඳ  අවන්න  දකින්න රළබුණහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු එස.බී. දහනහඹ 
අභහතයතුභහ ශ එ තයහ ප්රහලඹ  මවේතුමන් -එතුභහමේ ටින් 
චනඹ  ළයී භ මවේතුමන්- එතුභහ  සිය ඵත් න්න වුණහ. මේ 

යසථහදහඹඹ තුශ  යුතු යන මනකු විධිඹ  එතුභහ  එදහ 
ඹේ චනඹ  ළයී භ තුශ අධියණමඹන් දඬුේ ී  සියඵත් න්න 
සිදු වුණහ.  

ඒ විතය  මනොමයි.  අවුරුදු 30  තිසමේ මේ යමට් ඳළළති 
යුේධඹ ජඹග්රවණඹ යන්න ජීවිත ඳරිතයහමඹන්  යුතු යපු 
යත් මෂොන්මේහ භළතිතුභහ  අවුරුදු ණන  සියත මන්න 

සිේධ වුණහ  මේ යමට් යසථහදහඹඹ  නීතිඹ ක්රිඹහත්භ වීභ 
තුශ. ඒ විතය  මනොමයි. හභහනය පුයළසිඹන් ේඵන්ධමඹන් 
ත්මතොත් ළයද ශ භවය අඹ ජීවිතහන්තඹ ද හ හිමර්  ගිඹහ. 

නදාත්  එල්ලුේ ව  නිඹභ වුණු භවය අඹමේ නඩු නළත 
අවනමො  ඒ අඹ නිමදොස මො  නිදවස ශ අසථහත් අරි 
දළරහ තිමඵනහ. මඳොලීසිමත ඉවශ නිරධහරින් ඹේ නීතිඹ  
ක්රිඹහත්භ යන්න ගිහිල්රහ  ඒ අඹ එල්ලුේ ව  නිඹභ වුණහ  

ඳසමේත්  නිමදොස මො  නිදවස වුණු අසථහ අරි දළරහ 
තිමඵනහ. 

ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  රු භහින්ද භයසිිංව 

අභහතයතුභහමේ ථහ ඉතහ ළදත්. එතුභහ මඵොමවොභ ඳළවළදලි 
මේ හයණහ  යුතු රිළිඵ වන් ශහ. භවය මනොදළනුත් 
මේල් ළන එතුභහමේ ථහ තුශ අඳත් දළනුත් වුණහ. මේ ය   

අල්රපු ය  න ඉන්දඹහ භහන හිමිේ වුන්රමතී  අමේ 
ය   විරුේධ ඡන්දඹ ී පු අසථහ  අරි ඳසු ගිඹ හරමත 
දළ හ. ඒ අනු  ඳසු ගිඹ යජඹ අනුභනඹ ශ විමේල ප්රතිඳත්තිඹ 

ළන අරි ආමඹත් මභොන  ථහ යනහ ද? නදාත් අද න වි  
ළසි ඵරිත හරගුණි තත්ත්ඹ තුශ  අඹවඳත් හරගුණි 
තත්ත්ඹ තුශ මේ යමට් යනඹ  ඇති වුණු වහභ අල්රපු ය  

න ඉන්දඹහ තභයි ක්රිඹහත්භ මරහ අමේ ය   ආධහය මදන්න 
ඳ න් මන තිමඵන්මන්. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු 
අභළතිතුභහත්  ඉතහ මවොඳින්  විමේල ය ල් වහ ේඵන්ධේ 
මොඩ නඟහ නිමින් අද මඵොමවොභ සුවදලිලී  යුතු යනහ. 

අද මේ යමට් මොමවේත් භහන හිමිේ උල්රිංකනඹ න්මන් 
නළවළ. අද සිිංවර  මදභශ  දාසලිේ  ඵර්ර් ඇතුළු සිඹලු ජනතහ  
එ ය  පුයළසිඹන් වළටිඹ   ශ්රී රහිංකිඹන් වළටිඹ  ජීත් වීමේ 

ඒ මෞයනීඹ තත්ත්ඹ මේ ඹවඳහරන ආණ්ඩු තුළින් රළබී 
තිමඵනහ. ූලරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භ  රළබී තිමඵන 
හරඹ අන් ඵ කිඹන්න ඔඵතුභහ සදහනේ නහ. භ  හරඹ 

රඵහ ී භ රිළිඵ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත මමින් භමේ ථහ 
අන් යනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.   

 
[6.22 p.m.] 
 

ගරු මවතයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ  මශතළ 
(ரண்தைறகு தெறட் அலி மரயறர் தௌனரணர) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, in summing up the Debate on 

the Adjournment Motion today, I would like to speak on 

the outcome of the Resolution adopted by the UN Human 

Rights Council on promoting reconciliation, 
accountability and human rights in Sri Lanka on 23rd 

March,  this year.  It demonstrates that the international 

community has come to recognize Sri Lanka’s march 

towards peace and progress in the last two-and-a-half 

years, as a point of departure from the isolationist trap it 

was caught in for a decade.  

Sir, further, it is vital to note that the consideration of 

Sri Lanka’s situation by Human Rights Commissions.  It 

took place under the conditions of the effective outreach 

and improvement of bilateral relations by Sri Lanka with 
all its partners, particularly, North America, Europe and 

other countries and restoration of balance in Sri Lanka’s 

foreign policy.  

Moreover, with the international realization that 
recurring conflict are increasing  in the world today, Sri 

Lanka represents a bright spot and promising future due 

to its geographically strategic position.  

The Human Rights Council included that the outcome 
of the Geneva process is a win-win situation for both 

people and the Government of Sri Lanka as well as the 

international community.  

The Government of Sri Lanka led by His Excellency 
President Maithripala Sirisena, the Hon. Ranil 

Wickremesinghe, Prime Minister, Minister of National 

Policies and Economic Affairs and the Hon. Mangala 

Samaraweera, Minister of Finance and Mass Media and 
the former Minister of Foreign Affairs, deserves our 

deepest appreciation for this very positive turn-around in 

Sri Lanka’s image and international profile.  

The Government of Sri Lanka has been given two 
years, of which three months have already elapsed, to 

continue the positive trajectory it has maintained in peace 

and progress, building further on the momentum gained 

in our national efforts to achieve genuine, meaningful 
reconciliation combined with effective realization by all 

of Right to Justice including access to it. 

Sir, it is obvious that there are unnecessary polemics 

over the nature and dynamics of the judicial mechanism, 
the establishment of which is referred to in Resolution 

30/1, adopted by Human Rights Council in October, 

2015.  There is still a question as to whether there should 

be a judicial mechanism in the first place. These have to 
be reflected upon seriously. 

Right to justice and access to justice remain the basic 

pillars of the concept of Rule of Law. These are 

fundamental features of modern, forward-looking society 
built on egalitarian ideals, fundamental freedoms and 

good governance of democracy. We must ensure the 

effective exercise and enjoyment of these rights in Sri 

Lanka through instituting necessary policy and legal 
frameworks, which are long anticipated for decades.  

Any absence of entrenched legal provisions for the 

effective realization of the right to justice and access to 

justice applicable at all times - that is, one of universal 
applications transcending all ethnic, religious, cultural, 

linguistic and gender-based divides in Sri Lanka, - would 
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only be suggesting a threatening prospect for Sri Lanka, 

even though the country may fare better in other areas in 
the short-term to medium-term.  Whether it is political 

stability or the economic stability, it cannot be 

efficaciously sustained and promoted anywhere in the 

world - let alone Sri Lanka - if accessible, qualitative and 
efficient justice is not ensured, if justice is distorted or if 

it is denied to a segment of the society however small it 

is.  

While some are interested in a debate over a judicial 
mechanism, its type, composition, functions, et cetera, it 

is important to stress that at the heart of the question of 

effectiveness of justice, which is pivotal to genuine 

meaningful reconciliation and peace building, remains 
with accessibility, timeliness and universality and 

underpinned by independence. All that combines together 

to give justice, both pursuit and delivery of it as well as its 

process, the credibility it requires. 

Sir, in my view, the Human Rights Council Resolution 

30/1 and the one that was adopted in March this year are 

all about credibility of justice and judicial mechanisms 

and processes in Sri Lanka. Credibility is a key to good 
governance, rule of law and peace building and above all, 

it is a key to build public confidence.  

Finally, let me emphasize that there is a major issue of 

independence and credibility.  It also provides all of us - 
the people of Sri Lanka and indeed official and unofficial 

bars, law enforcement agencies, especially the police and 

importantly for Sri Lanka’s judiciary itself - an 

opportunity to work cooperatively.  If law enforcement 
agencies cooperate, if judiciary continues upholding 

independence, integrity and non-partnership ensuring 

effective delivery without delay or bias, that would take 

Sri Lanka to a different plateau of national and 
international respectability. 

Regretfully, the ongoing incidents of violence and 

hatred against minorities in particular are a clear case in 
point in this regard. There is no point in making a 

sweeping generalization of such incidents stating as 

“violence of extremists” without naming individuals and 

groups. Such broad categorization only gives confidence 
to miscreants and nefarious activists that they are neither 

specifically targeted nor they are above the law. That 

would only place the outlook of the Government in doubt 

when the expectation of the people from good 
governance is not upheld.  

Finally, the country cannot afford such an approach at 

this critical time. Perpetrators, irrespective of their 

political, religious or social designation, have to be held 
accountable for and dealt with. The credibility of good 

governance should be entrenched in practising rule of 

law, peace building and most importantly to build public 

confidence which will enhance and project a positive 
profile internationally.  

Thank you.  

 

එකල්හි  මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන් ගරු මූළවනළරඪ 
මන්ත්රීතුමළ විසන් ප්රහනය මන්විමවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කල් තබන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල  2017 ජූනි මව 07 ලන බදළදළ              
අ. භළ. 1.00 ලන මතක් කල් ගිමත ය. 

 
அப்ததரழுது, தற.த. 6.30 றரகறறடத ரண்தைறகு 

மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரதனத 

தரரலன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம்,  2017 யூன் 07  தைன்கறம தற. த.  

1.00 றம  எத்றமக்கப்தட்டது. 

 
It being 6.30  p.m.,THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 

7th June, 2017.  
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

සථ්ාවර නිෙයෝග යාවත්කාලීන කිරීම 
நிைலயியற் கட்டைளகைள இற்ைறப்ப த்தல்   

UPDATING OF STANDING ORDERS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට කියාත්මක වන ස්ථාවර නිෙයෝග ෙමම 
සභාෙව් ෙයෝජනා සම්මතෙයන් 1979 මැයි මස 01වැනි දින සිට 
බල පැවැත්ෙවන අතර අවසන් වරට 1993 ෙපබරවාරි මස 06වැනි 
දින දක්වා සංෙශෝධිතව දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් භාවිතා 
කර ඇති අතර, ෙමම ස්ථාවර නිෙයෝග අද පවතින කාලීන 
ව්යවස්ථාදායක අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීම 
අත්යවශ්ය කාරණයක් වී ඇති බව සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු 
කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

එෙලසම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පවත්වන ෙව්ලාවන්, 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, විද ත් ඡන්ද කමය යනාදී වශෙයන් 
සිදු වී තිෙබන සහ සිදු කිරීමට නියමිත නවතාවයන් පවතින 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අන්තර්ගත විය යුතු බව අපෙග් බලවත් 
හැඟීමයි.  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල දැනට පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳවද 
විවිධාකාර ෙද්ශීය, විෙද්ශීය විද්වතුන්, ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥයන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් හා ෙයෝජනා ද, පසුගිය හත්වැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවා ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කර තිබූ අදහස ් ද, 
මැනවින් අධ්යයනය කර නිෙයෝජ්ය කථානායක ගරු තිංලග 
සුමතිපාල, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපති ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන්, අමාත්ය ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා, ගරු විජිත ෙහේරත්, ගරු ආනන්ද 

කුමාරසිරි, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් සහ ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න යන මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත මාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් යුත් ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව 
විසින් රැස්වීම් වාර දහයකදී පමණ ගැඹුරින් සලකා බලා, ඉන් 
අනතුරුව වර්තමාන අමාත්යවරුන් වන ගරු රවුෆ් හකීම්, ගරු 
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ, වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා ෙලස කටයුතු කරන ගරු රාජවෙරෝදියම් 
සම්පන්දන්, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායක ගරු 
චමල් රාජපක්ෂ යන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙගන් 
සමන්විත විෙශේෂ කමිටුව විසින් ද ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්ෙද්ශ ද, 
තවත් අවස්ථා හතරකදී සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට 
ආරාධනය කර පැය ගණනාවක දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව 
ඉදිරිපත් වූ සියලු අදහස් සහ සංෙශෝධන සැලකිල්ලට භාජන 
කරමින්, ඉතාමත් කැපවීෙමන් හා ඕනෑකමින් සකස් කරනු ලැබූ 
ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අවසාන 
ෙකටුම්පත භාෂාතෙයන්ම පිළිෙයල කර ෙමම ගරු සභාෙව් පූර්ණ 
අවධානයට සහ හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් අනුමත කිරීමට හැකිවන පරිදි අද දින සභාගත කරන බව 
දන්වමි. 

අන්තර් පාර්ලි ෙම්න්තු සංගමය විසින් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආසියාෙව් නව ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලස පිළිෙගන තිෙබන 
ෙමවන් ෙමොෙහොතක, සභාෙව් කටයුතු අභිමානවත් ෙලස, 
නීතිගරුකව, අදට ගැළෙපන අයුරින් පවත්වාෙගන යාමට 
අත්යවශ්ය ෙමම ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග ෙහොඳින් කියවා බලා, 
තවදුරටත් අධ්යයනය කර ඒවා සම්බන්ධෙයන් අදහස්, ෙයෝජනා 
හා සංෙශෝධන තිෙබ් නම් 2017 ජුනි මස 21වැනි බදාදා ෙහෝ ඊට 
ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට ලිඛිතව භාර දීමට 
අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලස ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිමි.  

ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පෙත් මූලධර්ම 
පිළිබඳ ෙපොදු සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ගරු මන්තීවරුන්ට අවශ්ය 
නම් 2017 ජුනි මස 22වැනි බහස්පතින්දා ඒ සඳහා පැය ෙදකක 
පමණ කාලයක් ලබාදීමට අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කළ හැකි බවත් 
ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ඉන් අනතුරුව, ජූලි මාසෙය් පළමුවැනි රැස්වීම් සතිෙය්දී 
ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර  නිෙයෝගවල අවසාන 
ෙකටුම්පත ෙමම සභාෙව්දී විධිමත් ෙලස සම්මත කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන බව ද අවධාරණෙයන් යුතුව සඳහන් කරමි. 

මීට අමතරව, මහජන මන්තීවරුන් වශෙයන් අපෙගන් 
අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සම්බන්ධෙයන් 
මහජන විශ්වාසය ඇති කිරීම පිණිසත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩකටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඉහළ ගුණාත්මක ෙසේවාවක් සහතික 
කිරීම පිණිසත්, අවශ්ය වන්නා වූ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා 
පිළිෙයළ කර ඇති චර්යා ධර්ම සංගහෙය් ෙයෝජිත අවසාන 
ෙකටුම්පත ද ඉදිරිෙය්දී හැකි ඉක්මනින් සම්මත කිරීමට හැකිවනු 
පිණිස අද දින සභාගත කරන බව ද දන්වා සිටිමි.  

ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබ සෑම 
සියලුෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය සහ සකිය දායකත්වය අෙප්ක්ෂා 
කරන බව අවසාන වශෙයන් මතක් කරමින්, අදාළ පිටපත් 
ඔබතුමන්ලාෙග් සභා ෙම්සය මත තබා තිෙබන බව ද දන්වා සිටිමි.  

අවසාන වශෙයන්, ෙමම ෙල්ඛන මුදණය කිරීමට මහත් 
කැපවීෙමන් කටයුතු කළ වැඩබලන රජෙය් මුදණාලයාධිපතිනිය, 
මුදණාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් මාෙග් 
හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

II 
 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණයට 

ෙපත්සමක් 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 
( விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் : 

உயர்நீதிமன் க்கு ம  
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව "අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)" නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලද තවත් ෙපත්සමක පිටපතක්, 2017 ජූනි 06 දින මාෙග් 
නිෙව්දනෙය් සඳහන් ෙපත්සමට අමතරව මා ෙවත ලැබී ඇති බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
III 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාල සටහන් 
පදර්ශනය ෙකෙරන ඩිජිටල් පදර්ශන පුවරු 

பாரா மன்றக் கு க்களின் ேநர அட்டவைணையக் 
காட்சிப்ப த் ம் ஜிட்டல் திைர  

DIGITAL DISPLAY BOARDS DISPLAYING COMMITTEE 
SCHEDULES OF PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලුම ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාල 

සටහන් දැනට පදර්ශනය කරන පැරැණි පදර්ශන පුවරු ඉවත් කර 
ඒ ෙවනුවට නූතන ඩිජිටල් පදර්ශන පුවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී 
පිවිසුෙම් මන්තී පිවිසුම් කවුන්ටරය පිටුපස, කාර්ය මණ්ඩල 
පිවිසුෙම් සහ සභා ගර්භයට පෙව්ශ වන ආලින්දෙය් සවි ෙකොට 
පදර්ශනය කිරීමට සියලු කටයුතු ෙයොදා ඇති බවත්, සියලුම ගරු 
මන්තීවරුන්ට තමන් ෙසේවය කරන කාරක සභාව පැවැත්ෙවන 
ෙව්ලාව, කාරක සභා කාමරය, කාරක සභාෙව් වර්තමාන තත්ත්වය 
දැක බලා ගැනීමට හැකි බවත් ෙමම ගරු සභාවට දැන්වීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය 

සඳහා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා 
වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2008 අංක 35 
දරන සමුද දූෂණය වැළැක්වීෙම් පනෙත් 6 වගන්තිෙය් (ඉ) ෙඡ්දය 
සහ 21 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනෙත් 51 වගන්තිය 
යටෙත් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යවරයා විසින් සාදන 
ලදුව 2016 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 1996/27 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නිෙයෝග තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs ) 
Hon. Speaker, I present the Annual Performance 

Report and Accounts of the Ministry of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs for the year 
2016 and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on International Relations.  

 
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, තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිද 
උද්යාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා පවාහන හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මුදල් හා ජනමාධ්යය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2014 වර්ෂය 
සඳහා ජනාධිපතිවරයාෙග් අරමුදල පිළිබඳ විගණකාධිපතිෙග් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (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, 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල 

පනෙත් 27 (1) වගන්තිය යටෙත් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 
අමාත්යවරයා විසින් විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය සහිතව, ඌව ෙවල්ලස්ස විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණික 
අධ්යයන පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන ලදුව 2017 
අෙපේල් 19 දිනැති අංක 2015/44 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නියමය මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම නියමය අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා මන්නාරම දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත්ය සහ බුද්ධශාසන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා විෙද්ශ රැකියා අමාත්යාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා 
තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

1165 1166 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා නීතිය හා 
සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය 

භාෂා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2016 

වර්ෂය සඳහා කීඩා අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන මම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙවෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 
දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වගන්තිෙය් (3) උප වගන්තිය සහ 14 
වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 20 වගන්තිය යටෙත් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යවරයා 

විසින් සාදන ලදුව,  2017 මැයි 19 දිනැති අංක 2019/24 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම නිෙයෝග ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. N. 

Manuelpillai of No. 48/6, St. Sebastian Road, Hendala, 
Wattala.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත.   
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 
(1) මතුගම, යටෙදොලවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එස.්ඒ. 

චන්දලතා සීමන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) ෙහොරණ, ජයසූරිය මාවත, අංක 10/05 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එච්.එම්. පුන්යමාලි අමරෙසේන මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) බණ්ඩාරගම, වෑවිට, "ශී රාජ්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.  
සව්ර්ණලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙපෝරුවදණ්ඩ, ගුරුෙගොඩ, අංක 267 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.  විමලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5) පානදුර, තන්තීමුල්ල, ජයවර්ධන පටුමග, ඉන්දෙජෝති 
මාවත, අංක 122/සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.එස.් 
දසනායක  මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6) බණ්ඩාරගම, ගුංගමුව, ගුණානන්ද මාවත, අංක 110/5 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.එල්. සිරියාවතී අල්විස ්මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
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, ෙව්යන්ෙගොඩ දුම්රිය සථ්ානෙය් දුම්රිය 

ස්ථානාධිපති ෙලස ෙසේවය කරන ආර්.එස්.එස්.එම්.එම්.එච්.ඩී.  
ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1) වත්තල, හැඳල, පල්ලියවත්ත, 3වැනි පටුමග, අංක 26/11 

දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී.ආර්. ඩයස ් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) පට්ටියාවත්ත, උඩ ෙබොකලවල, අංක 1/3 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.පී.සී. වීරසිංහ මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Hon. Speaker, I present - 
(1)  a petition from Mr. Ahamadu Jan Rasul  Jan of 

Kurinchakeni, 03, Kinniya and  
(2)   a petition from Mr. Mohamed Cassim Abdul 

Majeed of No. 180/1, Mudliyar Road, 
Akkaraipattu 17.  

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, නාවලපිටිය, හරංගලගම, අංක 18/2 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.වී. මුදියන්ෙසේ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தி ேகாணமைல, 

தம்பலகாமம், வர்ணேம  என் ம் இடத்தில் வதி ம் தி . 
ாீ.சண் க ங்கம் அவர்களின  28.11.2016ஆம் திகதியி 
டப்பட்ட ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 

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 
 

මත් වතුර පානය අඩු කිරීම : රජෙය් කියා මාර්ග  
ம பானப் பாவைனையக் குைறத்தல் : அரசாங்க 

நடவ க்ைக 
REDUCE CONSUMPTION OF LIQUOR: COURSES OF ACTION   

859/’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) මත් වතුර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 (ii)  මත් වතුර පානය කිරීම පුද්ගලයන්ෙග් ෙසෞඛ්ය 
පිරිහීමට පධාන ෙහේතුවක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මත් වතුර පානය අඩු කිරීමට රජය කියා මාර්ග 
ෙගන තිෙබ් ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම කියා මාර්ග කවෙර්ද;  

 (iii) මත් වතුර පානය කිරීම ෙහේතුෙවන් වැලෙඳන 
ෙරෝගාබාධයන්ට පතිකාර කිරීමට රජය වසරකට 
වැය කරන මුදල දළ වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම මුදල, ෙසෞඛ්ය සඳහා රජය වැය කරන 
මුදලින් ෙකොපමණ පතිශතයක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதாரம், ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ம பானம் அ ந் தல் அதிகாித் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) ம பானம் அ ந் தல் ஆட்களின் சுகாதாரச் 
சீர்ேகட் ற்கு பிரதானமானெதா  காரணமாக 
அைமகின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம பானம் அ ந் வைதக் குைறப்பதற்கு 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) ம பானம் அ ந் தல் காரணமாக ஏற்ப ம் 
ேநாய்க க்கு சிகிச்ைச அளிப்பதற்காக 
அரசாங்கம் வ டெமான்றிற்கு ெசலவி ம் 
பணத்ெதாைக அண்ணளவாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) இப்பணத்ெதாைக சுகாதாரத்திற்காக அரசாங்கம் 
ெசலவி ம் பணத்ெதாைகயின் சத தமாக  
எவ்வள   என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition  and 
Indigenous  Medicine:  

(a) Is he aware that - 

 (i) consumption of liquor has increased; and 

 (ii) consumption of liquor  is a main reason for 
the deterioration of  health of people? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government has taken action 
to reduce the consumption of liquor; 

 (ii) if so, the aforesaid courses of action; 

 (iii) approximately, the amount of money spent 
by the Government  annually to treat the 
diseases caused by consumption of liquor; 
and 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) the aforesaid amount as a percentage of  the  
amount spent by the Government for 
health? 

(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, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  

 මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විසින් අෙනකුත් අමාත්යාංශවල 
සහභාගිත්වෙයන් පිළිෙයල ෙකොට ඇත. 

 සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
කීඩා අමාත්යාංශය හා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත්, බුද්ධිමතුන් හා 
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය හා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයත් එක්ව උපාය මාර්ග සැලැසම්ක් 
පිළිෙයල කිරීම ෙම් දිනවල සිදු කරමින් පවතී. 

 ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය හා මත්පැන් පානය අඩු 
කිරීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ෙවනත් රාජ්ය 
ආයතන සමඟ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට 
කටයුතු කරනු ලබයි. 

 (iii) වසරකට මිලියන 142ක් පමණ. 

 (iv) සියයට 0.0006කි. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙපෙනනවා ඇති ෙම් පශ්නය 
හදද්දී "මත්පැන්" කියලා පාවිච්චි ෙනොකරන්න මම  පරිස්සම් 
ෙවලා තිෙබන ආකාරය.  එෙහම ෙනොවුණා නම්  ඒක අෙප් 
"පැන්"වලටත් කරන අෙගෞරවයක් ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි මම 
"මත් වතුර"  කියලා ෙයොදලා ෙම් පශ්නය හැදුෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සාමාන්යෙයන් 'මත් වතුර' කියන වචනය  වැඩිය පාවිච්චි 

ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ නිසාම තමයි මම එෙහම ෙයදුෙව්. 'පැන්' කියලා ෙයොදන 

එක ෙබෞද්ධයන් විධියට අපි පාවිච්චි කරන 'පැන්'වලටත් කරන 

අෙගෞරවයක්. ගරු කථානායකතුමනි, 'මත්පැන්' කියලා පාවිච්චි 
ෙනොකර හිතාමතාම 'මත් වතුර' කියන වචනය පාවිච්චි කරමින් 
මම ෙම් පශ්නය හැදුෙව් ඒකයි. මුළු රටම ඒ විධියට පාවිච්චි 
කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම 
මද්යසාර  අෙළවි කරනු ලබන ස්ථාන පිහිටුවීෙම් දී  පාසල් සහ 
ආගමික ස්ථානවලින් මීටර් 500ක් ඈතින් පිහිටා තිබිය යුතු බවට 
නියම කර තිෙබන එම දුර පමාණය, මීටර් 100 දක්වා අඩු කිරීෙම් 
තීරණයටත්, ඒ වාෙග්ම සංචාරක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව 
"boutiques" සහ "villas" වැනි විවිධාකාර නම්වලින්  බලපත ලබා 
ගන්නා ස්ථාන හරහා සිදුවන මත් වතුර පවර්ධනයටත් වැට 
බඳින්නට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය අෙනකුත් අමාත්යාංශත් එක්ක 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එම මීටර් 500 දුර පමාණය මීටර් 100 දක්වා අඩු කිරීමක් 

කිසිදාක සිදු ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙයෝජනාවක් ඇවිල්ලාත් 
නැහැ, තීන්දුවක් අරෙගනත් නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය ඒකයි.  මීටර් 500ක දුර පමාණය  තුළ 
තිෙබන සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කළ ෙහෝටලයකට මත්පැන් 
විකිණීමට ඉඩ හැරියාට, මීටර් 500 ඇතුළත තිෙබන මත් පැන් 
අෙළවි සැල් සියල්ල තහනම් කිරීම සඳහා කියා මාර්ග ගන්න 
කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කළා. ඒ සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් 
ෙගනැල්ලා ඒක අනුමත කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එම මීටර් 
500ක දුර පමාණය  තුළ තිෙබන දුම්වැටි විකිණීෙම් සියලුම ස්ථාන 
තහනම් කරන්නටත්  එම කැබිනට් පතිකාෙවන්ම ෙයෝජනා කරලා 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිෙබනවා. පූජා භූමි පමණක් 
ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම පාසල් ඇතුළු කුඩා දරුවන් ගැවෙසන 
ඕනෑම ස්ථානයක සිට මීටර් 500ක් ඇතුළත දුම්වැටි ෙහෝ දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදන කිසිවක් විකිණීම තහනම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් බැලුෙවොත් තිස් අවුරුදු 

යුද්ධය පැවැති කාලෙය් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මිය 
ගිය සංඛ්යාව  35ක් -  40ක් අතර සංඛ්යාවක්.  ඒත් ලංකාෙව් 
දුම්ෙකොළ සහ දුම්ෙකොළ ආශිත නිෂ්පාදන නිසා අවුරුද්දකට 
මැෙරන සංඛ්යාව 20,000ක් ෙවනවා; දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 
54.7ක් ෙවනවා; ආසන්න පූර්ණ සංඛ්යාව  හැටියට ගත්තාම 55යි. 
ඒ කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මැරුණු 
සංඛ්යාවටත් වඩා වැඩියි. එතෙකොට, සැබෑ තසත්වාදියා වන්ෙන් 
දුම්ෙකොළ සමාගමයි. දුම්ෙකොළ, එල්ටීටීඊ තස්තවාදියාටත් වඩා 
භයානකයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ දුම්ෙකොළ හා මදසාර පිළිබඳ ජාතික 
අධිකාරිය පනතට සංෙශෝධන ඇවිත් ඒවා ලත් තැනම  ෙලොප් වුණා 
කියලා විවිධ මාධ්යවල පළ ෙවනවා.  

  
විවිධ අය රජයට  ෙචෝදනා කරනවා. අපි රූපමය අවවාද නීතිය 

කියාත්මක කිරීමට දැවැන්ත සටනක් කළා කියලා  ඔබතුමා 
දන්නවා. පසුගිය කාලෙය් අලුත් කෙඩ් කළු ෙකෝට් පවා දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියට යට ෙවලා තිබුෙණ්. හැබැයි, වර්තමාන ආණ්ඩුව 
යටෙත් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
දැවැන්ත කියා මාර්ගයක් අරෙගන නීති සම්පාදනය කළ නිසා 
සිගරැට් පැකට්ටුෙව් රූපමය අවවාදය සියයට 80කට ෙගන එන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. අපි මීට එහා යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  දැන් රජෙය් මැදිහත් වීම ෙමොකක්ද? ඒක 
නැවතිලාද? නැත්නම් කියාත්මක ෙවනවාද?    
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අපි සිගරැට් පැකට්ටුෙව් රූපමය අවවාදය සියයට 80 කළා 
පමණක් ෙනොෙවයි. අපි දුම්ෙකොළ බද්ද සියයට 90ක් කළා. ඒක 
තමයි ෙලෝකෙය් පනවලා තිෙබන විශාලම බදු පතිශතය. 
ෙලෝකෙය් කිසිම රටක් දුම්ෙකොළවලට සියයට 90ක බදු 
පමාණයක් පනවලා නැහැ. ඒ ෙව්ලාෙව් දුම්ෙකොළ සමාගම කිව්ෙව් 
ඔවුන්ෙග් ලාභ පතිශතය සියයට එකයි, එම නිසා ඒ අයට 
දුම්ෙකොළ සමාගම පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ, බදු පතිශතය අඩු 
කරන්න කියලායි.  නමුත්, මම සියලු දත්ත ඒ අයට ෙපන්නුවාම, ඒ 
අය කිව්වා පසු දිෙනක මට ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු සපයන්නම් කියලා.  
නමුත්, අද වනතුරු ඒ පිළිබඳ පිළිතුරු සැපයුෙව් නැහැ.  නමුත්, 
ඔවුන් දුම්ෙකොළ සමාගම පවත්වා ෙගන යනවා.  

 2020 වසෙරන් පසුව ලංකාෙව් දුම්ෙකොළ වගාව කිරීමට ඉඩ 
හරින්ෙන් නැහැ කියලා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. දුම්ෙකොළ වගාව 
2020 වසෙර් සිට තහනම් කරනවා. දුම්ෙකොළ වගා කරන ෙගොවීන් 
38,000ක් ඉන්නවා. අපි ඒ අය ෙවනුෙවන් විකල්ප ෙබෝග වගා 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද මුදල් ලබා දීලා අපි 2020 ෙවනෙකොට දුම්ෙකොළ වගාව 
නතර කරනවා.ඒ එක්කම අපි තවත් තීන්දුවක් ගත්තා. එය 
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඒ තීන්දුව තමයි පාසල් සහ 
ශිෂ්යයන් ගැවෙසන ස්ථාන අවට  -මීටර 500ක් දුරට- දුම්ෙකොළ 
නිෂ්පාදන සියල්ල තහනම් කිරීම. ඒ වාෙග්ම තව තීන්දුවක් ගත්තා. 
එයත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඒ තමයි, තනි සිගරට් එක 
- single stick - විකිණීම තහනම් කිරීම.  අපි ඒකත් තහනම් 
කරනවා. එතෙකොට සිගරට් එකක් බීමට අවශ්ය නම්, සිගරට් පැකට් 
එකම ගන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, "plain packaging" කියන එක ෙගෙනනවා. සියයට 
80ක රූපමය අවවාද ෙගනැල්ලා, ඉතිරි සියයට 20ත් ඔවුන්ට කිසිම 
ෙදයක් ලියන්න බැහැ. ඔවුන්ෙග් නම විතරක් ලියන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අපි කියන වර්ණය තමයි ෙයොදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් 
සිගරට් පැකැට්ටුව සුදු ද, කළු ද කියන එක සම්බන්ධව. මතක තබා 
ගන්න,  ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙමවර සැසි වාරෙය්දී ෙම් 
කාරණා පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොදු රාජ්ය 
මණ්ඩලීය  නායක සමුළුෙව් සැසි වාරය තිබුණා. ඒ සමුළුෙව් 
මහෙල්කම්වරිය මට පකාශ කෙළේ මුල් දවෙසේ තාක්ෂණික 
කාරණාවලදී මුළු සැසි වාරය පුරාම කථා කෙළේ  පසුගිය දවස්වල 
ලංකාව ගත් තීන්දු ගැන කියලායි. එතුමිය මා සමඟ පැයක පමණ 
කාලයක් කථා කළා. ෙම් තීන්දු ගැනීම, තීන්දු ගැනීෙම්දී ඇතිවූ 
බලපෑම් සහ ඒවා මැඩ පැවැත්වූෙය් ෙකෙසේද යන කාරණා පිළිබඳව 
ඇය කථා කළා. ෙදවන සැසි වාරයදී  ආසියාව ෙවනුෙවන් 
ෙද්ශනය පැවැත්වීෙම් අවස්ථාවට මට ආරාධනා කළා.  
හතරෙදනයි කථා කෙළේ. අපිකාව, ආසියාව, පැසිෆික් සහ 
යුෙරෝපය. අපට ඒ තරම් පිළිගැනීමක් තිබුණා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය කිව්වා, වර්තමාන ෙලෝකෙය් හැම රටකටම role 
model එක තමයි ශී ලංකාව -ශී ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය- 
කියලා. එකී  සැසි වාරයදී ෙගෝලීය පශ්නයක් වශෙයන් කථා කෙළේ  
අද ෙලෝකෙය් සියයට 70ක් මිය යන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරුවීෙමන් කියන කාරණයයි. අෙප් රෙටත් ජනගහනෙයන් 
සියයට 70ක් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලින් තමයි මිය යන්ෙන්.  

ඔබතුමා කිව්ව විධියට දුම්බීම නිසා වර්ෂයකට මිනිස්සු 
25,000ක් පමණ මිය යනවා. එයින් සියයට 5ක් කුඩා දරුවන්. 
ෙදමව්පියන් සහ වැඩිහිටියන් ෙබොන සිගරැට්ටුෙව් දුම් ආඝාණ 
කරලා, passive smoking නිසා, සියයට 5ක් පමණ කුඩා දරුවන් 
මිය යනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්කට ගත්ත තීන්දු තීරණ තමයි ඉතාම 
වැදගත්. ෙමොකද, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය කියන විධියට 

ෙලෝකෙය් රටවල් දුම් ෙකොළවලින් ඇති ෙවන ෙරෝග සඳහා 
පතිකාර කිරීමට ෙඩොලර් ටිලියනයක් වියදම් කරනවා. ආදායම් 
ලබනවා ෙඩොලර් බිලියන 269ක්. නමුත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානය නිකුත් කළ පකාශනෙය් තිෙබනවා, "ෙලෝකෙය් 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු ෙම් පිළිබඳව කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් 
නැහැ." කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා දැඩි කියා මාර්ග ගත්ත 
ෙලෝකෙය් එකම රට ලංකාව කියලා ෙමවරත් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය 
සංවිධානෙය් සැසි වාරයදී ලංකාව ගැන ඉතාමත්ම පැහැදීමකින් 
කථා කළා. FCTC සම්ෙම්ලනය ඉදිරිෙය්දී උරුගුෙව් පැවැත්වීමට 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, උරුගුෙව් හිටිෙය් ඉතාමත්ම 
සරල ජනාධිපතිවරෙයකු බව. එතුමා යටෙත්ත් උරුගුෙව් 
ෙමවැනිම කියා මාර්ග ගත්තා. උරුගුෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
ආරාධනා කළා ජනාධිපතිවරයාටත්, මටත් විෙශේෂ ආරාධිත 
අමුත්තන් වශෙයන් FCTC සම්ෙම්ලනෙය්දී අපි ගත්ත කියා මාර්ග 
ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඒ නිසා මුළු ෙලෝකයම අපට පශංසා 
කරලා තිෙබනවා. ඉදිරියටත් දුම් ෙකොළ සහ මත් දව්යවලට 
එෙරහිව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය වශෙයන් අපි අවශ්ය තීන්දු තීරණ 
ගන්නවා. ඇත්තටම මත් වතුර සම්බන්ධෙයන් වැඩිම කියා මාර්ග 
පමාණයක් ගන්න ෙවන්ෙන් මුදල් අමාත්යාංශයටයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයත් මම 

අසනවා. අගමැතිතුමාෙග් පශ්නත් නැති නිසා අද ටිකක් ෙවලාව 
තිෙබනවා ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, තව වැඩ ෙගොඩක් තිෙබනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, දුම්වැටි පිළිබඳ කාරණෙය්දී ඔබතුමාත් 

අපට ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 
සඳහන් කරපු කාරණය ගැන අපට රටක් වශෙයන් ආඩම්බරයි. 
ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ගන්න කියා මාර්ග පිළිබඳව අපි ආඩම්බර විය යුතුයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අයිති බැංකු ගිණුම් අපි 
තහනම් කළා. ඒවා ලංකාවට ගන්න කියා කළා. එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට අයිති රත්රන් තහනම් කරලා, අපි ඒ රත්රන් මහ 
බැංකුව යටතට ගත්තා. පසු ගිය ආණ්ඩුව- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම්වා දුම්වැටිවලට සම්බන්ධද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සම්බන්ධයි. මම සම්බන්ධය ලස්සනට ෙපන්වන්නම්, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය යටෙත් තිබී ඒ ගත්ත සියල්ලම තිබුණාද, 
නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, දුම්ෙකොළ සමාගමට 
ඉඩම් සහ බදු සහන යනාදිය ෙදනවා. මම කලින් සංඛ්යාව 
ෙපන්නුවා. එල්ටීටීඊ එකට වඩා භයානකයි දුම්ෙකොළ සමාගම. 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත -NATA 
Act එක- අනුව CSR ව්යාපෘති, එෙහම නැත්නම් සමාජ සත්කාරක 
වැඩසටහන් සඳහා දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට උදවු කරන්න බැහැ. 
ඇත්තටම මම ෙපන්නපු විධියට බරපතළ තස්තවාදියා දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනියයි. ෙපන්වන්ෙන්, "ශී ලාංකික" කියලා. ඒ වුණාට 
British American Tobacco Company. කියන්ෙන්, CTC කියලා. 
CTC කිව්වාට, Ceylon Tobacco Company ෙනොෙවයි. ෙම්කයි 
ඇත්ත. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවමත් NATA Act එෙකන් රිංගලා 
ගිහිල්ලා  විවිධ CSR ව්යාපෘතිවලට දිගට හරහාට විවිධාකාරෙයන් 
අනුගහයන් දක්වනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි බියර් ෙකොම්පැනි. 
විවිධාකාරෙය් ෙසල්ලම් කරලා, ඒ අයෙග් පචාරය කියාත්මක 
කරනවා. ෙම් බියර් ෙකොම්පැනිෙයන් තමයි වැෙඩ් පටන් ගන්ෙන්. 

අෙනක් පැත්ෙතන් දුම්ෙකොළ සමාගම කරන CSR ව්යාපෘති. ඒ 
වාෙග්ම දුම්ෙකොළ සමාගම් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන්ට -වර්තමාන 
ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්- CSR ව්යාපෘතිවලට 
උදවු කළා. මම දන්නවා, කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා ඉන්නෙකොට වැලිගම CSR ව්යාපෘතිවලට 
එතුමාට උදවු කළ බව. පනත අනුව තහනම් බව දැන දැනම එදා 
දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා දුම්ෙකොළ සමාගම හදලා දුන්නු 
කිලිෙනොච්චිෙය් ෙපොලීසිය විවෘත කළා. ෙම්වා ෙනොවිය යුතු 
ෙද්වල්. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් මැදිහත් වීම 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කිසිම ෙකෙනකුට පැහැදිලිවම NATA Act එක යටෙත් 

ෙමවැනි කිසිම අනුගහයක් ලබා ගන්න බැහැ. රජයට ෙහෝ ෙවනත් 
අෙයකුට ෙමවැනි කිසිම ෙද්කට අනුගහය ලබා ගන්න බැහැ. 
එවැනි ෙද්වල් තිෙබනවා නම් මම ඒක ෙහොයා බලා ඒ පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ-  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පසුගිය අය වැෙය්ත් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 

මතක ඇති, පසුගිය අය වැෙය්ත් ෙයෝජනා කරලා තිබුණා 
දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිෙයන් ගන්න ආධාරයක් ගැන මතකද? ඒක 
වැරදියි. එෙහම කරන්න බැහැ. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔබතුමා දන්නා කරුණු ටික කියන්න. එවිට මම නිසි කියා 

මාර්ග ගන්නම්. මට කියා මාර්ගයක් ගැනීමට ෙනොහැකි ඒවා මම 
කැබිනට් මණ්ඩලයට දාන්නම්.  

 
උතුරු දුම්රිය මාර්ගය: විසත්ර 

வடக்கு ைகயிரதப் பாைத: விபரம் 
NORTHERN RAILWAY LINE: DETAILS  

1263/’16 
2. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) යාපනය දක්වා දිෙවන උතුරු දුම්රිය මාර්ගය ඉදි 
කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii) 1983 වර්ෂය වනවිට යාල්ෙද්වි දුම්රිය උතුරු 
දුම්රිය මාර්ගය තුළ දිනකට ගමන් කරන ලද වාර 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වර්ෂය වනවිට ෙකොළඹ සිට යාපනය දක්වා ද 
යාපනෙය් සිට ෙකොළඹ දක්වා ද වාර්ෂිකව ගමන් 
ගත් මගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වර්ෂ 1980 සිට 1983 දක්වා ලැබූ වාර්ෂික ආදායම, 
එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (v)  දුම්රිය මාර්ගය තසත්වාදි පහාරෙයන් විනාශ කරන 
ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) පහාරය එල්ල වූ සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (vii) සිදු වූ විනාශය ෙකොපමණදැයි ගණනය කර 
තිෙබ්ද; 

 (viii)  එෙසේ නම්, එය ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) 2009 යුද්ධය නිම වීෙමන් පසු උතුරු දුම්රිය 
මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට එක් එක් වර්ෂෙය්දී 
ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ගමන් ගන්නා වාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 2009 සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී ගමන් කර 

ඇති මගීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් එක් එක් වර්ෂය තුළ ලබා 
ඇති ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) யாழ்ப்பாணம் வைர ெசல்கின்ற வடக்கு 
ைகயிரதப் பாைத அைமக்கப்பட்ட வ டம் 

யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ேதவி ைகயிரதம் 
வடக்கு ைகயிரதப் பாைதயில் நாெளான்றில் 
எத்தைன தடைவகள் ெசன் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) 1 9 8 3ஆம் ஆண்டளவில் ெகா ம்பி ந்  
யாழ்ப்பாணம் வைர ம் யாழ்ப்பாணத்தி ந்  
ெகா ம்  வைர ம் வ டாந்தம் பயணித் ள்ள 
பயணிகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) 1980 தல் 1983ஆம் ஆண்  வைர ெபற்ற 
வ டாந்த வ மானம் ஆண்  வாாியாக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ைகயிரதப் பாைத பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் 
அழிக்கப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) தாக்குதல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இடம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vii) ஏற்பட்ட அழி  எவ்வளெவன்ப  கணிப்பிடப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (viii) ஆெமனில், அ  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(ஆ) (i) 2009 இல் த்தம் வைடந்த பின்னர் வடக்கு 
ைகயிரதப் பாைதையப் னரைமக்க ஒவ்ெவா  

ஆண் ம் ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  எத்தைன தடைவகள் ெசல்கின்றெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) 2 0 0 9  தல் இற்ைறவைர ஒவ்ெவா  
வ டத்தி ம் பயணித் ள்ள பயணிகளின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ள ஒவ்ெவா  
வ டத்தி ம் ெபற் க்ெகாண் ள்ள வ மானம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the year in which the Northern Railway 
Line running up to Jaffna was constructed; 

 (ii) The number of trips the Yaldevi train made 
to Jaffna in the Northern Railway Line by 
1983; 

 (iii) the number of passengers who travelled 
from Colombo to Jaffna and from Jaffna to 
Colombo annually by 1983; 

 (iv) the annual income generated from 1980 to 
1983 separately in relation to each year; 

 (v) the date on which the Railway Line was 
destroyed by terrorists; 

 (vi) the location of the attack; 

 (vii) whether the damage has been estimated; 
and 

 (viii) if so, what that estimate is? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the amount of money allocated to 
reconstruct the Northern Railway Line in 
each year after the conclusion of the war in 
2009; 

 (ii) the number of trips being made at present; 

 (iii) the number of passengers who have 
travelled in the Northern Railway Line each 
year from 2009 up to date; and 

 (iv) the income generated in each year 
mentioned in (iii) above? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe)  
 

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 1905 අෙගෝසත්ු මස 01. 
 (ii) 02කි. 
 (iii) දත්ත ෙනොමැත. 
 (iv)  

 

 

  

 (v)  1985 ජනවාරි 19 සහ 1986 මාර්තු 25. 

 (vi) කිලිෙනොච්චිය - ෙකොකාවිල්හි දී 1985.01.19 

  වවුනියාව හා පුලියන්කුලම අතර යාල්ෙද්වි දුම්රිය 
පුපුරුවා හැරීම 1986.03.25 

 (vii) නැත. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) (i) 

 (ii) 08කි. 

 (iii)  
 

 

 
 
 
 
 

 (iv)  
 

 

 

 

 

 

 
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුර අනුව, ලංකා ඉතිහාසෙය් උතුර, දකුණ යා 
කරපු දුම්රිය මාර්ගය ඔබතුමා කියපු අදාළ දිනෙය්දී එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදී ව්යාපාරය විසින් විනාශ කරන්න කටයුතු කළා. ෙමම 
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වර්ෂය ආදායම (රු) 

1980 358,948,116.00 

1981 408,878,368.00 

1982 435,362,852.00 

1983 447,908,989.00 

වර්ෂය මුදල (රු.) (විෙද්ශ 
ණය යටෙත් ලද මුදල් 

මුදල (රු.) (ෙද්ශීය 
අරමුදල් මඟින් ලද මුදල්) 

2011 - 
2013 

  34,435,121,970.31   2,415,988,065.08 

2014   20,285,489,446.59      735,214,017.87 
2015   13,716,686,867.80   5,400,910,047.49 

2016                --   6,991,252,225.65 
2017                --        38,225,725.89 

වර්ෂය මගීන් සංඛ්යාව 

2009 2,587,500 
2010 2,737,800 

2011 2,807,199 

2012 3,792,327 
2013 3,833,215 

2014 4,049,194 

2015 4,336,797 
2016 4,421,985 

2017 (ජන, ෙපබ මාස 
සඳහා) 

   691,128 

වර්ෂය මගී ආදායම (රු.) 

2009 261,301,720.24 

2010 311,267,564.90 
2011 317,385,990.00 

2012 341,883,540.00 

2013 426,680,705.00 

2014 522,545,337.00 

2015 682,728,628.00 

2016 718,884,158.00 
2017 (ජන, ෙපබ මාස සඳහා) 113,585,983.00 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විනාශය සම්බන්ධව ම ට අහන්න පශ්නයක් තිබුණා. ඔබතුමාෙග් 
පිළිතුෙරන් එය පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ. ෙම් තස්තවාදී පහාරය විසින්  
සිදු කරන ලද ෙද්ෙපොළ හානිය පිළිබඳ තක්ෙසේරුවක් කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
දුම්රිය මාර්ගයට සිදු කරපු හානිය පිළිබඳව ඒ අවස්ථාෙව්දී 

තක්ෙසේරුවක් කරලා නැහැ. මා හිතන හැටියට ඒ වකවානුෙව් 
තිබුණු තත්ත්වය මත ඒ පිළිබඳ තක්ෙසේරු කරන්න දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටවත් ඒ පෙද්ශවලට යන්න විධියක් තිෙබන්න 
නැතුව ඇති. ඒ නිසා තක්ෙසේරුවක් කරලා නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඒ පෙද්ශයට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රාජ්ය ෙද්පළ අවභාවිතයකට ෙන් ඒක වැෙටන්ෙන්. ලංකා 

ඉතිහාසෙය් තස්තවාදී ව්යාපාරයක් සිදු කළ මහා විනාශයක් ෙන්. 
ඒක ෙලෝක ඉතිහාසෙය්ම බිහි වුණු රුදුරුම තස්තවාදී ව්යාපාරය 
විසින් විනාශ කරන ලද ෙලොකුම විනාශයක් ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉන් පසුව ෙහෝ  ෙමොෙහොත වන ෙකොට ෙහෝ  
ෙමොන වාෙග් විනාශයක් සිදු වුණාද, ෙම් අලාභහානි ෙකොපමණද 
කියන එක පිළිබඳව ගණනයක් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින්කර තිෙබ්ද?  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
1985  වසෙර් එය විනාශ ෙකරුවාට පස්ෙසේ, 1985-2009 දක්වා 

වසර ගණනක් යන ෙතක් යුද්ධය තිබුණා. අපට ඒ පැත්තට යන්න 
බැරි තත්ත්වයකුත් තිබුණා. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ඉන් පසුව ජනතාවෙග් අවශ්යතාව මත පසු ගිය රජය 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය අරමුදල් රුපියල් ෙකෝටි 8,400ක් පමණ 
වියදම් කරලා  දුම්රිය මාර්ගය සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් රජයට සිදු වුණු පාඩුව පිළිබඳව කිසිම 
තක්ෙසේරුවක් පසු ගිය රජය විසින් කරලා නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. උතුෙර් සිවාජිලිංගම්ලා, 

උතුරු පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති විග්ෙන්ෂ්වරන්ලා මතු කරන 
ෙබදුම්වාදී මතවාදය තමයි එදා එල්ටීටීඊ පභාකරනුත් හැදුෙව්, 
"උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවට විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා; උතුෙර් 
ජනතාවට සලකන්ෙන් නැහැ" කියලා. කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධව, වාරි මාර්ග සම්බන්ධව, ඒ පෙද්ශෙය් සංවර්ධනෙය් 
සමස්තය සම්බන්ධව එවැනි මතයක් හැදුවා. නමුත් ඔවුන් තමයි 
ෙදමළ අන්තවාදය හදලා -ඔබතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයයි මම 
අහන්ෙන්.- ෙම් මහා විනාශය සිදු කෙළේ. මම වර්තමාන රජය 
නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කුමන ෙහෝ 
රජයකින් එවැනි තක්ෙසේරුවක් සිදු ෙනොවී තිෙබනවා නම් ඒක 

දැන්වත් සිදු කරන්න කියලා. ෙලෝක තස්තවාදී ව්යාපාරයක් 
හැටියට එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට සිදු කරන ලද 
විනාශය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව යම් කිසි දවසක ලංකා 
ඉතිහාසය ගැන ෙසොයා බලන ෙම් රෙට් අනාගත දරුවන්ට 
දැනගැනීමට එය අතිශය වැදගත් ෙවනවා. උතුරු යාල්ෙද්වී 
දුම්රියට කරන ලද විනාශය ගණනය කරන්නය කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.   

ඔබතුමා සභාගත කරන ලද වාර්තාව අනුව, උතුෙර් සහ 
දකුෙණ් ෙදමළ සහ සිංහල ජනතාව ඇතුළු සියලු ජන වර්ග අතර 
සංහිඳියාවට පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය විසින් 
සාදන ලද දුම්රිය මාර්ගය අතිශය වැදගත් වන ෙහේතුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
රජයක වගකීම තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ අවශ්ය පහසුකම් 

සැපයීම. යුද්ධය අවසාන වුණාට පස්ෙසේ උතුර සහ දකුණ යා 
කරන්න ඒ දුම්රිය මාර්ගය අවශ්ය වුණා. ඒ කාලෙය් ඒ රජය තමයි 
පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ නිසා පසුගිය රජය  ඒ දුම්රිය මාර්ගය  
හැදුවා. ඒක කවුරුත් දන්නවා ෙන්. ඔබතුමාට අහන්න ඕනෑ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්ක ෙකරුවා කියලාද? පසු ගිය රජය 
ෙම්ක කළා කියලා හැම ෙකෙනක්ම දන්නවා ෙන්. ෙම්ක තව 
තවත් පුන, පුනා අහන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]              

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මන්තීතුමනි, තිස් අවුරුදු යුද්ධයකින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා 

වැටුණා. නැවත වරක් ෙමවැනි පශ්න කථා කරලා, නැවත ෙදමළ - 
සිංහල ජනතාව අතර අනවශ්ය පශ්න ඇති කරන්න එපා.  
ෙමොකටද,  ෙමවැනි පශ්න අහන්ෙන්?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඒක ෙමතැනින් අවසාන කරමු.  විවාදයක් කර ගන්න එපා.  

 
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නව තනතුරු: පත්වීම්                      

 ெபா  நி வாக ேசைவயில் திய பதவிகள் : 
நியமனங்கள்  

NEW POSTS IN SRI LANKA ADMINISTRATIVE SERVICE:  
APPOINTMENTS  

  1365’/16 
5. ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
රාජ්ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එක් එක් දිසත්ික්කය සඳහා අතිෙර්ක දිසාපති 
(සංවර්ධන) තනතුරක්ද, එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය සඳහා  සහකාර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් (සැලසුම් හා සංවර්ධන) තනතුරක්ද 
වශෙයන් නව තනතුරු ඇති කිරීම සඳහා 

1179 1180 
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දීපව්යාප්තව, කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව හා 
ෙම් සඳහා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
පත් කිරීමට කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින දීප ව්යාප්ත ෙසේවාවලින් 
ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවයද එක් ෙසේවාවක් 
වන අතර, ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින් සඳහා සුදුසු 
තනතුරු නිර්මාණය කර ෙනොමැති බැවින්, පළමු 
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙබොෙහොමයක් II ෙශේණිෙය් 
හා III ෙශේණිෙය් තනතුරුවල රාජකාරි කරන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (iii) එබැවින්, අලුතින් ඇති කිරීමට නියමිත ෙමම 
තනතුරු කම සම්පාදන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට 
ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நி வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்குெமன ேமலதிக 

அரசாங்க அதிபர் (அபிவி த்தி) பதவிெயான் ம்  
ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலகத் க்குெமன உதவி 
பிரேதச ெசயலாளர் (திட்டமிடல் மற் ம் 
அபிவி த்தி) பதவிெயான் ம் என்றவா  திய 
பதவிகைள உ வாக்குவதற்காக நாடளாவிய 
ாீதியியல் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ வைத ம், இதற்கு இலங்ைக ெபா  நி வாக 
ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கைள நியமிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வைத ம் 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இலங்ைகயில் தற்ேபா  காணப்ப ம் நாடளா 
விய ேசைவகளில் இலங்ைக திட்டமிடல் 
ேசைவ ம் ஒன்றாக உள்ளேதா , இச்ேசைவ 
யில் உள்ள உத்திேயாகத்தர்க க்கு தகுந்த 
பதவிகள் உ வாக்கப்படாைமயால், தலாம் 
தரத்ைதச் ேசர்ந்த அேநக உத்திேயாகத்தர்கள் 
தரம் II மற் ம் தரம் III பதவிகளில் கடைம 

ாிகின்றனர் என்பைத அறிவாரா; 

 (iii) ஆைகயால், திதாக உ வாக்கப்பட ள்ள இப் 
பதவிகைள திட்டமிடல் ேசைவையச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழங்குவதற்கு நடவ 

க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he admits that action is being taken 
island-wide to create one Additional District 
Secretary (Development) post for each 
district and one Assistant Divisional 
Secretary (Planning and Development) post 
for each Divisional Secretariat and to 
appoint officers of the Sri Lanka 
Administrative Service to these posts;  

 (ii) whether he is aware that Sri Lanka 
Planning Service is one of the all island 
services prevailing in Sri Lanka and as 
suitable posts have not been created for 
these officers most of the Grade I officers 
are performing duties in posts belonging to 
Grade II and III; and 

 (iii) whether he will therefore act to award these 
posts, which are to be newly created, to the 
officers of the Sri Lanka Planning Service? 

(b) 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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) නැත. 

  එවැනි නව තනතුරු ඇති කිරීමට කිසිදු සූදානමක් 
ෙනොමැත. 

 (ii) ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය් 
අනුමත තනතුරු සංඛ්යාව 141ක් ෙව්. අංක 
1670/32 හා 2010.09.10 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද ශී ලංකා කමසම්පාදන 
ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව් 10.2.1.2 වගන්තිය අනුව 
පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙනොසලකා, සුදුසුකම් 
සපුරාලන දිනෙය් සිට උසසව්ීම් ලබා ෙදන බැවින් 
දැනට I ෙශේණිෙය් නිලධාරීහු 171 ෙදෙනක් 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිති. 

  ෙමම නිලධාරින් අතුරින් 115 ෙදෙනකු I 
ෙශේණිෙය් තනතුරුවල ෙසේවය කරන අතර, 1 
ෙශේණිෙය් නිලධාරීහු 13 ෙදෙනක් විෙශේෂ ෙශේණි 
තනතුරුවල රාජකාරී ඉටු කරති. තවද, I ෙශේණිෙය් 
නිලධාරීහු 41 ෙදෙනක් II(II) ෙශේණිෙය් 
තනතුරුවල ෙසේවය කරති. එක් නිලධාරිෙයකු 
විෙද්ශ දූත ෙසේවයට එක්වී ඇත. තවත් 
නිලධාරිෙයක් ව්යාපෘතියක ෙසේවය කරයි. 

  ෙම් වන විට ශී ලංකා කමසම්පාදන ෙසේවෙය් I 
ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු 14ක් පවතී. විවිධ ෙහේතු මත I 
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙමම තනතුරු සඳහා අයදුම් 
ෙනොකිරීම ෙමම පුරප්පාඩු ඇති වීමට ෙහේතු වී 
තිෙබ්. 

 (iii) නැත.  

  (අ) (i) පිළිතුරු අනුව.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாவட்ட திட்டமிடல் 

ெசயலகமான , 28.01.1997ஆம் திகதிய 96/2789/102/185ஆம் 
இலக்க அைமச்சரைவத் தீர்மானத் க்கு அைமவாக 
உ வாக்கப்பட்ட . இந்தச் ெசயலகமான , மாவட்ட 
அபிவி த்தி ேவைலகைள ேமற்பார்ைவ ெசய்தல், அவற்ைற 
அ ல்ப த் தல் ேபான்ற பல்ேவ  ெசயல்கைளச் 
ெசயற்ப த் வதற்காக உ வாக்கப்பட்ட . ஆனால், 
27.01.2017ஆம் திகதி SLIDAவிேல நைடெபற்ற மாவட்ட 
ெசயலாளர்கள  கூட்டத்திேல, வாகனங்கள  கட் ப்பாட் ச் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசயற்பா கள் மற் ம் மனித வளக் கட் ப்பா கைள மீளப் 
ெப வெதனத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . எனேவ, என் ைடய 

தலாவ  ேமலதிக வினா: அைமச்சரைவத் தீர்மானத் க்கு 
ரணாக மாவட்டச் ெசயலாளர்கள் இவ்வாறானெதா  

தீர்மானத்ைத எ க்க இய மா? என நான் ேகட்கின்ேறன்.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම ඔබතුමියෙග් පශ්නය ගැන ෙසොයා බලා උත්තරයක් 

ෙදන්නම්. දැනට මට උත්තරයක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. ෙකොයි 
දිස්තික් ෙල්කම්වරයාද අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනිව 
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කරුණාකර මට දන්වන්න. 
එතෙකොට මට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
இந்த மாவட்ட ெசயலாளர்தான் என்பைத எனக்குக் 

குறிப்பிட் க் கூற யா . ஆனால், மாவட்டச் ெசயலாளர் 
கள  கூட்டத்தில் இ  நைடெபற்ற  என்பைத அறியக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . அவ்வாேற, இேதகூட்டத்தில் 
“திட்டமிடல் ெசயலகம்” என்ற ெபயைர “திட்டமிடல் பகுதி” 
என மாற் வ  என ம் தீர்மானிக்கப்பட்ட  என்ற 
விடயத்ைத ம் நான் இங்கு ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
இதைன ஆராய்ந் , இதற்கு சாியானெதா  பதிைலத் 
த மா ம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
සැලසුම් හා සංවර්ධන ෙසේවය සඳහා සෑම දිසත්ික්කයකම 

අධ්යක්ෂවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ අධ්යක්ෂවරයා යටෙත් තමයි 
සැලසුම් හා සංවර්ධන ෙසේවය පාලනය ෙවන්ෙන්. ඒ නිලධාරියාට 
ෙවනම කාර්යාලයක් තිෙබනවා. ඒ කටයුතුවලට කවුරුවත් ඇඟිලි 
ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ සැලසුම් හා සංවර්ධන  ෙසේවෙය් කටයුතු 
ෙබොෙහොම ෙහොඳින් කරෙගන යනවා. 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
என  அ த்த ேமலதிகக் ேகள்வி: நாடளாவிய ாீதியில் 

திட்டமிடல் ேசைவயில் அ மதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 141. எனி ம், இப்ெபா  இச்ேசைவயில் 
ெமாத்தமாக 171 ேபா் ேசைவயாற் கின்றார்கள். இதன் அ ப் 
பைடயில் 30 ேபா் ேமலதிகமாகப் பணி ாிகின்றார்கள். 
திட்டமிடல் ேசைவயில் ேமலதிகமாக ள்ள 30 உத்திேயாகத் 
தர்க க்குமான பதவிகைள வழங்குவதற்கு, ஒவ்ெவா  
மாவட்டச் ெசயலகத்தி ம் ேமலதிக அரச அதிபர் -காணி, 
ேமலதிக அரச அதிபர் -நிர்வாகம் என்  இ ப்ப ேபால, 
ேமலதிக அரச அதிபர் - அபிவி த்தி என்ெறா  பகுதிைய ம் 
உ வாக்கி,  அந்த இடத்ைதக் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப மா? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. එෙහම තීරණයක් අරෙගන නැහැ, ගරු මන්තීතුමිය. 

එෙහම අවශ්යතාවකුත් නැහැ. දැන් දිස්තික් අධ්යක්ෂවරෙයක් පත් 
කර තිෙබනවා, ඒ යටෙත් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම 
අවශ්යතාවක් එන්ෙන්ත් නැහැ. අපි එෙහම තීරණයක් අරෙගනත් 
නැහැ.  

පුන්ෛනනීරාවි ගම්මානය : මූලික පහසුකම් 
ன்ைனநீராவி கிராமம் :அ ப்பைட வசதிகள் 
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6.  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
 (மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
 (The Hon. Douglas Devananda) 

බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 
කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                 
පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කෙය්, කණ්ඩාවලයි පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, පුන්ෛනනීරාවි 
ගම්මානෙය් දැනට පවුල් 1,837ක් ජීවත් වන බවත්; 

 (ii) ෙමම පවුල්වලින්, පවුල් 780කට ෙම් දක්වා සථ්ීර 
නිවාස ෙනොලැබී ඇති අතර,  පවුල් 391ක් කාන්තා 
මූලික පවුල් බවත්; 

 (iii) ෙමම ගම්මානයට මූලික පහසුකම් ෙබොෙහොමයක් 
ලබා දිය යුතු බවත්; 

 (iv) ගම්වැසියන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඉඩම් බලපත 
ෙනොමැති වීම බරපතළ පශන්යක් බවට පත්වී ඇති 
බවත්; 

 (v) විෙශේෂෙයන් කාන්තා මූලික පවුල්වල 
ජී වෙනෝපායන් ෙබොෙහෝ අඩාළ වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙග් ඉහත අවශ්යතාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිටත් පියවර ෙගන තිෙබ් නම්, ඒවා 
ආරම්භ කළ දිනය සහ අවසන් වන දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමෙතක් කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති නම්, 
ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

 

(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில், கண்டாவைள 
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின், ன்ைனநீராவி 
கிராமத்தில் தற்சமயம் 1837  கு ம்பங்கள் 
வசிக்கின்றனெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில், 780 கு ம்பங்க க்கு 
இற்ைறவைரயில் நிரந்தர கள் கிைடக்க 
வில்ைலெயன்ப டன், 391 கு ம்பங்கள் 
ெபண்கைள கு ம்பத்தைலவர்களாக ெகாண்ட 
கு ம்பங்களாகும் என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  கிராமத் க்கு அேநகமான அ ப்பைட 
வசதிகைளப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (iv) அேநகமான கிராமவாசிக க்கு காணி உாிமப் 
பத்திரங்கள் இன்ைம ெப ம் பிரச்சிைனயாக 
மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 
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 (v) குறிப்பாக ெபண்கைளக் கு ம்பத் தைலவர் 
களாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரம் 
ெப மள  பாதிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) ( i) இம்மக்களின் ேமற்ப  ேதைவப்பா கள் ெதாடர் 

பில் இற்ைறவைரயில் ேமற்ெகாள்ளப் பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஏற்ெகனேவ நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ப்பின், அைவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
மற் ம் த்தப்ப ம் திகதி யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) இற்ைறவைரயில், எவ்வித நடவ க்ைகக ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல எனில், இப் 
பிரச்சிைன ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப் பட ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the  Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that - 
 (i) 1,837 families are presently living in the 

village named Punnai Neeravi in 
Kandavalai Divisional Secretary's Division 
in the Kilinochchi District; 

 (ii) 780 of the aforesaid families have not 
received permanent houses to date and 391 
of the families are female-headed ones;  

 (iii) the aforesaid village needs to be provided 
with a lot of basic facilities; 

 (iv) having no land permits has become a grave 
problem for many of the villagers of the 
aforesaid village; and  

 (v) the livelihoods particularly of the female-
headed families have been adversely 
affected? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the nature of the steps that have been taken 

so far to fulfil the needs of the people of the 
aforesaid village;  

 (ii) if steps have already been taken to fulfil the 
aforesaid needs, of the date of 
commencement and date of completion of 
such measures; and  

 (iii) if no step has been taken so far, of the 
nature of the steps that will be taken in 
future to address this situation? 

(c)    If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු  ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, அந்த வினா க்கான 

விைட பின்வ மா : 

 (அ)  (i)  ஆம்.  

 (ii)  ஆம். 

 (iii)  ஆம். 

 (iv)  ஆம். 

 (v)  ஆம். 

(ஆ) (i)  மற் ம் (ii) 

  கிளிெநாச்சி மாவட்ட கண்டாவைள பிரேதச 
ெசயலர் பிாிவி ள்ள ன்ைனநீராவி கிராம 
ேசைவயாளர் பிாிவில் 1,800 கு ம்பங்கள் 
மீளக்கு ேயறி வசித்  வ கின்றனர். இக்கிராம 
மக்க க்கு 2016ஆம் ஆண் வைர 1,031 

கள் கட்டப்பட்  வழங்கப்பட் ள்ளன.  

  ன்ைனநீராவி கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 
2016ஆம் ஆண்  என  அைமச்சின் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேவைலத்திட்டங்களில் 
ஒன்றான வாழ்வாதார உதவித் திட்டத்தின் கீழ் 
278 கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார உதவிகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. இவ்வாழ்வாதார உதவித் 
திட்டத்தின்கீழ் உதவி ெபற்ற கு ம்பங்களில் 118 
கு ம்பங்கள் ெபண் தைலைமத் வம் ெகாண்ட 
கு ம்பங்கள் ஆகும்.  

  ன்ைனநீராவி கிராம ேசைவயாளர் பிாிவில் 
மீள்கு ேயற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பின்னர், 
2016ஆம் ஆண்  வைர ம் பல உட்கட்டைமப்  
ேவைலகள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன.  

  உள் ர் திகள் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
பட் க்கின்றன. அத்ேதா , கல்லா  பிரதான 

தியின் பாலம், உழவ ர் கிராமத்திற்கு 
ெசல் ம் பிரதான தியில் உள்ள பாலம் 
என்பன னரைமப் ச் ெசய்யப்பட் க்கின்றன. 
ேம ம் கண்ணகிநகர், ன்ைனநீராவி, குமார 
சாமி ரம் மற் ம் உழவ ர் கிராமங்களின் 
ெபா ேநாக்கு மண்டபங்கள் னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. இப்பிாிவில் அைமந் 

ள்ள க க்காய்க்குளம் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . இப்பிரேதசத்தில் மின்சார 
இைணப் க்கள் 96 சத தம் ர்த்தி 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன.  

  2017ஆம் ஆண்  உட்கட்டைமப்  ேவைலத் 
திட்டங்களின் கீழ் கல்லா  பிரதான தி, 

ன்ைனநீராவி - பிரமந்தனா  பிரதான தி, 
குமாரசாமி ரம் பிரதான தி, உப் க்குளம் தி 
என்பன னரைமப் க்காகத் ெதாி ெசய்யப் 
பட் ள்ளன. 

     (iii)   நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க் 
கின்றன.   

(இ)  ஏற் ைடயதல்ல.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கடந்த கால ஆட்சியி ம் 

சாி, தற்ேபாைத ஆட்சியி ம் சாி, மீள்கு ேயற்றத் திட்டங் 
களில் பல குைறபா கள் இ க்கின்றன. அ  ெதாடர்பாக 
உங்கேளா  கலந் ைரயா வதற்கு எனக்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்தித் த மா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்ைறக்குப் 
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பலர் ட் த்திட்டம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அங்கு மைழகாலம் ஆரம்பமாக இ க்கிற . 
ஆனப யால், உங்க ைடய ட் த்திட்டத்ைத விைரவாக 
நைட ைறப்ப த் மா  ேகட் க்ெகாள்வேதா , அதற்கு 
என் ைடய வாழ்த் க்கைள ம் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 1388/'16 - (1), ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබාදීම 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) 
ෙදවන වටය.  

 
එල්ටීටීඊ තසත්වාදි පහාරෙයන් පීඩාවට පත් 
පුද්ගලයන්: පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ අක්බර්පුර 

ගම්මාන    
எல்ாீாீஈ பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலால் 

பாதிக்கப்பட்ேடார் : பள்ளியெகாெடல்ல மற் ம் 
அக்பர் ரம் கிராமங்கள் 

PERSONS AFFECTED BY LTTE TERRORIST ATTACKS: 
VILLAGES OF PALLIYAGODELLA AND AKBARPURA   
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3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 
சல்மான் சார்பாக) 

 (The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(1): 

(අ) (i) 1992 වර්ෂෙය්දී, ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කෙය්, 
පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ අක්බර්පුර යන 
ගම්මානවලට ෙකොටි තසත්වාදීන් විසින් එල්ල 
කරන ලද පහාරෙයන් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ, නිවාස, 
ෙද්පළ අහිමිවූ ෙහෝ ෙවනත් ආකාරෙයන් පීඩාවට 
පත් පුද්ගලයන් පිළිබඳ විසත්ර කවෙර්ද; 

 (ii) එම තසත් පහාරෙයන් මියගිය පුද්ගලයන් අතර 
එවකට පවුෙල් ගෘහ මූලිකයන් ෙලස හඳුනාෙගන 
සිටි පුද්ගලයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවතැන් වූ පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු බවට සඳහන් අමාත්යාංශෙය් 
ෙපොදු නිර්ණායකෙයහි අනු පවුල් ෙලස සලකන 
කමෙව්දය නිසා එම තසත් විපතට මුහුණදුන් 
අවසථ්ාෙව්දී වයස 18න් පහළ තැනැත්තන්ට 
බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී තිෙබන බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 
යටෙත් කියාත්මක තර්ජනයට ලක්වූ 
ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වූ 
නිවාසලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී එවකට බාල 
වයෙසේ පසුවූ දැනට පවුලක් ෙලස ජීවත්වන 
පුද්ගලයන් අනු පවුල් ෙලස පිළිගැනීමට උපෙදස ්
ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එම අනු පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் ,  மீள் 

கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  1992ஆம் ஆண் ல் ெபாலன ைவ மாவட் 
டத்தில் பள்ளியெகாெடல்ல, அக்பர் ரம் ஆகிய 
கிராமங்க க்கு ப் பயங்கரவாதிகளால் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தாக்குதலால் உயிாிழந்த, 

கைள ம் ெசாத் க்கைள ம் இழந்த அல்ல  
ேவ  வைகயில் பாதிப் க்கு உள்ளானவர்கள் 
பற்றிய விபரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பயங்கரவாதத் தாக்குதலால் உயிாிழந்த 
வர்களிைடேய அப்ேபா  கு ம்பத்தின் பிரதான 
கு யி ப்பாளர்களாக இனங்காணப்பட் ந்த 
ஆட்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இடம்ெபயர்ந்த கு ம்பங்க க்கு கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கும்ேபா  கைடப்பி க்க 
ேவண் ம் எனத் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள அைமச் 
சின் ெபா வான அள ேகால்களில், உப கு ம் 
பங்களாகக் க ம் ைறைமயின் காரணமாக 
ேமற்ப  பயங்கரவாதத் தாக்குதைலச் 
சந்தித்தேபா  18 வயதிற்கு குைறந்தவர்க க்கு 
பாாிய அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ள  என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், DPS/DD-3/Housing Proj/2016 இன் கீழ் 
அ ள்ள, அச்சு த்த க்கு உள்ளான 
கிராமங்களில் மீள்கு ேயற்றத்திற்கான  
ெப னர்கைளத் ெதாி  ெசய் ம்ேபா  
அப்ேபா  பராயமைடயாத வயதினராயி ந்த, 
தற்ேபா  ஒ  கு ம்பமாக வா ம் ஆட்கைள 
உப கு ம்பங்களாக அங்கீகாிக்க ஆேலாசைன 
வழங்குவாரா என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  உப கு ம்பங்க க்கு கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා] 
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asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he state- 
 (i) the details of the persons who lost their 

lives, houses or property or affected in any 
other manner as a result of the attack made 
by the LTTE terrorists on the villages of 
Palliyagodella and Akbarpura in 
Polonnaruwa District  in 1992; 

 (ii) the number of persons who had been 
identified as head of household who were 
among those who died as a result of that 
terrorist attack; 

 (iii) whether he admits that a serious injustice 
has been caused to those who were under 
the age of 18 at the time of that disaster due 
to the methodology specified by the 
Ministry to be followed in providing houses 
to the displaced families with its common 
criterion of considering as subfamilies; 

 (iv) if so, whether he would advise the 
recognition as a subfamily those underage 
persons at the time of disaster, who now 
live as a family, in selecting the recipients 
of houses for resettlement in villages that 
were under threat, which is implemented 
under DPS/DD-3/ Housing Proj/2016; and 

 (v) whether steps would be taken to provide 
houses for those subfamilies? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I table* the Answer. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) No certain written details in this regard are available in 
the Medirigiriya Divisional Secretariat. Due to the said 
terrorist attack occurred in 15.10.1992, 172 people died 
and around 60 people were injured. 

  It has been reported that 307 persons at Akbarpura 
village and 330 persons at Palliyagodella village were 
displaced due to that attack. 

 (ii) It was reported that there is no list of names of the 
heads of households affected due to the attack at the 
Medirigiriya Divisional Secretariat. 

 (iii) No. 
 (iv) When providing houses to the displaced people, as per 

the criteria stipulated by the Ministry of Resettlement, 
houses have been provided to the identified 
subfamilies in 2016 and there is no  
 provision under the institutional and legal 
regulations to grant provisions to the families which do 
not have enough details and legal evidence to confirm 
them as subfamilies. 

 (v) A special committee was appointed by the 
Polonnaruwa District Secretary to select beneficiaries 
and the report has been submitted. The  Ministryof 
Resettlement has allocated Rs. 37.34 million to this 
Divisional Secretary's Division in 2017 to construct 
houses for them. 

(b) Does not arise. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 1350/'16 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 

මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
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. 

 

  
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I  
 

ෛවද්ය සිසුන්ෙග් පන්ති වර්ජනය 
ம த் வ மாணவர்கள  விாி ைரப் பகிஸ்காிப்  

BOYCOTT OF LECTURES BY MEDICAL STUDENTS  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන් 

අෙප් ගරු උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා ෙමන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාටයි.   

ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨ පිහිටි සෑම විශ්වවිද්යාලයකම ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ලබන 6,000කට වැඩි ෛවද්ය සිසුන් පන්ති 
වර්ජනයක ෙයදී ඇත්ෙත් ගුණාත්මක ෛවද්ය අධ්යාපනයක් හා 
ෛවද්යවරුන් බිහි කිරීමට ගත යුතු පියවර සම්බන්ධව උසස් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා රජය විසඳුමක් ලබා ෙනොදීම නිසා බව 
පැහැදිලි වී ඇත. ඒ සඳහාම සත්යගහයක ෙයෙදන ෙමම ෛවද්ය 
සිසුන්ෙග් පන්ති වර්ජන දින සංඛ්යාව 500 ඉක්මවා ඇති අතර, එම 
සෑම විශ්වවිද්යාලයකම ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන්, ආචාර්යවරුන් 
ෙම් පශ්නය විසඳීමට රජය හා උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය 
මැදිහත් වී කටයුතු කරන ෙලස ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.  

රජය හා උසස ් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සයිටම් ආයතනය 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ෙනොමැති 
ආයතනයක් බව පකාශ කිරීමට දක්වා ඇති අෙපොෙහොසත්භාවය 
නිසා නිදහස් ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන ෙමම 
විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්යයන් හා පාලනය අතර අර්බුදය දැන් 
උත්සන්න වී ඇත.  

එෙහයින්,  

1189 1190 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01. ෙමම විශව්විද්යාලවල ෛවද්ය පීඨ සහ උසස ් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හා රජය අතර ඇතිවී තිෙබන අර්බුදය නිසා 
මතුවී තිෙබන පන්ති වර්ජනය විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති 
ඉහත සඳහන් සාධාරණ ඉල්ලීම් -සයිටම් ආයතනය අෙහෝසි 
කිරීෙම් පධාන ඉල්ලීම- ඉ ටු කරනවාද?  

ෙම් සඳහා සයිටම් ආයතනයට සුදුසුකම් නැති බව දැන් 
ආණ්ඩුවම පිළිෙගන හමාරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, සයිටම් ආයතනෙය් ෛවද්ය උපාධිය 
ලබන අයට Sri Lanka Medical Council එක මඟින් යළි 
විභාගයක් පවත්වා, ඒ අනුව කටයුතු කරන්නය කියා ආණ්ඩුව දැන් 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ෛවද්යවරයකු වීමට සුදුසුකම් ලැබීමට-  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, that is outside the text. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I am trying to explain just a little. Hon. Leader of the 

House will bear with me. I am not deviating much.  
Firstly, I just want to make it clear that the Government 
has now accepted that these medical students who are 
claiming to be registered have to sit for another 
examination. That means they are not qualified. Secondly, 
the medical studies that have been conducted at the 
Malabe Hospital is unacceptable. ඒක පිළිගන්න බැරි බව 
රජයම දැන් පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහලටත්, 
ෙහෝමාගම ෙරෝහලටත් යන්න කියනවා. ඒවාත් ෛවද්ය 
අධ්යාපනය හරියාකාරව ලබන්න පුළුවන් ෙරෝහල් ෙදකක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් ගම් පළාෙත් ෙරෝහල් වුණත් ඒ බව අප කියන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෛවද්යවරුන් බිහි කරන්න බැහැ. ශිෂ්යයන් පන්ති 
වර්ජනයක ෙයෙදමින් කරන ඒ සාධාරණ ඉල්ලීම වැරැදියි කියන්න 
රජය මුලින් කියපු කරුණුවලින් ෙබොෙහොමයක් රජයම දැන් 
පිළිගනිමින් සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ගරු මන්තීතුමා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I do not want you to get into an argument. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා, ඔබතුමා අසතුටින් සිටින බව 

පසිද්ධිෙය් පකාශ කර තිෙබන නිසා,- [බාධා කිරීමක්] කඩුෙවල 
මන්තීතුමා අසතුටින් සිටින බව පකාශ කිරීම නිසා- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. We have a time constraint.    

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මා ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පළමුවන පශ්නය, එම ඉල්ලීම් 

ඉෂ්ට කරනවාද යන්නයි. 
 

02.   සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණවල ෙයෙදන එම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 
මර්දනය හා හිංසාව දියත් කිරීෙමන් වැළකී රජය සාකච්ඡා 
මාර්ගයට පිවිෙසනවාද? 

03.  එම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට හිමි මහෙපොළ අත්හිටුවීමට කටයුතු 
කරමින් ගරු අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙගන ඇති 
අසාධාරණ කියා මාර්ගය වහා ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කරනවාද?  

 ඒ ශිෂ්යයන් දහස ් ගණනකෙග් මහ ෙපොළ  දීමනාවත් 
නවත්වා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අපි ගරු අමාත්යතුමාට අවස්ථාව ෙදමු, පිළිතුර ෙදන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලැබූ පශ්නයට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි: 

දකුණු ආසියා තාක්ෂණ හා ෛවද්ය ආයතනය -SAITM එක- 
ආරම්භ කර ඇත්ෙත් 2009 වර්ෂෙය්දී ය. ෙමම ආයතනය සඳහා 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම මඟින් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව 
MBBS උපාධිය පදානය කිරීම සඳහා බලය ලබා දී ඇත්ෙත් 2011 
වර්ෂෙය්දී ය. එම අධ්යාපන ආයතනය ආරම්භ වීමත්, ෙකොන්ෙද්සි 
සහිත ලියා පදිංචිය ලබා දීමත් යන කටයුතු ෙදකම සිදු වී ඇත්ෙත් 
ගරු මන්තීතුමාද අමාත්ය ධුරයක් දැරූ පසු ගිය රජය වකවානුෙව්දී 
ය. පසුගිය රජය කාලෙය් තමයි ඒකට අවසර දුන්ෙන්; ලියාපදිංචිය 
දුන්ෙන්. තව ෙහොඳ එකක් තිෙබනවා, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.   

ෙමම ආයතනය විසින් උපාධි පිරිනැමීම සඳහා ඉවහල් වන 
උසස් අධ්යාපනය පවර්ධනය කාර්යය සඳහා උපාධි පදානය 
කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් "සවුත් ඒෂියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් 
ෙටක්ෙනොෙලොජි ඇන්ඩ් ෙමඩිසින් (පයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය" 
පිළිගනු ලැබීම සම්බන්ධෙයන් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම 
සඳහා 2013.09.26වැනි දින අංක 1829/36 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙවනුෙවන් සභාගත කර ඇත්ෙත් වර්තමාන ඒකාබද්ධ විපක්ෂ 
නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්. ෙමතුමා තමයි ඒ 
ගැසට් එක- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister reply. - [Interruption.] Let him 

give the reply. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් වාෙග් බංෙකොෙලොත් - [බාධා කිරීම්] අපට ලජ්ජයි. ඔබතුමා 

තමයි ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කෙළේ.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
What you have read is wrong. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will give you the 

opportunity later. Let the Hon. Minister reply. Hon. 
Lakshman Kiriella, you go ahead. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ෙමතුමා ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරලා, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ෙම් ආයතනය පටන් අරෙගන රුපියල් මිලියන 600ක් 
සල්ලිත් දුන්නා. [බාධා කිරීම්]  අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලනය ෙම්ක 
තමයි. [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Dinesh Gunawardena, I will allow you to speak 

later. Let the Hon. Minister reply. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව 
ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්.  ගරු ඇමතිතුමා කියන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එදා ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් කළ අය අද ඒකට විරුද්ධව 

සාකච්ඡා පවත්වනවා. ෙම්ක අපට අදහා ගන්න බැහැ. අපි 
ෙද්ශපාලනය කරන එක ඇත්ත. නමුත් ෙම් වාෙග් අවස්ථාවාදී 
විධියට ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ආයතනය පටන් 
ගත්තා. එතුමා පටන් ගත්තා විතරක් ෙනොෙවයි, ළමයින්ට ශිෂ්යත්ව 
දුන්නා. රුපියල් මිලියන 600ක් සල්ලිත් දුන්නා.  ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා තමයි ඒ ගැසට් එක ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඇයි දැන් ෙම්කට විරුද්ධ වන්ෙන්?  ඇයි විරුද්ධ වන්ෙන්?  
[බාධා කිරීම්] කනගාටුව පළ කරන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු දීලා ඉවරද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් වාෙග් අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලනය කරන අය ජාතිෙයන් 

සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ෙම් පිළිබඳව එතුමාෙග් 
මතකය ආවර්ජනය කිරීම සඳහාත් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව හා 
මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහාත් 2013.12.11 වන දින හැන්සාඩ් 
වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.  

SAITM එක සඳහා ෙකොන්ෙද්සි සහිත ලියා පදිංචිය ලබා 
දීෙමන් පසුව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව සහ ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාව මඟින්ද පිළිෙගන ඇති අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත 
(උසස් ෙපළ) විභාගය සමත් වූ සිසුන් 2011 වර්ෂෙය් සිට සෑම 
වර්ෂයකම ෛවද්ය අධ්යාපනය  සඳහා ෙමම ආයතනයට ඇතුළත් 
කර ෙගන ඇත. ඒ අනුව වර්තමානෙය් ෙමම ආයතනෙය් ලියා 
පදිංචි වී අධ්යාපනය හදාරන සිසුන් සංඛ්යාව 853ක් ෙව්. ෙමම 
සිසුන්ෙගන් සියයට 89ක්ම ශී ලංකාෙව් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් 
ෙව්.  

අභියාචනාධිකරණය මඟින් SAITM ආයතනෙය් සිසුන්ට 
ෛවද්ය සභාෙව් තාවකාලික ලියා පදිංචිය ලබාෙදන ෙලස ශී ලංකා 
ෛවද්ය සභාවට නිෙයෝග කර ඇත. රජෙය් ෛවද්ය පීඨවල 
අධ්යාපනය ලබන සිසුන් SAITM ආයතනය වසා දමන ෙලස 
ඉල්ලමින් අසාධාරණ පන්ති වර්ජනයක් සිදු කළත්, උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, ෙම්ක පිළිගන්න කියලා. නමුත්, ළමයි 
පන්ති වර්ජනය කරනවා. ෙම්ක අසාධාරණයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශය මඟින් සියලු ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන් සමඟ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර,  එම සාකච්ඡාෙව්දී මූලික තීරණයක් 
ෙලස SAITM ආයතනයට ෙමම වසර තුළ තව දුරටත් සිසුන් 
ඇතුළත් කර ෙනොගැනීෙම් එකඟතාවකට එළැඹුණි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව දුන්ෙන් පීඨාධිපතිවරු 
විසින්. අදාළ පන්ති වර්ජනය කරද්දී සිසුන් අධ්යාපන කටයුතුවලට 
ෙයොමු කිරීමටද පීඨාධිපතිවරු එකඟ වූහ. එෙසේ වුවද, ෙමම තීරණය 
කියාත්මක කිරීමට පීඨාධිපතිවරුනද අෙපොෙහොසත් වූහ.  

ඉන් පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
ෙමම ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද්ය සංගමය, රජෙය් 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය, ෛවද්ය පීඨ 
ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමය, ෛවද්ය පීඨාධිපතිවරුන්, විශ්වවිද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය, උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය, ස්වාධීන විද්වත් ෛවද්ය වෘත්තිකයන්, 
SAITM ආයතනය ඇතුළු සියලු පාර්ශ්ව නිෙයෝජනය වන පරිදි 
සාකච්ඡා වාර ගණනාවක් පැවැත්වුණි. එම සාකච්ඡාෙව්දී මතු වූ 
කරුණු මුල් කර ගනිමින් රජය විසින් කියාත්මක වන මතු 

කියැෙවන පතිපත්තිමය තීරණ ගනු ලැබිණ. 

 

01.  ෛවද්ය අධ්යාපනය හැදෑරීම සඳහා නියමිත අනිවාර්ය 
මූලික සුදුසුකම් අත්යවශ්ය ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස නීතිගත 
කිරීම. 

02.  ෙමරට ලියා පදිංචි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලවල 
අධ්යාපන මට්ටම පරිපාලනය හා කළමනාකාරිත්වය 
පිළිබඳ නිශච්ිත තත්ත්වයක් හා පමිතියක් පවත්වා ෙගන 
යෑම අනිවාර්යය කිරීම සහ මීට සහාය වන සෑම 
ආයතනයක්ම ෙකොළඹ ෙකොටස ් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ලැයිසත්ුගත සමාගමක් හැටියට පාලක මණ්ඩලෙය් 
පාලනයට යටත්ව කියාත්මක කිරීම සහ ජනතාව ට 
හිමිකාරිත්වය සතු ආයතන බවට ඒවා පත් කිරීම. 

03.  ෛවද්ය උපාධියට අදාළ අවසන් පරීක්ෂණය සමත් 
SAITM සිසුන් හට ෙහෝමාගම ෙහෝ අවිසස්ාෙව්ල්ල රජෙය් 
ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා දීම. ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් හා විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් ස භාෙව් 
අධීක්ෂණය යටෙත් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණයකට 
SAITM සිසුන් ෙපනී සිටීම අනිවාර්යය කිරීම. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

04.   SAITM ආයතනයට අදාළ රජෙය් තීරණ කියාත්මක කරන 
ෙතක් ඒ සඳහා අලුතින් සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවීම. 

05.   නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු 
ෙරෝහල රජයට පවරාෙගන ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙලස 
පවත්වාෙගන යන්න ෙනොමිෙල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයීම. 

06.  රජෙය් විශව්විද්යාලවලට ඇතුළත් වීමට වරම් ෙනොලබන 
සිසුන්ට ෙමරටදීම උසස ් අධ්යාපනය ලැබීෙම් අවසථ්ාව 
පුළුල් කිරීම හා ඒ සඳහා පමිතිගත පදනමක් මත 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහාය ලබා ගැනීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙම් කටයුත්ත පටන් 
ගත්ෙත්. ඇයි, දැන් ෙම් ශිෂ්යයන් උසිගන්වන්ෙන්? අවස්ථාවාදී 
ෙද්ශපාලනෙය් උච්ච අවස්ථාවක් ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්] 
කනගාටුයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා අෙප් මිතෙයක්. අපට 
එතුමා ගැන කනගාටුයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් 

දී  විවාද කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. නමුත් ඔබතුමාට නිවැරැදි 
කිරීමක් කරන්න අවශ්ය නම්  සුළු ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විවාද කරන්න ෙනොෙවයි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
7,000කට වැඩිය සිසුන් පන්ති වර්ජනයක ෙයදිලා ඉන්නවාය 

කියලා මා කිව්වා. ගරු උසස ්අධ්යාපන ඇමතිතුමා පිළිගන්න ඕනෑ, 
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් බව. ෛවද්ය පීඨයන් සියල්ෙල්ම 
ඉගැන්වීම් කටයුතු ෙම් වනෙකොට ඇන හිටලා තිෙබනවා. 
උගන්වන්ෙන් නැහැ. පීඨාධිපතිවරු, ආචාර්යවරු ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාටත් කියලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
කරුණු ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 ඊළඟ කාරණය හැටියට මම කිව්ෙව් ෙම්කයි. ඇමතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් සිසුන් 
7,000ටම මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා දීම නවත්වලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මෙග් පැහැදිලි කිරීම අවසන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. 

මට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 
Please give me a chance. ඇයි, ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
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) 
ෙපොඩ්ඩක් මට ඉඩ ෙදන්න. මම ෙම්  කාරණය කිව්වාට පස්ෙසේ 

ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I am allowing him to give the reply.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇමතිතුමා, මට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ ලබා 

ෙදන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කැමැත්ත මත තමයි 

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, එෙහම තමයි.  I gave him the permission.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමහි අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය මුළු රටම 

මුහුණ ෙදන බරපතළ පශ්නයක්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි.  
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 
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ගැසට් එකක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා සභානායක හැටියට, - [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එච්චර දුර යන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I have to correct it.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, do you have anything to say about the 

payment of "Mahapola"?  මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ගැන පශ්නයක් 
ඇහුවා. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාවලට එන්ෙන් නැති ළමයින්ට 

මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි පශ්නය. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා කියන්ෙන් විශ්වවිද්යාලවලට එන්ෙන් නැති 

ළමයින්ට මහෙපොළ  ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද? පන්ති 
වර්ජනය කරන අයට මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර ලබා ෙදන්න කියලාද 
කියන්ෙන්?  මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය උදුරා ගන්න 

ගරු ඇමතිතුමාට අයිතියක් නැහැ. ෙම්ක සාමාන්ය ගම්බද සිසුන්ට 
කරන අසාධාරණයක්; මහා දඩයමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, the other question is- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, are you prepared to reply?  We have 

gone too far on this.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I am going to reply. අෙප් ආණ්ඩුෙව් පබල ඇමතිවරයකුව 

හිටපු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර කමය 
පටන් ගත්ෙත් පන්තිවලට ෙනොඑන අයට ෙගවන්න ෙනොෙවයි, 
පන්තිවලට එන අයට ෙගවන්නයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Let us close this matter at this point. ගරු 

ඇමතිතුමනි, අපි ෙම්ක ෙමතැනින් අවසන් කරමු. ෙහොඳයි, 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. [බාධා කිරීම්] We cannot go into a debate on 
this issue now. Hon. Minister, have you finished with your 
reply? We cannot just spend the whole day on this issue.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I have finished.  -[Interruption.] 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You all are responsible for this whole problem from 

the beginning.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ජාතිෙයන් සමාව ගන්න ඕනෑ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We have to finish this now.  
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමනි, ෙම් පශන්ය ගැන ෙමතැනින් 

එහාට වාද කරන්න බැහැ. මම කාටවත් අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 
We cannot do that.  ෙවලාව ගත ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයක් 
ඇහුවා. ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. එතැනින් එහාට ෙදන්න 
ෙවනත් පිළිතුරක් නැහැ. He is not clarifying any more. He has 
explained the position and that is all. ඔබතුමා තව ඇහුවත් 
එතුමා ෙදන්ෙන් ඒ පිළිතුර තමයි. Hon. Minister, have you got 
anything more to say?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට අලුෙතන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

Then, that is all. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එකකට යන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් අපි ෙම්ක 

ෙමතැනින් නවත්වමු.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
There is a point of Oder being raised.  ගරු අධ්යාපන 

ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හරියට අෙප් - [බාධා කිරීම්] ඉතින් ඕක 

ෙන් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා 
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් නවත්වා ගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා 
කථා කරන එක ෙපොඩ්ඩක් නවත්වා ගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා වැඩිහිටි ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙන්. වාඩි 

ෙවන්න ෙකෝ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, හරියට ෙමතුමා කියන්ෙන් 

පාර්ලිෙම්න්තු එන්ෙන් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තු දීමනාව ෙදන්න 
කියනවා වාෙග් කථාවක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් 

සියලුම මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. තර්ජනය කරන්න එපා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. මම විනාඩි 20ක සාධාරණ කාලයක් 
දුන්නා. ඊට වඩා කාලය ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමා සාධාරණ ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එක්ෙකෙනක් කථා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM කියන්ෙන්,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. එෙහම නැත්නම් මට යම් 

පියවරක් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්ෙන් නැහැ? ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තිතුමනි, 

ඔබතුමා ෙමතැනදී පශ්නයක් ඇහුවා, ෙමතුමා ඒ පශන්යට උත්තර 
දුන්නා. එතැනින් එහාට කිසිවක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. තර්ජනය 
කරලා ෙගන යන්න අමාරුයි, ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කථා කරන එක වැරැදියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පුටුෙව් වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] I gave you an opportunity 

to speak. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියලා කියන්ෙන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. ඒකට ෙවනත් 
අර්ථකථන ෙදන්න හදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, ඇමතිතුමා ඊට වැඩිය උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් 

ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා කිරීම්] උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් 
මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] Hon. Minister, please 
finish this. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, 

ඔබතුමා විසින්ම ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක වැරැදියි කියලාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Why are you misleading the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියනවා, ෙමතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක වැරැදියි 

කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇයි වැරැදි එකක් ෙගනාෙව්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM means "South Asian Institute of Technology 

and Management". 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා, ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරපු ඔබතුමාට ෙමෙහම කථා 

කරන්න පුළුවන්ද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන ෙද් සාධාරණ නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා තමයි SAITM එක සම්බන්ධ ගැසට් එක ඉදිරිපත් 

කෙළේ. ඔබතුමාට ෙමෙහම කථා කරන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමතුමා අද ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් අසත්යයක් පකාශ කෙළේ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම කථා කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM කියන්ෙන්, "South Asian Institute of 

Technology and Management" කියන එකයි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Now he knows that and he gave the reply. එතුමා පිළිතුරක් 

දුන්නා. [බාධා කිරීම්] එතුමා ඊට වඩා උත්තරයක් ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙවනත් පශ්න තිෙබනවා නම් 
අහන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

He is misleading the House. නමුත්, ෙමතුමා අසත්යයක් 
ෙන් කිව්ෙව්. "Management" කියන එකට "Medicine" කියලා 
අසත්යයක් කිව්වා. It should be "South Asian Institute of 

Technology and Management". 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමැතිතුමා, ඔබතුමාට මීට වැඩිය පිළිතුරු ෙදන්න 

තිෙබනවාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා පශ්නය ඇසුෙව් SAITM එක ගැන. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
SAITM එක ගැන පිළිතුරු දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 

ඔබතුමාට තව පැහැදිලි කිරීම් තිෙබනවා නම් කරන්න.  
එතැනින් එහාට මට ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 
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මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇඟිල්ල දිගු කරලා තර්ජනය 
කරන්න එපා. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න, නැත්නම් මට නම් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම්ක ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්; ෙම්ක ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව, ගරු  ටී. රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා. මම අවස්ථාව දුන්නා.  අපි ෙම් ගැන විනාඩි 
20ක් කථා කළා. [බාධා කිරීමක්] 

අපි පුළුවන් තරම් අවස්ථාව දුන්නා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා 
එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තර්ජනය කරන්න පුළුවන්ද? ෙම්ක ආදර්ශවත් තැනක්. [බාධා 
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න, ෙම්ක ආදර්ශවත් තැනක් 
කියලා. තර්ජනය කරලා ඇඟිල්ල  දිගු කරලා, බලපෑම් කරලා 
ෙමතැන තීරණ ගන්න බැහැ. ෙම්ක ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒක දැන 
ගන්න. 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද මන්තීතුමා? 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
පාර්ලිෙම්න්තුව ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම තමයි කරන්ෙන්. අපි දන්නවා. ෙම්ක පාෙද්ශීය 

සභාවක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමැතිතුමා, කථා කරන්න. ෙම්ක 
පාර්ලිෙම්න්තුව. පාෙද්ශීය සභාවක් ෙනොෙවයි. වාඩි ෙවන්න. කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීමක්] 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ්ය නම් එතුමාට 
අවස්ථාවක් ෙදන්නම්.  ඊට පසුව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. ෙවන කාටවත් ෙදන්න බැහැ.  
[බාධා කිරීමක්]  එෙහම නම් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමා වාඩි 
ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ විධියට හැසිෙරන්න. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එක 

මම කියවන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න, please. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් එතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is always misleading the House.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එෙක් තිෙබන්ෙන්, "South Asian 

Institute of Technology and Medicine"  කියලා. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
දිනය කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
2013.12.11. ෙමතුමාෙග්ම ගැසට් එෙක් තිෙබනවා, 

"Medicine" කියන වචනය.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
It is, "South Asian Institute of Technology and 

Management."  [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් ගැසට් එෙක් තිෙබනවා, "Medicine" කියලා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙල්ඛනය භාර ෙදන්න. Otherwise, I will suspend the 

Sittings, have a Party Leaders’ Meeting and then, go 
ahead.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
"Medicine" කියලා ගැසට් එෙක් නැත්නම් පටන් ගත්ෙත් 

ෙකොෙහොමද?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගැසට් එෙක් තිෙබන්ෙන් "Medicine" කියලා. "Management" 

ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගැසට් එෙක් නැත්නම් පටන් ගත්ෙත් කවුද?  [බාධා කිරීමක්]  

මම දැන්  ඒකට පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. ඊළඟ අමාත්යාංශ 
නිෙව්දනෙය්  පිළිතුර ෙදනවා. අහගන්න, යන්න එපා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පුරා විද්යා ෙකොමසාරිස් ෙහෝටලයක් හදන්න දුන්ෙන් නැහැ 

කියලා ෙගදර යවලා - 

1203 1204 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙහෝටල් ෙකොෙහේද හදන්ෙන්? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක 2013.12.11වැනි බදාදා පළවුණු හැන්සාඩ් වාර්තාව; 

Volume 222 - No. 09.   අවශ්ය නම් හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා බලන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා  මට ෙමය  record කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Record කරන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Record කරන්න ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්. Record කරන්න ඉඩ 

ෙදනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Record කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතින් ඔබතුමා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. පස්ෙසේ 

ඔබතුමාෙග් කට්ටිය ඔක්ෙකෝම ඇවිල්ලා තර්ජනය කරනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] 

මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
ඉස්ෙසල්ලාම ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමා අෙප් හඬට සවන්දීම 

ගැන. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුති කරන්ෙන් හුඟක් ෙවලා ගිහිල්ලා. ෙමොකද, ඔබතුමාට 

මම මුල ඉඳලාම අවස්ථාව දුන්නා. ඔබතුමාට text එකට වැඩිය 
කියන්නත් අවස්ථාව දුන්නා.  Text එෙක් නැති ඒවා පිළිබඳව 
කියන්නත් මම විනාඩි 10ක් අවස්ථාව දුන්නා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි. ෙම්ක ලංකාෙව්ම ෛවද්ය විද්යාව පිළිබඳ පශ්නයක්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක හරි. ඒ නිසා තමයි අවස්ථාව දුන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට, අපට සහ තව නූපන් අයටත් යන්න ෙවනවා 

ෙදොස්තර ළඟට. හරි පුහුණුවක් නැති ෙදොස්තරලා ළඟට යන්න 
එපාය කියන එක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කරුණු පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සල්ලිවලට ෙදොස්තරලා හදලා ෙවදකම් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් පශ්නය කියන්න. දැන් ෙම් ගැන මත ෙදකක් ෙන් 

තිෙයන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම ෙවදකම් කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ෙම් වාෙග් පැහැදිලි කිරීම කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්නම් කියලා මම මුලදීම කිව්වා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉතින් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. අවස්ථාව ෙදන්න හදනෙකොට තමයි නැඟිටලා 

තවත් ඒවා පටන් ගත්ෙත්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතින් දැන් කියන්න. දැන් කියන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැම මන්තීවරෙයකුටම අයිතියක් තිෙයනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අයිතිය නිසා තමයි මන්තීතුමා, ෙම් ගැන වාදයක් තියන්න 

බැහැ ෙන්. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No.  I am trying to correct it.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
So, you go ahead now.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, South Asian Institute of 

Technology and Managementවලට තමයි registration එක 
අරෙගන තිෙයන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා ඉඳගන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Kiriella, let him explain first. Then, you can 

reply that.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
He is disturbing me. He must allow me to explain.  අපි 

කියන ෙද් ගැන, අපි ළඟ ෙතොරතුරු ඇතිවයි කියන්ෙන්.  ෙනවිල් 
පනාන්දු මහත්මයා මම දන්නවා. එතුමා හිටපු මන්තීවරෙයක්; 
ෙදොස්තරවරෙයක්; ගරු කරන්න පුළුවන් සල්ලිකාරෙයක්; 
ෙබෞද්ධෙයක්; සිංහල ෙකෙනක්. ඒ ඔක්ෙකෝටම ගරු කරනවා. 
නමුත් වැරදි වැඩක් කරනවා නම් ඒක පව්කාරකමක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාරණය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙහට ෙපොෙසොන් ෙපොෙහොය නිසා පව්කාර වැඩක් කරන්න එපා 

කියන කාරණයයි කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එච්චරද, අවසානද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. SAITM is the South Asian Institute of 

Technology and Management, which was approved only 
to be in the Technology Park because it is for 
Technology. It is not an institute which was approved for 
Medical studies. That is what it is. The Hon. Minister 
does not know that. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. Is that all?  - [Interruption.]   ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

ඇමතිතුමා ෙම් ගැන විවාදයක් යන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Point of Order එකට ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදනතුරු 

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, please give me one minute. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් ගැන කියන්න තිෙයන්ෙන් 

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් එෙක්, 
“Management”  කියලා වචනයක් නැහැ. “Medicine” කියන 
වචනය තමයි තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි.  So, we will close this now.  [Interruption.] Hon. 

Dayasiri Jayasekara, what is your point of Order? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 

අමාත්යතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද කියලා කියන්න. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම්ක COPE එෙක්දීත් මතු කළා. 

“Management” කියලා ෙම් Institute එෙක් නම තිෙබනවා නම්, 
ෙකොෙහොමද ෙම්ෙක් Medical Degree එකක් ෙදන්න ශිෂ්යත්ව 
දුන්ෙන් කියන එක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. අපට තිෙබන 
පශ්නය අන්න ඒකයි. ඒක සම්පූර්ණ වැරැදියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM එක ආරම්භ කිරීෙම් 

කියාවලියට විරුද්ධව එකම කල්තැබීෙම් විවාදය ෙගනාෙව් මමයි. 
ඒ ෙගනාෙව් අපි විපක්ෂෙය් සිටියදීයි. මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙගන් අහන්ෙන් එක පශ්නයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමතුමා කියන විධියට Medical Faculty එකක් ආරම්භ කරන්න 
ඒෙක් පතිපාදන නැත්නම්, 2009 ඉඳලා Medical Faculty එකකට 
ළමයි ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආයතනයට 
උසස් ෙපළ "S" 2ක් තිෙබන ළමයිනුත් ගත්තා. එස් "S" 1ක් 
තිෙබන ළමයිනුත් ගත්තා. අපි හදන්ෙන් විධිමත්භාවයක් ඇතිව 
වැඩ කරන්න. අපි හදන්ෙන් ෙම්ෙක් ගුණාත්මකභාවය හදන්නයි. 
ඒක ෙමතුමාට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
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) 
ෙහොඳයි, this is the last time. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. ෙමතැනින් ෙම් කථාව අවසානයි. We 
have to finish this.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා 

මෙගන් අහනවා, 2009දී එතැන ෛවද්ය විද්යාලයක් ආරම්භ කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා. නීති විෙරෝධීයි. ඒක තමයි කියන්ෙන්. නීති 
විෙරෝධී ආයතනයක් තිෙබනවා. ඒක නීති විෙරෝධීයි. ගරු අකිල 
විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා ෙම් ආයතනය නීති 
විෙරෝධීයි කියලා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒකයි පශ්නය. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඒ පශ්නය අවසානයි.  

මීළඟට, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා. You may raise 
your Question.  

II 
 

ෙප්දුරු තුඩුව ධීවර වරාය සංවර්ධනය 
ப த்தித் ைற மீன்பி த் ைற க அபிவி த்தி 
DEVELOPMENT OF POINT PEDRO FISHERIES HARBOUR  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் 

நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு மஹிந்த 
அமர ர அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி. 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி 
அைமச்சும் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி ம் இைணந்  
யாழ்ப்பாணம், ப த்தித் ைறத் ைற கத்ைத அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு உத்ேதசித் ள்ள நிைலயில், ேமற்ப  அபிவி த்திச் 
ெசயற்பாட் க்குத் ேதைவயான காணிகள் சு காிப் த் 
ெதாடர்பில் ஏற்ெகனேவ அப்பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர் 
க டன் கலந் ைரயாடப்பட்  இணக்கம் காணப்பட் ள்ள 
தாகத் ெதாியவ கின்ற . அந்தவைகயில், ைற கம் 
அைமந் ள்ள கிழக்கு, ேமற்கு மற் ம் ெதற்குப் பகுதிகளில் 
காணிகள் சு காிக்கப்ப ம் என் ம் கிழக்குப் பகுதிையப் 
ெபா த்தவைரயில் அங்ேக அைமயப்ெபற் ள்ள நடராஜர் 
கைலயரங்கு வைரயில் மாத்திரேம காணி சு காிப்  
இடம்ெப ம் என் ம் கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல 
அபிவி த்தி அைமச்சு அதிகாாிகளால் ெதாிவிக்கப்பட் , 
ஏற்ெகனேவ வைரபடம் ஒ ங்காகக் காட்டப்படாமல், 
கடற்ெறாழிலாளர்க டன் இணக்கப்பா கள் எட்டப்பட் ந்த 
தாக ம் ெதாியவ கின்ற . ஆனால், ன்னர் ஒ ங்காகக் 
காட்டப்படாத வைரபடத்ைதத் தற்ேபா  ைமயாகக் 
காட் , ைற க எல்ைலயான  ஏற்ெகனேவ ெதாிவிக்கப் 
பட்ட கிழக்குப் பகுதி நடராஜர் கைலயரங்கிைனத் தாண் , 
4ஆம் கு க்குத்ெத  வைர ெசல் ம் என்  ெதாிவிக்கப் 
ப வதாகத் ெதாியவ ம் நிைலயில், இத்தைகய காணிச் 
சு காிப்  இடம்ெப மானால், ெகாட்ட க் கிராமம் 

ைமயாக அழிக்கப்ப ம் நிைலேயற்ப ம் என் ம் 
அவ்வாறானெதா  நிைல ஏற்ப மானால், அங்கு வாழ்ந்  
வ கின்ற 265 கு ம்பங்களின ம் ைனப் பகுதிக்குட்பட்ட 
சுமார் 150 கு ம்பங்களின ம் வாழ்க்ைக பாாிய 
பாதிப் க க்கு உட்ப ம் என் ம் அம்மக்கள் ெதாிவித்  
வ கின்றனர்.   

இந்த மக்கள் இப்பகுதியில் நீண்ட காலந்ெதாட் ப் 
பரம்பைர பரம்பைரயாக வாழ்ந் வ ம் நிைலயில், ேமற்ப  
கிராமத்தி ள் தங்கள  வாழ்வாதாரத் ேதைவக க்கான 
அைனத்  ஏற்பா கைள ம் மட் மன்றி, தங்கள  நிைலயான 
வாழ்க்ைகக்கான அைனத்  வசதிகைள ம் அைமப் கைள ம் 
ஏற்ப த்திக் ெகாண் ள்ளனர். அேதேநரம், இம்மக்கள் ெதாழில் 
ெசய்கின்ற சுமார் 275 வைரயிலான மீன்பி ப் படகுக ம் 
இப்பகுதியிேலேய கட்டப்பட்  வ கின்றன.  இந்த நிைலயில், 
இம்மக்கள் அப்பகுதியி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட்டால், 
அவர்கள  வாழ்க்ைக மற் ம் வாழ்வாதாரங்கைளயிட் ப் 
பாாிய சவால்க க்கு அவர்கள் கங்ெகா க்க ேவண் ய 
நிைலேயற்ப ம். 

ப த்தித் ைற ைற க அபிவி த்திக்ெகன ஏற்ெகனேவ 
அப்பகுதிக் கடற்ெறாழிலாளர்க டன் கலந் ைரயா  
இணக்கம் காணப்பட்ட வைகயில் காணிகள் சு காிக்கப்பட் , 
அதைன அபிவி த்தி ெசய்வதற்கும் அதன் லமாக ேமற்ப  
மக்களின் வாழ்வாதாரங்கைளப் பா காப்பதற்கும் வழிவைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள மா? அல்ல   
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ேமற்ப  அபிவி த்தித்திட்டத்திற்கு ேம ம் காணிகள் 
ேதைவெயனில், அம்மக்களின் வாழ்க்ைக மற் ம் 
வாழ்வாதாரங்க க்குப் பாதிப்பற்ற வைகயில், அம்மக்க டன் 
மீண் ெமா ைற கலந் ைரயா  ஒ  தீர்மானத்திற்கு 
வ வதற்கான நடவ க்ைகயிைன ேமற்ெகாள்ள மா?  

கடற்ெறாழிைல ஒ  கு ம்பத்ெதாழிலாக இம்மக்கள் 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற நிைலயில், அவரவர் ெதாழில் 
ெசய்கின்ற படகுகள் அவரவர  இ ப்பிடங்க க்கு 
அ கிேலேய கட்டப்பட் , அவற்றின் பராமாிப் கள் உட்பட 
ெதாழில்சார்ந்த ஏைனய ெசயற்பா கள் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றன. இதன்ேபா  கு ம்பத்தாேர ஈ பட்  
வ கின்றனர். ேமற்ப  ைற க அபிவி த்திப் பணிகள் 
காரணமாக அப்பகுதியி ந்  படகுகள்  அப் றப்ப த்தப் 
ப ம் நிைலயில் இம்மக்கள் ெதாழில்ாீதியில் பாதிப் க்க க்கு 
உட்பட ேநாி ம்.  

இவ்வாறான நிைலயில் இம்மக்க க்கு அதற்குாிய 
இழப்பீ கைள வழங்குவதற்கு ஏேத ம் ஏற்பா கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா? அல்ல  மாற்  ஏற்பா கள் 
ஏ ம் இ க்கின்றனவா?  

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதிைல ம் எ க்கப் 
படக்கூ ய நடவ க்ைக ெதாடர்பான விளக்கத்ைத ம் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சைபக்குத் ெதாிவிப்பா 
ெரன்  எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி  
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා 

විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද පශ්නයට 
දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න තිෙබනවා. එම නිසා මම පිළිතුර 
සභාගත* කරන ගමන්, ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් 
කරන්න කැමැතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය ඇතුළු උතුරු පෙද්ශෙය් ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ජනතාවට යුද්ධය අවසාන වුණත් නිසි 
ආදායමක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. 1980 දශකය වන විට ෙමරට 
ධීවර කර්මාන්තය සඳහා සියයට 40ක දායකත්වයක් උතුරු 
පෙද්ශෙය් ජනතාව දැක්වූවා. නමුත්, 1983 වසර ආරම්භෙය් සිට 
2009 වසර වන ෙතක් එම දායකත්වය සියයට 4 දක්වා පහත 
වැටීමක් සිදු වුණා. එම දායකත්වය ඉතා අවම මට්ටමකට වැටුණා. 
වර්තමානය වන විටත් එම දායකත්වය පවතින්ෙන්, ධීවර 
කර්මාන්තෙය් ඉහළ යාම සිදු වී තිෙබන්ෙන්, සියයට 12ක 
මට්ටමකින් විතරයි. ෙමය කිසිෙසේත්ම පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට ෙහේතුව, උතුරු පෙද්ශෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන 
ජනතාව ෙවරළාසන්න මුහුෙද් ධීවර කටයුතුවල ෙයදීමයි. ඒ 
වාෙග්ම තවමත් ඔවුන් භාවිත කරන්ෙන් පැරණි  සාම්පදායික 
කමයි. එයින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, නවීන තාක්ෂණය භාවිත කරලා 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න ඔවුන්ට අවකාශයක් නැහැ. මම 
එම පෙද්ශවලට ගිය අමාත්යවරෙයක් විධියට කියන්න කැමැතියි, 
අපි දකුෙණ් අවුරුදු 15කට - 20කට ඉස්ෙසල්ලා දැකපු ධීවර 
කර්මාන්තය තමයි තවම උතුරු පෙද්ශය තුළ කියාත්මක 

ෙවන්ෙන්. ඉතාම පැරණි ෙබෝට්ටු තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
කිසිම තාක්ෂණයක් ඒ අයට තවමත් ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. අපි 
දැන් අවශ්ය කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ මුළු පෙද්ශයටම වරායක් නැහැ. ගැඹුරු 
මුහුදට යවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් බහුදින යාතාවක්වත් නැහැ. 
අපි ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයට වරින් වර කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා ඇතුළු කැබිනට් 
මණ්ඩලය ෙම් පශ්නය ගැන දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මැතිතුමා ඇතුළු  ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝත් වරින්වර කිව්වා,  "උතුරු පෙද්ශෙය් 
ධීවර කර්මන්තය  දියුණු කර ෙදන්න." කියා.  ඒ අනුව අපි දැන් 
සැලසුම් කර තිෙබනවා, ෙප්දුරුතුඩුෙව් සහ ෙප්සාෙල් ධීවර 
වරායන් ඉදි කරන්න.  

ෙප්දුරුතුඩුෙව් ඉදි කරන ධීවර  වරාය එහි තිෙබන පිහිටීම 
අනුව ලංකාෙව්  ෙලොකුම ධීවර වරාය බවට  පත් ෙවනවා. ඒ හා 
ආශිතව ධීවර ජනතාවට විශාල වශෙයන් යහපතක් වන 
ආකාරෙයන් තමයි  ඒ කටයුත්ත සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සඳහා  
අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්න  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
දැනටමත් එකඟතාව  පළ කර තිෙබනවා.  ඒ අනුව අපි පධාන 
මට්ටෙම් වරායවල් ෙදකයි හදන්ෙන්. එකක්,  ෙප්දුරු තුඩුෙව්. 
අෙනක, ෙප්සාෙල්. ඊට අමතරව යාපනය දිස්තික්කෙය් නැංගුරම්  
ෙපොළවල් 7ක්   අපි සංවර්ධනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා 
ධීවරයන්ෙග්  කටයුතු ෙවනුෙවන් මුළු උතුරු පළාෙත් ධීවර 
ෙතොටුපළ 20ක් සංවර්ධනය කරන්නට  ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 
මූල්ය පතිපාදනත්, රජය ෙවනම මූල්ය පතිපාදනත්  අද ෙවනෙකොට   
ෙවන්  කර තිෙබනවා; ෙම් කාල පරාසය තුළටම උතුෙර් ධීවර 
වරායක්  නිර්මාණය කරන්නට මූල්ය  පතිපාදන ෙවන් කර 
තිබුෙණ් නැති නිසා. ඒ අනුව ෙම් ධීවර වරාය නිර්මාණය 
කරන්නට දැනටමත් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් කණ්ඩායමක් 
ගිහින්  ශක්යතා අධ්යයනයක් කර, ලංකාෙව් ඉතාම සාර්ථක 
වරායක් බවට  ෙප්දුරුතුඩුෙව් වරාය පත් ෙවනවාය කියන 
කාරණය  අපට දැනටම දැනුම් දී තිෙබනවා. ඒ  අනුව ෙමය 
කියාත්මක කරන්නට යාෙම්දී ෙමයින් හානියක්  සිදුවනවා යැයි ඒ 
වාෙග්ම   සුළු කර්මාන්තවල ෙයෙදන අයට බාධාවක් ඇති වනවා 
යැයි බවටත් ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් දැඩි විෙරෝධතාවක් ඇති 
වුණා. ඒ අනුව අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්  ෙප්දුරුතුඩුෙව් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ පෙද්ශයට ගිහින්   
ධීවර නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව, ඒ 
තත්ත්වය  පිළිබඳව වැටහීමකින් යුතුව  ඒ අයටත් ඒ අයෙග් 
කර්මාන්ත කර ෙගන යන ආකාරයට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන 
ගමන්  ෙම් වරාය සකස ්කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කළාට පසේසේ,  ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් විශාල පමාණයක්  ඒ ෙවනුෙවන් 
කැමැත්ත පකාශ කර තිෙබනවා.  

ඒ අවස්ථා ෙව් කියා තිෙබන්ෙන් පවුල් 150ක් විතර ෙම්කට 
විරුද්ධ ෙවනවාය කියායි. නමුත් එය දැන් සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඉතාම  සුළු පිරිසකෙග් තමයි විෙරෝධයක් 
මතු වන්ෙන් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමනි. අපි ඒ අයටත් 
කිසිදු අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. ෙම් වරාය 
ආශිත කටයුතුවලට යම් ඉඩම් පවරා ගැනීමක් සිද්ධ ෙවනවා නම්  
අපි ඒවාට නිසි පරිදි සාධාරණ විධියට වන්දි ෙගවීමක් සිදු කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් ධීවර වරාය තුළ ඍජු සහ වක රැකියා විශාල 
පමාණයක් නිර්මාණය ෙවනවා. දකුෙණ් අය ෙගන ගිහින් ඒ 
වරාෙය් රැකියා ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙමහි ඇති වන සියලුම රැකියා  ඒ පෙද්ශෙය්, ඒ දිසත්ික්කෙය් 
තරුණ තරුණියන්ට ලබා ෙදන්නටයි අපි කල්පනා කරන්ෙන්. අපි 
දැනටමත්  ඒ පිළිබඳව අදහස් කර තිෙබනවා. එෙසේ නැත්නම් ෙම් 
සංහිඳියාව අපට ෙගොඩනඟා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ.  අෙප් 
පෙද්ශවලින්, අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලින් ෙගන ගිහින් ඒ 
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රැකියා අවස්ථා පුරවන්න ගිෙයොත් ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති 
ෙවනවා. එම නිසා ඒ ආශිතව ඇතිවන ඍජු රැකියාත්, වක රැකියාත් 
සියල්ලම ඒ පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ටයි ලබා ෙදන්ෙන් 
කියන  එක අපි වගකීෙමන් කියනවා.  

ෙම් තුළින්  ඒ පෙද්ශෙය් ධීවරයන්ට විශාල ආදායමක් ලබා 
ගන්නට  පුළුවන් ෙවනවා.  බහුදින යාතා  ඉතා විශාල පමාණයක් 
ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උ තුෙර් ධීවර 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න විෙශේෂ ව්යාපෘතියක් විධියට  ඒ සඳහා 
සියයට පණහක සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්නටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ආශිතව මත්ස්ය සැකසුම්  මධ්යස්ථාන 
බිහිවීමක් සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ශිතාගාර ඇති ෙවනවා.  අයිස් 
යන්තාගාර ඇති ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ඒ ආශිතව තවත් කර්මාන්ත  
රාශියක් ඇති වී රැකියා විශාල පමාණයක් නිර්මාණය ෙවනවා.  
උතුරු පළාෙත් ජනතාවෙග් - තරුණයන්ෙග් රැකියා පශ්නයට  යම් 
විසඳුමක් ලබා දීෙම්, රෙට් ආර්ථිකයට ශක්තියක් ලබා දීෙම්  
වාෙග්ම  විෙද්ශ විනිමය  රටට ෙගන ඒෙම්  ව්යාපෘතියක් බවට 
ෙමය පත් කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාවක් තිෙබනවා.  

ජල ජීවි වගා කර්මාන්තපුර - aquaculture industrial park - 
අපි දැනටමත් උතුරු පෙද්ශෙය් ආරම්භ කර තිෙබනවා. නුදුෙර්දීම 
මන්නාරෙම් ආරම්භ ෙවනවා.  ඒ  ආශිතව රැකියා දහදාහක්වත් 
නිර්මාණය ෙව්ය කියා අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  අක්කර තුන්  
දාහක කර්මාන්ත පුරයක් තමයි ආරම්භ කරන්ෙන්.  
සම්පූර්ණෙයන්ම විෙද්ශ ෙවෙළඳෙපොළ ඉලක්ක කර ෙගනයි ඒ 
කර්මාන්ත පුරය ආරම්භ කරන්ෙන්.  අප බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන් උතුෙර් ජනතාවට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට, වැරැද්දක් 
ෙනොවන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත කරන්නයි. අවෙබෝධෙය් යම් 
අඩු පාඩුවක් නිසා ඒ ජනතාවෙග් විෙරෝධතාව තිබුණා. ඔබතුමන්ලා  
ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කර ෙම් කටයුත්තට සහෙයෝගය ලබා  
දුන්ෙනොත් අපට ෙම් පශ්නය  විසඳාගන්නට ලැෙබනවාය කියා 
මහජන නිෙයොජිතයන් විධියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

ෙමරට ධීවර කර්මාන්තය සඳහා උතුරු පළාෙත් දායකත්වය 1980 දශකය 
ආරම්භය වන විට සියයට 40ක් විය. ෙමය 1983 වසෙර් යුද්ධය ආරම්භව 2009 
වසර වන විට සියයට 4 දක්වා පහත වැටී තිබුණි. එම අගය ෙම් වන විට සියයට 
12 මට්ටෙම් පවතී. ඒ අනුව, යුද්ධයට ෙපර පැවැති තත්ත්වය යටෙත් වුවද 
උතුරු පළාෙත් ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනයට ඉහළ විභවතාවක් පවතී. 

තවද, උතුරු පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා 
දායකත්වය ලබා දීෙම් ඉහළ ශක්යතාවක් සහිත ක්ෙෂේතය වන්ෙන් ද ධීවර 
කර්මාන්තයයි. ෙම් වන විට උතුරු පළාෙත් පධාන වශෙයන් කියාත්මක 
වන්ෙන් සාම්පදායික, ෙවරළාසන්න ධීවර කර්මාන්තය වන අතර එහි ධාරිතාව 
තවදුරටත් ඉහළ නැංවීෙම් සීමාව ඉක්මවා ඇත. එබැවින්, වඩා ඉහළ 
ඵලදායිතාවක් සඳහා අක්ෙවරළ හා ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කර්මාන්තය ෙකෙරහි 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය. එෙසේ වුවද, සාම්පදායික සුළු පරිමාණ 
ධීවරයා රැක ගැනීෙම් අභිලාෂය තහවුරු කරන  අතරම, වාණිජ මට්ටෙම් ධීවර 
කර්මාන්තය නංවාලීම ෙකෙරහිද අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කර ඇත. ඒ 
සඳහා ෙවරළාසන්න සුළු පරිමාණ ධීවර කර්මාන්තයට අමතරව විශාල 
පරිමාණෙය් බහුදින යාතා (අවම අඩි 55 ඉක්මවන) කර්මාන්තය සඳහා ෙයොමු 
කළ යුතුය. 

ෙම් සඳහා වන පධාන බාධාව වශෙයන් උතුරු පළාෙත් ධීවර යටිතල 
පහසුකම් පමාණවත් ෙනොවීම හඳුනාෙගන ඇත. බටහිර ෙවරළ තීරෙය් 
කල්පිටිෙය් සිට නැ ෙඟනහිර ෙව රළ තීරෙය් ෙකොඩ්ෙබ් දක්වා සම්පූර්ණ ෙවරළ 
තීරය තුළ එකදු ධීවර වරායක් ෙහෝ ෙනොමැත. ෙමම තත්ත්වය අවධාරණය 
කරමින් උතුරු පළාෙත් සියලුම ධීවරයන් සඳහා පහසුකම් සැලෙසන පරිදි 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සහායක උතුරු පළාත් තිරසාර ධීවර සංවර්ධන 
ව්යාපෘතිය සැලසුම් කරන ලදී. ෙම් යටෙත් පහත වැඩසටහන් කියාත්මක කරයි. 

1. ධිවර වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ හා ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධනය. 

2.  ජලජීවී වගා සංවර්ධනය. 

3. ධීවර පවුල් ආශිත ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය. 

ෙමම වැඩසටහන් අතරින් ධීවර වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ හා ෙතොටුෙපොළ 
සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් පහත ව්යාපෘති ෙයෝජනා කර ඇත. 

1. ෙප්දුරුතුඩුව හා ෙප්සාෙල් ධීවර වරාය ඉදි කිරීම. 

2. යාපනය දිස්තික්කෙය් නැංගුරම්ෙපොළ 7ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

3. උතුරු පළාෙත් ධීවර ෙතොටුෙපොළ 20ක් සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙම් යටෙත් ඉදිවන විශාලම ධීවර වරාය වන්ෙන් ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර 
වරායයි. 

ෙයෝජිත ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර වරාය සැලසුම් කර ඉදි කිරීෙමන් අනතුරුව 
ෙමරට විශාලම ධීවර වරාය ෙව්. ෙමය උතුරු පෙද්ශෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
ෙබෙහවින් ඉවහල් වනු ඇත. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය මඟින් සකස් කරන ලද 
මූලික සැලසුම්වලට අනුව ෙප්දුරුතුඩුව ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා අත්පත් 
කර ගැනීමට ෙයෝජිත ෙපෞද්ගලික ඉඩම් සඳහා හිමිකම් කියන පුද්ගලයින් 
හඳුනා ගැනීමට සහ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එම ධීවර පජාව දැනුවත් කිරීමට කියා කරන ලදී. අදාළ සියලු 
සාකච්ඡා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා දැනුවත් කර, එම කාර්යාලය 
සම්බන්ධීකරණෙයන් කියාත්මක කරන ලදී. 

ධීවර වරාය සැලසුම් කිරීෙම් ඉදිරි පියවරක් ෙලස මැනුම් කටයුතු සිදු කර 
ව්යාපෘතියට අදාළ සීමාව සලකුණු කිරීෙමන් අනතුරුව එම සැලැස්ම සඳහා, 
ධීවර වරාය ඉදි කිරීම නිසා සිය යාතා නවත්වා තැබීෙම් පහසුකම් අහිමි වන බව 
පවසමින් ෙයෝජිත පරිශෙය් නැ ෙඟනහිර ෙවරළ තීරය භාවිත කරන පිටත 
එන්ජින් සහිත ෙබෝට්ටු හිමි ධීවරයන් විසින් විෙරෝධතාව පකාශ කරන ලදී.  ඊට 
ෙහේතුව වරාය ඉදි කිරීෙමන් අනතුරුව තමාට ධීවර ෙතොටුෙපොළ අහිමි වන බවට 
වන ආකල්පයයි. ෙම් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශ නිලධාරින් සහ 
ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්, අදාළ ධීවර පජාවට කරුණු පැහැදිලි කරන ලද 
අතර ෙයෝජිත ධීවර වරාය තුළ ෙමම කුඩා පරිමාණ ධීවර යාතා සඳහා නැංගුරම් 
දැමීෙම් පහසුකම් සැලසිය හැකි බවට දැනුවත් කිරීෙමන් අනතුරුව එම ගැටලුව 
නිරාකරණය විය. 

ෙම් වන විට එම ධීවර පජාව විසින් ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා විෙරෝධය 
දක්වමින් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙයෝජිත වරාය කුඩා පරිමාණෙයන් ඉදිකර දැනට 
ඔවුන් භාවිත කරන ෙවරළ තීරය පිටත එන්ජින් සහිත යාතා සඳහා නිදහස් කර 
ෙදන ෙලසය. 

උතුරු පළාත තුළ ධීවර වරායන් ඉදිකිරීමට ඇති ස්ථාන ඉතා සීමිත බැවින්, 
ෙමම ධිවර වරාය ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත්ෙත් සම්පූර්ණ උතුරු පළාතම 
ආවරණය වන පරිදි ගැඹුරු මුහුෙද් ධීවර කටයුතු සඳහා භාවිත කරන යාතා 
සඳහා සහ දැනට එම පෙද්ශෙය් ධීවර කටයුතු සඳහා භාවිත කරන කුඩා යාතා 
සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැකි පරිදි බහු කාර්යය ධීවර වරායක් වශෙයනි. ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම මඟින් පජාවට සිදුවන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා 
ෙවරළාසන්න ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ෙවනුවට මුහුදු පෙද්ශය ෙගොඩකර 
වරාය පරිශෙය් ඉදි කිරීම් සඳහා ෙයොදා ගැනීම වශෙයන් ව්යාපෘති විෂය පථය 
ෙවනස් කරමින් මූලික සැලසුම් ෙවනස් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව 
ධීවර පජාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙමම විෙරෝධතාව පදනම් විරහිතය. 

ෙයෝජිත සැලසුම් අනුව පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීමක් සිදු ෙනොෙව්. ඒ 
අනුව පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ධීවර පවුල් 265කෙගෙ◌ේ හා ෙවරළාශිත ධීවර පවුල් 
150කෙග් ජීවෙනෝපාය ෙහෝ සාමාන්ය ජන ජීවිතෙය් පැවැත්මට ධීවරයින් 
පවසන ආකාරෙය් කිසිදු බාධාවක් සිදු ෙනොෙව්. 

01. ෙමම වරාය ඉදි කිරීෙමන් පෙද්ශවාසීන්ෙග් ෙහෝ ධීවරයන්ෙග් 
සාමාන්ය ජන ජීවිතයට කිසිදු ආකාරයක අහිතකර බලපෑමක් සිදු 
ෙනොෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ධීවර වරාය ඉදි කිරීම තුළින් සිදු වන 
ආර්ථික පසාරණෙය් පතිලාභ පෙද්ශෙය් ජනතාවට භුක්ති විඳීමට 
අවස්ථාව උදාවන බැවින් එම ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නිතැතින්ම 
ඉහළ මට්ටමකට ෙගන යා හැකිය. 

02. ෙමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් ෙතොරතුරු දැන ගැනීම එම 
පජාව අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගත හැකිය. 
ෙම් වන විටත් ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශය දැනුවත්ව 
සිටින අතර, එම පජාව සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීමට විධිවිධාන 
සලසන ෙලස අමාත්යාංශය ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෙවත දන්වා ඇත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Douglas Devananda, is that all right? The reply 

has been tabled. So, we can go ahead. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள  க த் க்கைள 

ம் எண்ணங்கைள ம் வரேவற்கின்ற அேதேநரத்தில், The 
simultaneous interpretation was stopped. So, I could not 
hear much.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Everything has been tabled. 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் எனக்ெகா  சந்தர்ப்பம் 

ெகா த்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கேளா  ஒ  கலந் ைர 
யாடைல நடத்தி இ தி க்கு வரலாம்.  நன்றி.   

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශයට, 

ගමට, ඇවිල්ලා ඒ ධීවරයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙමම කටයුත්ත 
ආරම්භ කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
III 

 
විශාම ලත් ගාම නිලධාරින් නැවත බඳවා ගැනීම  
ஓய் ெபற்ற கிராமேசவகர்கைள மீள்நியமனம் 

ெசய்தல்  
RE-EMPLOYMENT OF RETIRED GRAMA NILADHARIS   

 
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 ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, කලින් සිදු වූ පශ්නවලට මම වග 

කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

ගාම නිලධාරි ෙසේවය සඳහා විශාම ලත් නිලධාරින් නැවත 
බඳවා ගැනීමට ෙගන ඇති තීරණය ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති 

ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවනු කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් වන විට ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු 1,850ක් පමණ 
පවතින බවත්, ඒ ෙහේතුෙවන් රාජකාරී වසම් ගණනාවක වැඩ 
බලන නිලධාරීන් පත් කිරීමට සිදුව ඇති බවත්, පමාණවත් 
නිලධාරින් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් මහ ජනතාවට දුෂ්කරතාවලට 
මුහුණපෑමට සිදු වන බවත් වාර්තා වනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. 
එය කියාත් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ගාම නිලධාරින් 
4,500ක් බඳවා ගන්න ගිහිල්ලා මුහුණ දීපු දුෂ්කරතාව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒ කාලෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් 
පිළිබඳව අපි අහලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පසුගිය 
වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය් පවත්වන ලද තරග විභාගය සඳහා 
එක්ලක්ෂ අසූදාහකට වඩා වැඩි පිරිසක් රුපියල් 500 බැගින් විභාග 
ගාස්තු ෙගවා ෙපනී සිටියා. ෙම් වන ෙතක් එම විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් කර නැති අතර, ඒ ෙහේතුෙවන්ම බඳවා ගැනීම් සිදු කර 
නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා වගකීෙමන් කියනවා, විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්ම එම පශ්න පත සකස් කර, ඒවා බලා 
ලකුණු සකස් ෙකොට අවසන් කර තිෙබන බව. ගරු අධ්යාපන 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ඇහුෙවොත් සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවැති ගාම ෙසේවා විභාගයට 
ෙමොකද වුෙණ් කියලා එය දැන ගත හැකියි. අෙපේල් මාසය වන 
විටත්  එහි පතිඵල සකස් කරලා අවසානයි.  ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට දිගින් දිගටම දැනුම් දීලා තිෙබනවා, ෙම් පතිඵල 
ෙගන යන්න කියලා. අෙපේල් මාසෙය්දී එය ලිඛිතව දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් පතිඵල ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගන යන්ෙන් නැතිව, පවතින පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික ගාම 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට ආණ්ඩුව සූදානම් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාෙග් 
ලිපි "සිරස" යටෙත්, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් එතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් නාමල් අෙබ්වර්ධන -මා දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමා ඥාතිෙයක්ද කියලා. එතුමා නාමල් අෙබ්වර්ධන, ඔබතුමා 
වජිර අෙබ්වර්ධන.-  මන්තීවරුන්ට පැහැදිලිවම ලියුමක් යවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ? 

දිස්තික්කෙය් නම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙසේවය කළ 
ගාම නිලධාරි වසම යනාදිය සඳහන් කර විශාම වැටුප් පදාන 
පතයත් එක්ක ලියුම් එවන්නය කියලා දැනුම් ෙදනවා. ඒ සඳහා 
අදාළ අමාත්යවරු නිර්ෙද්ශ කරලා එවනවා. ඒ පිළිබඳ විස්තර මා 
ළඟ තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. පී. හැරිසන් ඇමතිතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ලකී ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, හර්ෂ ද සිල්වා නි ෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, අෙශෝක් අෙබ්සිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් නි ර්ෙද්ශ, 
ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, දකුණු පළාත් සභා 
මන්තී ගයාන් සංජීව මැතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශ, එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් 
නිර්ෙද්ශ, සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාෙග් නි ර්ෙද්ශ එවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ පළාත්වල මන්තීවරුන්ෙග් 
නි ර්ෙද්ශ මත විශාමික ගාම නිලධාරින් බඳවා ගන්නවා. 
1,80,000ක් විභාගය ලියා ඉන්නවා, පතිඵල නිකුත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අය බඳවා ගන්ෙන් නැතුව, විශාමික ගාම 
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නිලධාරින්ෙග් නම හා ලිපිනය, ෙසේවය කළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය, විශාම ගැන්වූ දිනය, දුරකථනය, නි ර්ෙද්ශය, නිර්ෙද්ශ 
කළ මන්තීවරුන් යනාදී විස්තර ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙම් අය විශාම 
ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

මා විෙශේෂෙයන්ම මතු කරන්ෙන්, ෙම් අය ෙම් වනෙකොට 
විශාම ගිහින් විවිධ ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත ෙවලා ඉන්නවාය 
කියන එකයි. සමහරු රැස්වීම් සූදානම් කරලා තිෙබනවා; රැස්වීම් 
ෙව්දිකාවලට නැඟලා තිෙබනවා. විභාගය ලියපු ළමයින් සිටියදී, 
විශාම ෙගොස් සිටින   ඒ අයට  තමයි යළි පත්වීම් ලබා ෙදන්නට ෙම් 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

හැබැයි, ෙම්ෙක් තවත් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තීවරුන්ෙගන් විතරයි ෙමම පත්වීම්වලට 
නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, 
ෙමහි ඔබතුමා නි ර්ෙද්ශ කරපු අය නැහැ; නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා නිර්ෙද්ශ කරපු අය නැහැ. එෙහම වුණාය කියලා ෙමය 
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නිර්ෙද්ශ දුන්නාට අත 
උස්සන්නත් එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

නවක පිරිසකට රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් වීමට ඇති ඉඩ 
අහුරමින් ෙමෙලස විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු 
කිරීම බලවත් අසාධාරණයක් වනවා. එෙසේම ෙමෙසේ බඳවා 
ගැනීමට නියමිත විශාමික නිලධාරින් ෙබො ෙහොම ෙදෙනක් 
විශාමෙයන් පසුව විවිධ ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවල නිරත වූ 
අයයි. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි ෙනොවන මැතිවරණ 
රාජකාරිවලට සම්බන්ධ තනතුරක් ෙවත ෙමවැනි නිලධාරින්ට 
නැවත පෙව්ශ වීමට ඉඩ සැලසීම එම වෘත්තීෙය් පවත්වා ගත යුතු 
ස්වාධීනත්වයට බලවත් පහරක් වන අතර, ජනතාවෙග් විශ්වාසය 
පලුදු වීමටද ෙහේතු වනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් ගැටලුවලට ගරු 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබාෙදයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 

01. ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් ෙම් වනවිට පවතින පුරප්පාඩු 
කවෙර්ද? 

02.  එම ගාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වන ලද 
විභාගෙය් පතිඵල ෙමෙතක් නිකුත් කිරීමට අසමත් වී 
තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

මා නැවතත් කියනවා, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාට විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් ගැන අහන්න කියලා. ඒ විභාගෙය් 
පතිඵල නිකුත් කරලා අවසානයි. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
පතිඵල ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන්. 

 

03.  ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික නිලධාරින් බඳවා 
ගැනීමට නිකුත් ෙකොට තිෙබන චකෙල්ඛය කවෙර්ද? ඒ 
අනුව ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් බඳවා ගන්නවාද? 

04.   විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීම ෙහේතුෙවන් ෙසේවයට 
අදාළ ගැටලු රැසක් පැන නඟින බව පිළිගන්ෙන්ද? විශාමික 
බඳවා ගැනීම් නතර කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද? 

05.  එම බඳවා ගැනීම් අවලංගු කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද? 
නව නිලධාරින් බඳවා ගැනීම් සඳහා කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙකෙසේද?  

ඉහත පශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරු දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඇසූ පශ්නවලටත් එක්කම මම පිළිතුරු ෙදන්න කැමැතියි.  

ගාම නිලධාරි ෙසේවෙය් ෙම් ෙවන ෙකොට පුරප්පාඩු 1,725ක් 
තිෙබනවා. ඒ, 05වැනි මාසෙය් 30වැනි දා ෙවන ෙකොට. ඒ එක්කම 
ඔබතුමා ෙදවැනි පශ්නය හැටියට අහනවා, පවත්වන ලද විභාගෙය් 
පතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධෙයන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙමම විභාගය පැවැත්වූවා. ඊට පස්ෙසේ  විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයාට කිහිප වතාවක් කථා කරලා මම කිව්වා, 
ඉක්මනින් ෙම්ෙක් පතිඵල අපට සූදානම් කරලා ෙදන්න කියලා. ඒ 
අනුව - [බාධා කිරීමක්] මම පැහැදිලි කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට 
කථා කරන්න පුළුවන්.  

විභාග ෙකොමසාරිස්තුමා ෙපබරවාරි මාසෙය් අග ෙවන ෙකොට 
පතිඵල සූදානම් කළා. ගාම නිලධාරි සංගම් එවපු ලිපි මෙග් අෙත් 
තිෙබනවා. ඒ සංගම්වලින් සහ අෙනක් අය සාකච්ඡා කළාම ඒ 
අයෙග් ෙයෝජනාවක් තිබුණා, "ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක 
ෙසේවය කරන ෙකොට විවිධ පශ්න ඇති ෙවනවා. ෙම් විභාගෙයන් 
සියයට 80ක් විතර කාන්තාවන් එනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් 
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම සියයට 50/50 බඳවා ගැනීමක් ෙම් සඳහා 
කරන්න." කියලා.  

අපි අමාත්යාංශය හැටියට ඒකට එකඟ නැහැ. විභාග පතිඵල 
අනුව ෙම් කණ්ඩායම බඳවා ගත යුතුයි කියන තැනයි අපි හිටිෙය්. 
සංගම්වල ෙයෝජනාවත්, අදහසුත් අනුව අපි ඊට පස්ෙසේ සාකච්ඡා 
කළා, ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. විභාග ලියපු 
අයෙගන් සියයට 50ක් කාන්තාවනුත්, සියයට 50ක් පිරිමි අයත් 
ගන්න ගිෙයොත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනයක් සිදු ෙවන නිසා ඒ කැබිනට් පතිකාව අපි කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙනොකර සිටියා. ඒ අතෙර් විභාග 
ෙකොමසාරිස්වරයා මෙගන් විමසුවා, "කුමන පදනම මතද බඳවා 
ගැනීම් සිදු කරන්ෙන්?" කියලා. ෙමොකද පතිඵල නිකුත් කිරීම සිදු 
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් දිස්තික්ක අනුව අපි බඳවා ගන්නා 
කියාදාමය අනුව.  

බඳවා ගන්නා කියාදාමය අපි රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට 
යවලා තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව එය අනුමත 
කරලා නැවත එවලා තිෙබනවා. ෙම් පරස්පර විෙරෝධී පශ්නය නිසා 
යම් තාක් දුරට ෙම් කාරණාව කල් ගියා. දැනට සති කිහිපයකට 
ඉහතදී  රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමත්, අපිත් අතර අවසාන තීරණය 
අරෙගන අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව දිස්තික්ක අනුව 
බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, අදාළ අංශවලටත් යවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වන ෙකොට ගාම නිලධාරි වසම් 14,022න් 5,700ක් ආපදාවට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. 
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උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ''ජනපති ජනතා ෙසේවය" 
වැඩසටහන කියාත්මක වන දිස්තික්කවල -කිලිෙනොච්චිය, 
මන්නාරම, වවුනියාව, මුලතිව් සහ ඒ දිස්තික්කවල- 
දිසාපතිවරුන්ට අපි දැනුම් දුන්නා, ඒ පෙද්ශවල වැඩ කටයුතු කර 
ෙගන යාම සඳහා අවශ්ය නම් විශාම යන අය තවදුරටත් ෙසේවෙය් 
තබා ගන්න කියලා. ෙම් අයෙග් පමණක් ෙනොෙවයි, පසුගිය 
දවස්වල විශාම යාමට නියමිතව සිටි ගම්පහ, කෑගල්ල, ගාල්ල 
දිස්තික්කවල පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙසේවා කාලයත් ෙම් 
ආපදා තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් ෙවන තුරු අපි මාස තුනකට 
දීර්ඝ කළා. එය තමයි ෙදවැනි පශ්නෙය් පිළිතුර. 

ගරු මන්තීතුමාෙග් තුන්වැනි පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් 
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා විශාමික 
නිලධාරින් බඳවා ගන්න අපි චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා නැහැ 
කියලායි. හැබැයි, සමහර තැන්වල සීමා නිර්ණෙය් ගැටලු, පශ්න 
රාශියක් තිෙබන නිසා, ඒ අනුව යම් තැනක පශ්න වැඩි නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න අදාළ විශාම ගිය නිලධාරියා එෙසේම 
තියා ගන්න කියලා අප කියා තිෙබනවා.  

විශාමික නිලධාරින් බඳවා ගැනීම ෙහේතුෙවන් ෙම් ෙසේවාෙව් 
ගැටලු රැසක් මතු ෙවනවා කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
තිෙබන ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ම විවිධ සංගම්වලට අයිතියි; 
එක්ෙකෝ, විවිධ මත දරන සංවිධානවලට අයිතියි. ඒ අනුව මම 
හිතන්ෙන් නැහැ, එෙහම පශ්නයක් පැන නඟිනවා කියලා. වහාම 
අපි ඒ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නවා. ඒ 
බඳවා ගන්නා අවස්ථාව ෙවන ෙකොට දැනට කවුරු ෙහෝ 
විශාමිකෙයකු ෙසේවෙය් ඉන්නවා නම්, අදාළ ස්ථානයට 
විභාගෙයන් ෙත්රී එන පුද්ගලයා පැමිණීෙමන් පසු විශාමිකයාෙග් 
ෙසේවය ඉෙබ්ම අෙහෝසි ෙවනවා. අපි දැනට ඒ 5,400ටම දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා, අදාළ නිලධාරින් ඉන්නවා නම් ඇතුළත් කර ගන්න 
කියලා.  

ගරු මන්තීතුමා අසා තිබුණා, "1987දී වගා නිලධාරි ෙසේවෙයන් 
අන්තර්ගහණය කළ අය ෙමහි ඉන්නවාද?" කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම 1987 අය ෙම්කට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, - 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. උදාහරණයක් විධියට ගත්තාම, ඒ අය 
දැන් වයස අවුරුදු 70 ඉක්මවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  1987 
වසෙර්දී අන්තර්ගහණය කළ අය ෙම්කට අයිති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ඒ අතෙර් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මම ෙබොෙහෝ 
අයට කිව්වා, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසවල පශ්න තිෙබනවා නම් 
කරුණාකරලා,-  ෙමොකද, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
කියනවා, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසවල පශ්න තිෙබනවා කියලා. 
අක්මීමන ගත්ෙතොත් ගංවතුර තිෙබනවා. ෙබන්තර- ඇල්පිටිය 
ගත්ෙතොත් ගංවතුර තිෙබනවා. ගාල්ල ගත්ෙතොත්, ඒ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස දහනවෙය්ම පශ්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මම 
කියන්න කැමැතියි, දැනට අනුර කුමාර දිසානායක  -ඔබතුමාට මට 
කියෙවන්ෙන්ම ''හිටපු ඇමතිතුමා'' කියලායි මන්තීතුමනි.  

ෙකෙසේ ෙහෝ දැනට ඒ පශ්නය මතු වන්ෙන් නැහැ. අපට තිබුණු 
පධාන පශ්නය වුෙණ් ගාම ෙසේවා සංගම්වලින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු  
සියයට 50, 50 ගන්න කියන ෙයෝජනාවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් පැහැදිලි කිරීමක් කරෙගන අපි අෙනක් 

ඒවාට යමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මාතර, ගාල්ල, කළුතර, රත්නපුර 

සහ ෙකොළඹ දිස්තික්කවල යම් පෙද්ශ කිහිපයක් ගංවතුරින් විනාශ 
වීම නිසා ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට හදිසි කර්තව්යයන් පැමිණ 
තිෙබනවා, ඒ නිසා තමයි ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන් කියන අර්ථ 
කථනයක්ෙන් එතුමා ෙදන්න හැදුෙව්. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමා 
ලියුම යවා තිෙබන්ෙන් 2017 අෙපේල් 24වැනි දායි. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ, නැහැ. ෙම් පශ්නයට කලින් ලියුම යවා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථනායකතුමනි, ජුනි මාසෙය් ගංවතුරක් එන බව 

ෙමතුමා කලින් දැනෙගන ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමතුමා සුදුසු 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයටයි. ෙමොකද, කලින්ම ලියුම යවා තිෙබනවා. ඊළඟට 
-[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා 
වැරදි කියන්න එපා. දැන් ෙම් ගංවතුර තත්ත්වෙයන් ඇතිවූ ආපදා 
ෙහේතුෙවන් ගම්වල පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා, ඒවා විසඳීම සඳහා 
විශාමලත් ගාම නිලධාරිවරුන් බඳවා ගන්න ඕනෑයි කියන 
සානුකම්පික පැත්තට ඔබතුමා ෙම් කාරණාව ගන්න එපා. ඔබතුමා 
ෙම් ලියුම යවා තිෙබන්ෙන් අෙපේල් 24වැනි දායි. ඔය කියන විධියට 
ඔබතුමාට තිෙබනවා, ෙහොඳ ඥානයක්.  අර ෙඩොප්ලර් යන්ත 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව්ද ෙකොෙහද.  

ඊළඟට බලන්න, ෙම් මා ළඟ තිෙබනවා ෙම්කට අදාළ 
ෙල්ඛනය. ෙම් ෙල්ඛනය අනුව  ගරු මන්තීවරු, ෙම් ගාම  
නිලධාරින් බඳවා ගන්නය කියලා නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක  
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ෙල්ඛනය. නම හා ලිපිනය, 
ෙසේවය කළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, විශාම ගැන්වූ දිනය, 
දුරකථන අංකය සහ නිර්ෙද්ශය කියන ශීර්ෂ යටෙත් ඒ විස්තර ෙම් 
ෙල්ඛනෙය් ඇතුළත් කරන්න තිෙබනවා. කවුද නිර්ෙද්ශ 
කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මන්තීවරුනුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, ඔබතුමා ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් ගාම  
නිලධාරින් 4,500ක් විධිමත්ව බඳවා ගන්න ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇති වුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ගාම 
නිලධාරි තනතුරු ගෙම් ෙද්ශපාලන බලය තහවුරු කර ගැනීම 
සඳහා වැදගත් වන නිසා ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙදන්න උත්සාහ 
කළා. ඔබතුමා ඒක වැළැක්වූවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ අවස්ථාෙව් විධිමත් විධියට බඳවා ගත්තා. 
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[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ නිසා එතැන ඇති වුණු තත්ත්වය, ඔබතුමාට එල්ල වුණු 

පහාර පිළිබඳව මා දන්නවා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදීයි යළි ෙම් 
ආකාරයට කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් විභාගය පැවැත්වූෙව් පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය්යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසය 
වන විට පතිඵල නිකුත් ෙවලා තිෙබනවා. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ලිපියක් යවා තිෙබනවා, "කරුණාකර, 
පතිඵල අරෙගන යන්න" කියලා. ෙමොකද, ෙමතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් ගිහිල්ලා පතිඵල අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. පතිඵල 
අරෙගන යන්ෙන් නැතිව අර පැරණි, තමන්ෙග් හිතවාදී 
කණ්ඩායමක් දාලා ගාමීය මට්ටෙම් රාජ්ය ෙසේවය තමන්ෙග් අතට 
ගැනීම සඳහායි ෙම් කියා කරන්ෙන්. ෙමය වැළැක්විය යුතුයි ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමය වැළැක්වීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු 
කළ යුතුයි. එක්ලක්ෂ අසූදහසකට වැඩි පිරිසක් විභාගයට ෙපනී 
සිට තිෙබනවා. පතිඵල නිකුත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ 
අය ඉක්මනින්ම  බඳවා ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේ කටයුතු 
කරන්න. ඒ බඳවා ගන්න ෙකොට ෙද්ශපාලනය, ඒවා ෙම්වා ගැන 
වැඩක් නැහැ. හැබැයි, විධිමත් කමෙව්දයකට ඒ දරුවන් බඳවා 
ගන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙමතුමා කිව්ව 

කාරණයට පිළිතුරකට වැඩිය- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ෙයෝජනාවක් කරනවා- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඇත්තටම ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා නම් 

කිහිපයක් එව්වත් අපි වහාම ඒවාත් ඇතුළත් කරනවා. 

මම කියන්ෙන් වරදකට ෙනොෙවයි. මහජන නිෙයෝජිතයන් 
තමයි දන්ෙන් ගෙම් කුමන ෙකොට්ඨාසෙය්ද පශ්න තිෙබන්ෙන් 
කියලා. එම නිසා එතුමා කිව්වා වාෙග් මම කලින් යවන්ෙන්- 

         

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒක අනුමත කරනවාද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, පස්ෙසේ කියන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් යන්නත් තිෙබන විශාල 

පශ්නයක් තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාසවල නිවැරදි තීන්දු තීරණ ගැනීමට 
අෙපොෙහොසත්වීම. ඒ නිසා තමයි මම කල් ෙව්ලා ඇතිව ලැහැස්ති 
කෙළේ - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒක නිවැරදි කරමු.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මහතා. 

 
පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතෙය් මතුව ඇති ගැටලු : 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ெதால்ெபா ள் ைறயில் எ ந் ள்ள 
பிரச்சிைனகள்: கல்வி அைமச்சாின  கூற்  

PROBLEMS ARISEN IN THE FIELD OF 
ARCHAEOLOGY: STATEMENT BY MINISTER OF 

EDUCATION 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා සභාෙව් රැඳී සිටින්න කියලා. 
ෙමොකද, එතුමාත් ෙම් පශ්නය පැන නැඟුවා. එක අවස්ථාවක 
එතුමා කියූ ෙදයක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ තමයි "ගාලු 
ෙකොටුව ෙලෝක උරුමෙයන් ඉවත්වීමට යනවා, ඒ සඳහා කටයුතු 
කරන්න" කියලා එතුමා ඉල්ලා තිබීම. ඒ සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අමාත්යාංශ නිෙව්දන ෙයන් පසු ඔබතුමා ඒ 
පිළිබඳව දැනුවත් ෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා විෂය භාර අමාත්යවරයා 
ෙලසත්, ෙමරට ශී විභූතිය, අතීත උරුමය, ෙපෞඪත්වය සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් වගකීම දරන මහජන නිෙයෝජිතෙයකු ෙලසත්, රටට 
ජාතියට ආදරය කරන පුරවැසිෙයකු ෙලසත් මා ෙමම විෙශේෂ 
පකාශය සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රටක අභිමානය හා 
ජාතික අනන්යතාව ෙලොවට කියාපෑමට ඇති පබලතම සාධක බවට 
පත් වන්ෙන් ඒ රට තුළ නිධානව ඇති පුරාවිද්යා සාධක බව මා 
අමුතුෙවන් ෙම් සභාවට මතක් කර දිය යුතු නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, වසර ෙදදහස් පන්සියයක් පමණක් 
ෙනොව වසර හතළිස් අටදහසක් (48,000) - හැටදහසක් (60,000) 
දක්වා ඈත ඉතිහාසයට දිව යන අෙප් මව්බිෙම් පුරාවිද්යාත්මක 
සාධක, සාක්ෂි අනාවරණය කිරීමට, අධ්යයනය කිරීමට, දැනුම 
හුවමාරු කිරීමට, සංරක්ෂණය හා සුරක්ෂිත කිරීමට ෙමන්ම ෙමරට 
අතීත ශී විභූතිය ෙලොවටම පදර්ශනය කිරීමට අපි කියා කළ යුතුයි. 
විවිධ කාල වකවානුවල ෙමරට ආකමණය කළ ආකමණිකයන් 
අතීතෙය් පැවති ශී විභූතිය විදහාපාන පුරාවස්තු සංහාරයට ලක් 
කරමින් ෙමරට ඉතිහාසය මකා දැමීමට උත්සාහ කළ අවස්ථා 
තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජයක් ෙලසත්, විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලසත් සියලු ජාතීන්ෙග් අනන්යතාව ගරු කරන, 
සංහිඳියාව, සහජීවනය පිළිගන්නා සිංහල ෙබෞද්ධෙයකු ෙලසත් 
කිසි විෙටක මා ෙම් රෙට් උරුමය අනාරක්ෂිතවීමට ඉඩ ෙනොතබන 
බව ෙම් සභාවට මතක් කර දිය යුතුයි.  

ෙයෝධ වාරිමාර්ග ව්යාපෘති, ෙගොඩනැඟිලි, වාස්තු විද්යාෙව් 
ෙකළ පැමිණි වටදාෙගවල්, ෙවෙහර විහාර, සත් මහල් පාසාද, 
ෙලෝවාමහාපාය, පිරමීඩ තාක්ෂණය හා උෙරනුර ගැටුණු මහා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැගැබ්, චිත, මූර්ති, කැටයම්, සීගිරිය වැනි කලා නිර්මාණ, මහා 
නගර සැලසුම් වැනි අතීත උරුමයන් අපෙග් හදවත් තුළ අභිමානය 
හා  ෙපෞඪත්වය නැවත නැවතත් ජනිත කරවීමට සමත්. ෙගවී ගිය 
දශක තුන තුළ පැවති යුද්ධය ෙහේතුෙවන් අදාළ පෙද්ශවල 
පුරාවිද්යා උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීෙම්දී ගැටලු මතු වූ බව අප 
පිළිගත යුතුයි. නමුත් යුද්ධය අවසන් වී වසර අටක් ගත වී ඇති ෙම් 
ෙමොෙහොත වන තුරු උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පුරාවිද්යා 
භූමි සුරක්ෂිත කිරීෙම් කටයුතු මන්දගාමීවීම තුළ ගැටලු රැසක් ඇති 
වී තිෙබනවා. ෙමය බරපතළ තත්ත්වයක්.  

ඇතැම් විට එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් විනාශ ෙනොකළ ඇතැම් 
පුරාවිද්යා භූමි, දැගැබ්, ස්මාරක යුද්ධය අවසන් වූ පසු පසුගිය වසර 
කිහිපය ඇතුළත නිධන් ෙහොරුන්ෙග් හා විවිධ පාර්ශ්වයන්ෙග් 
බලපෑෙමන් විනාශ වී ගිය බව රහසක් ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය පාලන කාලය තුළ උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර ඇතුළු පුරාවිද්යා වටිනාකමක් ඇති ෙබොෙහෝ පෙද්ශ 
නිසි අයුරින් හඳුනාගැනීෙම් ෙහෝ මායිම් ලකුණු කිරීෙම් කියාවලිය 
විධිමත් ෙලස සිදු වුෙණ් නැහැ. එෙමන්ම විවිධ පුද්ගලයන් තමන්ට 
අභිමත පරිදි ෙලෝක උරුමයන් සමඟ අත්තෙනෝමතික ෙලස 
ෙසල්ලම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවට අද වන විට පත්යක්ෂ වී 
තිෙබනවා. ගාලු ෙකොටු පවුර, දඹුලු ෙලන් විහාර ඇතුළු ෙලෝක 
උරුමයන් වාෙග්ම තවත් වැදගත් පුරාවිද්යාත්මක ස්ථාන රැසක් අද 
වන විට අතීතෙය් සිදු වූ විවිධ ෙද්ශපාලන අතෙපවීම් සහ ඊට 
එෙරහිව නැඟී ෙනොසිටි අකාර්යක්ෂම නිලධාරින් නිසා විනාශවීෙම් 
අවදානමකට ලක් වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට ෙමරට 
ජනතාවෙග් සහජීවනය හා සංහිඳියාව බිඳ දමන උතුරු සහ 
නැ ෙඟනහිර ෙවෙසන අතෙළොස්සක් අන්තවාදීන්ෙග් බලපෑම්ද ෙම් 
පුරාවස්තු විනාශයට බලපා තිෙබනවා. ඇතැම්විට ෙම් තත්ත්වය 
වාර්ගික ගැටුම් බවට හුවා දක්වන අවාසනාවන්ත මට්ටම දක්වාද 
ඔඩු දුවා අවසන්. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සංහිඳියාවට අභිෙයෝග 
කරමින් ඇතැම් පිරිස් පුරාවිද්යා භූමි තුළ අනවසර ඉදි කිරීම් සිදු 
කිරීම, පුරාවස්තු විනාශ කර දැමීම ආදී සිදුවීම් රැසක් ෙම් වන විට 
වාර්තා වී තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යවරුනි, මන්තීවරුනි, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 

ඇමතිතුමාට disturb වන නිසා ෙපොඩ්ඩක් silent ෙවන්න.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, තත්ත්වය ෙම් දක්වා දුර දිග ගිෙය් 

ෙකොෙහොමද, දුර දිග ගිෙය් ඇයි යන පශ්නවලට වහාම විසඳුම් 
ෙසවීෙම් අවශ්යතාව විෂය භාර අමාත්යවරයා ෙලස මටත්, අෙප් 
අමාත්යාංශයටත් තිෙබනවා. එය ජනතාව මාහට ලබාදුන් වරමක්. 
ඒ වාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් මට දුන් බලයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පකාශය කිරීමට බලපෑ පධාන 
කරුණු කිහිපය මා අවධාරණය කිරීමට කැමැතියි.  

පළමුවැන්න: 

2004 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා වසර 13ක් තිසේසේ පුරාවිද්යා 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙලස කටයුතු කළ ෙසනරත් දිසානායක 
මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය 
කිරීම.  

 ෙදවැන්න: 

ඔහුට අදාළ ෙචෝදනා පතය භාර දුන් පසුව ඇතැම් පුවත් පත් 
සහ සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවි වාර්තා කර තිබූ අසත්ය කරුණු 
ඇතුළත් අපහාසාත්මක පවෘත්ති වාර්තා.  

තුන්වැන්න: 

ෙම් රෙට් පුරාවිද්යාව සම්බන්ධව සිදුවන යමක් ෙව් නම්, ඒ 
සියල්ල රටට ආදරය කරන, අප ගැන විශ්වාසය තැබූ ශී ලාංකීය 
ජනතාවට දැනගැනීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම.  

ෙම් නිසායි, ඉහත පෙව්ශය ලබාගනිමින් විෙශේෂ පකාශයක් 
නිකුත් කිරීමට මා තීරණය කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල් ධුරය දැරූ 
ෙසනරත් දිසානායක මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට මූලිකවම 
බලපෑ කරුණු මා ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. 
2010 - 2012 වසරවලදී මධ්යම පළාත් පුරාවිද්යා කාර්යාලෙය් 
පසම්පාදන කටයුතුවලදී සිදුව ඇති බවට වාර්තා වී ඇති අකමිකතා 
සම්බන්ධෙයන් සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාත්යාංශය යටෙත් පසුගිය පාලන සමෙය්දී පවත්වන ලද මූලික 
විමර්ශනයකදී ෙසනරත් දිසානායක මහතාට ෙචෝදනා 12ක් 
ඇතුළත් ෙචෝදනා පතයක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු 
කළාය කියා සමහර අවස්ථාවල සඳහන් කර තිෙබනවා මා 
දැක්කා. නමුත්, ෙම්ක අෙප් පරීක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කළ පරීක්ෂණයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විධිමත් පරිදි පසම්පාදන කියාවලිය සිදු 
ෙනොකිරීම, විෂමාචාර සිදු කරන ලද නිලධාරින්ට එෙරහිව විනය 
පියවර ෙනොගැනීම, එවකට ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්යාංශය 
යටෙත් පධාන අභ්යන්තර විගණක විසින් 2013.07.11 වන දින 
ලබාදුන් අභ්යන්තර විමර්ශන වාර්තාවට අනුව ෙචෝදනා ලැබූ 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහය අනුව කටයුතු 
ෙනොකිරීම, විහාරාරාම සංරක්ෂණය කිරීෙම්දී නුසුදුසු දැව ෙයොදා 
ගත්ෙත් යයි ෙචෝදනා එල්ල වූ එම සංරක්ෂණ නිලධාරින්ට 
එෙරහිව පියවර ෙනොගැනීම, දිගින් දිගටම පුරාවිද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදුවූ දූෂණ සහ අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක ෙනොවීම ඇතුළු ෙචෝදනා රැසක් එම ෙචෝදනා පතෙය් 
අන්තර්ගත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අමතරව, පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ධුරෙය් වසර 13ක් රාජකාරි කටයුතු කර ඇතත්, ෙම් 
දක්වා ගත වූ කාලය තුළ පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විධායක 
මට්ටෙම් තනතුරුවලින් සියයට 80ක් පමණ සම්පූර්ණ කිරීමට 
අෙපොෙහොසත් වීම, කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතියකින් ෙතොරව තම අභිමතය පරිදි කනිෂ්ඨ ෙසේවකයන් 
බඳවා ගැනීම ආදී  ෙචෝදනාද ඔහු සම්බන්ධෙයන් එල්ල වී 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
සංරක්ෂණ භූමි බාහිර  පුද්ගලයන් විසින් අත්පත් කරගැනීම, 
ඇතැම් ස්මාරක එක් එක් පුද්ගලයන්ෙග් අභිමතය පරිදි විකෘති 
කිරීමට ඉඩ ලබාදීම, ඒ සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා පනෙත් 
විධිවිධාන අනුව කියාත්මක ෙනොවීම ඔහු සම්බන්ධෙයන් ඇති 
බරපතළම ෙචෝදනායි. 

ෙම් රෙට් උතුරු, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල පවතින පුරාවිද්යා භූමි 
තුළ විවිධ පුද්ගලයන් අනවසර ඉදි කිරීම්  කරන විට, අත්පත් කර 
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ගැනීම් සිදු කරන විට, ඒවා නතර කිරීෙම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය පියවර ගැනීෙම් වගකීම හා බලතල පුරාවිද්යා පනත අනුව 
සෘජුවම පැවරී තිෙබන්ෙන් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් ෙවතයි. එෙසේ තිබියදී, ඔහු එම වගකීම පැහැර හැරීම 
හරහා සිදු වන්ෙන් ෙම් රට තුළ ජනතාව අතර අවිශ්වාසය ඇතිවීම 
හා අන්තවාදින්ෙග් බලපෑම් ෙහේතුෙවන් පුරාවිද්යා උරුම විනාශ වී 
යාම පමණයි. ෙමවන් වටපිටාවක් තුළ යම් නිලධාරි යකු වගකීම් 
පැහැර හරිමින් දිගින් දිගටම කටයුතු කරනවා නම්, විෂයය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, රජයක් ෙලසත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අප කියා 
මාර්ග ගත යුතුයි. ජනතාව අපට පරමාධිපත්ය බලය ලබාදී 
තිෙබන්ෙන් නිලධාරි යාන්තණය තුළ සිදුවන රටට අහිතකර හා 
අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයන් මඟහරිමින් අවශ්ය කටයුතු කිරීම 
සඳහායි. මහජන නිෙයෝජිතයකු ෙලස මාහට පවරා ඇති එම 
වගකීම අබමල් ෙර්ණුවකින් ෙහෝ පැහැර හැරීමට මා කිසි විෙටකත් 
සූදානම් නැහැ. එෙසේම, ෙසනරත් දිසානායක මහතා සමඟ  කිසිදු 
ආකාරයක ෙපෞද්ගලික ගැටලුවක් මට ෙනොමැති බව අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි. අපට තිෙබන්ෙන් පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා තම වගකීම නිසි අයුරින් ඉ ටු කළාද, නැද්ද යන්න 
ෙසොයා බැලීම පමණයි. ඔහුට ෙමම ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් 
නිදහසට කාරණා ඉදිරිපත් කිරීමට අවකාශ සලසා තිෙබනවා.  

ෙසනරත් දිසානායක මහතා එම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට ගත් 
තීරණය හුෙදක් අමාත්යවරයා විධියට මා ගත් තනි තීරණයක් 
ෙනොවන බවත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එය කැබිනට් 
මණ්ඩලය සාමූහිකව එළැඹි තීරණයක්. අදාළ ෙචෝදනා  
සම්බන්ධෙයන් හා පැවැති අකාර්යක්ෂමතාව ෙහේතුෙවන්  ආචාර්ය 
ෙසනරත් දිසානායක මහතා ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට අදාළව 
 ෙචෝදනා පතය අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් ඔහුට 
භාර දුන් පසු පුවත් පත් කිහිපයක වාර්තා වූ පුවතක් පිළිබඳව මෙග් 
අවධානය ෙයොමු වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මැයි මස 21වන දින ඉරිදා  ''ලංකා'' 
පුවත් පත ෙලෝක උරුම සීගිරිෙය් කළුදිය ෙපොකුණ අසල 
පෙද්ශෙය් ෙහෝටලයක් ඉදි කිරීම සඳහා අනුරාධපුර ආලංකුලම 
නම් පකට ව්යාපාරිකයාට ලබාදීමට අමාත්යවරයාෙග් 
ෙල්කම්වරයකු හරහා කටයුතු කර ඇති බවත්, ෙම් පිළිබඳ 
විෙරෝධය පළ කළ පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ධුරෙයන් 
ඉවත් වන ෙලස අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් බලපෑම් කරන 
බවත් වාර්තා කර තිබුණා. 

එෙමන්ම කළුදිය ෙපොකුණ අවට පෙද්ශෙය් ඉඩමක් අත් පත් 
කර ගනිමින් වසර 2,300කට වඩා පැරැණි ෙසල් ලිපි විනාශ 
කිරීමටද කටයුතු කර ඇති බව එහි වාර්තා කර තිබුණා. එෙමන්ම, 
තවත් පුවත් කීපයක්ද ෙම් පිළිබඳව ඒක පාර්ශ්වීය මාධ්ය 
වාර්තාකරණයක ෙයෙදමින් ඉහත කරුණ හා සමාන අසත්ය 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් පාඨක ජනතාව ෙනොමඟ යැවීෙම් 
උත්සාහයක නිරත වූ බව අවධාරණය කළ යුතුයි. රෙට් අදහස ්
දැක්වීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන්, මාධ්ය නිදහස ෙවනුෙවන් රජය 
කටයුතු කරන ෙමොෙහොතක පජාතන්තවාදය පිළිබඳව ඉහළින් 
කතා කරන, සමාජවාදය ගැන උදන් අනන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක 
ෙහවනැල්ල යට කියාත්මක "ලංකා" පුවත් පෙත් ඉරිදා සංගහය 
ෙමවැනි ආකාරෙය් පලාප ජනතාව අතරට ෙගන යෑම අපි 
පිළිකුෙලන් යුතුව ෙහළා දකිනවා. ෙමෙලස අපහාසාත්මක පුවත්, 
අසත්ය පුවත් පළ කිරීම, චරිත ඝාතන මාධ්ය හරහා සිදු වීම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.  

ශී ලංකාෙව් පජාතන්තවාදී පවාහෙය් කියාත්මක සියලු  පුවත් 
පත් ස්වයං නියාමනය සඳහා අත්සන් තැබීම සිදු කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ පුවත් පත ස්වයං නියාමන කියාවලිය සඳහා 
ෙහෝ අත්සන් තබා ෙනොමැති බව ශී ලංකා පුවත් පත් පැමිණිලි 

ෙකොමිසම අප ෙවත ලිඛිතව දන්වා එවා තිෙබනවා. ඔන්න ඕකයි 
ෙම් පුවත් පෙත් තත්ත්වය. ෙම් වටාපිටාව තුළ තමන්ට ඕනෑ 
ආකාරයකින්, ඕනෑම ෙකෙනකුට අභූත ෙචෝදනා නැඟීෙම් 
හැකියාව ඔවුන්ට තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීළඟට මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි 
පසුගිය ඉරිදා ''දිවයින'' පුවත් පත ෙම් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කළ 
පවෘත්තිය පිළිබඳව. එම පුවතින් ඔවුන් සඳහන් කරනවා, වත්මන් 
අමාත්යවරයා පුරාවිද්යා කටයුතු හා සංචාරක කටයුතු පටලවාෙගන 
කටයුතු කර න්ෙනකු බවත්, දඹුල්ෙල් කළුදිය ෙපොකුණ රක්ෂිතයට 
අයත් වන රක්ෂිතෙය් පෙද්ශයක් සංචාරක ෙහෝටලයකට ලබා දී 
ඇති බවත්, 2017 ජනවාරි මාසෙය්දී එම රක්ෂිතෙය් කටාරමක තිබූ 
ශිලා ෙල්ඛනයකට ගයින්ඩරයක් ෙයොදා ෙගන හානි කර ඇති 
බවත්. එෙසේම, සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා පුරා විද්යාව 
පටලවාගැනීෙමන් ෙමම තත්ත්වය මතුව ඇති බව සහ පුරාවිද්යා 
ස්ථාන සංචාරක ව්යාපාර සඳහා බදු දීෙම් අරමුණින් කළ 
කටයුතුවලට එෙරහි වූ පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ධුරෙයන් 
ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් මතු කරමින් ෙමම පුවත් පත 
තවදුරටත් කරුණු වාර්තා කර තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමරට පවතින ෙලෝක උරුමයන් 
පිළිබඳව, රජය පිළිබඳව සහ පුරාවිද්යා විෂයය භාර අමාත්යවරයා  
වන මා පිළිබඳව අසත්ය පුවත් වාර්තා කිරීම පිළිබඳව අපෙග් 
අපසාදය පළ කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව මහ ඉහළින් උදන් අනන ඇතැම් 
මාධ්යවල හැසිරීම ෆැසිස්ට්වාදි මුහුණුවරක් ෙගන තිෙබනවා. 
මාධ්යයක ඇති වගකීම, පවෘත්ති පිළිබඳ විශ්වසනීයත්වය, 
සමබරතාව, අපක්ෂපාති අදහස් ලබා ගැනීම, පුවතක නිරවද්යතාව, 
එම පුවත මුදණය කර පළ කිරීමට ෙපර තහවුරු කර ගැනීම ආදි 
මූලික සිද්ධාන්ත පවා අමතක කර දමමින් ෙම් ආකාරෙය් පදනම් 
විරහිත මඩ පකාශ නිකුත් කිරීම පිළිබඳව ෙමරට පුවත් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන සියලු ආයතන, මාධ්ය සංවිධාන 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. මාධ්යෙව්දින් පිළිබඳව පමණක් ෙනොව 
මාධ්යෙයන් නඟන අභූත ෙචෝදනා නිසා පීඩාවට පත් වන පුද්ගල 
චරිත පිළිබඳවත්, ෙමවැනි තත්ත්ව  නිසා මාධ්ය සම්බන්ධව පලුදු වී 
යන ජනතා විශ්වාසය පිළිබඳවත් මාධ්ය සංවිධාන අවධානය ෙයොමු 
කළ යුතුයි. එෙසේම එවැනි අසත්ය පුවත් වාර්තා පළ කිරීම නිසා 
ගිලිහී යන්ෙන් සමස්ත මාධ්යෙව්දින්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය බවත් 
සඳහන් කරනු කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෂයය භාර අමාත්යවරයා ෙලස මා 
කිසි විෙටකත් කිසිදු ව්යාපාරිකයකුට ෙහෝටල් ඉදි කිරීම සඳහා 
කිසිදු පුරාවිද්යා වටිනාකමක් සහිත ඉඩමක් ලබා ෙදන ෙලස 
පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාට බලපෑම් කර නැති බව මා 
නැවතත් අවධාරණය කරනවා. මා අභිෙයෝග කරනවා, යම්කිසිවකු 
එවැනි ෙචෝදනාවක් කරනවා නම්, අදාළ නම් ගම් සඳහන් කරමින් 
වගකීෙමන් යුතුව එවැනි ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන ෙලස. ඒ 
වාෙග්ම, පජාතන්තවාදි යහ පාලන රජයක් පවතින ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මාධ්ය නිදහස උපරිමයටත් වඩා ලබා දී ඇති 
වටාපිටාවක මා එවැනි කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් සිදු කෙළේ නම් 
ඒ පිළිබඳ පකාශ කිරීමට හිටපු පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාටත් හැකියාව තිෙබනවා.  

අෙප් රජයට කිසිම වුවමනාවක් නැහැ, එවැනි ස්ථානවල 
ෙහෝටල් හදන්න. තවම එවැනි කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. මා 
මාධ්යවලටත් දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි, හිතලු නිර්මාණය කරමින් 
පවෘත්ති වාර්තා කරනවාට වඩා මාධ්යයට ඇති සමාජ වගකීම, 
යුතුකම ෙමන්ම මාධ්යයට කළ හැකි බලපෑම් පිළිබඳව මනා 
අවෙබෝධයකින් යුක්තව, එය ෙත්රුම් ගනිමින් ෙතොරතුරු වාර්තා 
කරන ෙලස. ඒ වාෙග්ම එම මාධ්ය ආයතනවල හිමිකරුවන්ටත් 

1225 1226 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මතක් කිරීමට කැමැතියි, විවිධ ෙද්ශපාලන න්යාය පත හා 
ෙපෞද්ගලික මතවාද අනුව කටයුතු කරන මාධ්ය වෘත්තිකයන් 
හරහා සමාජයට සිදු වන හානිය පිළිබඳව වගකීම ඔබ අෙත් 
පවතින බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පාලනෙය්දී මහ ජනතාව 
තමන්ෙග් ඡන්ද බලය හරහා මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් 
කර ගන්ෙන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් සුරක්ෂිත තීන්දු තීරණ ගැනීම 
සඳහායි.  ෙමන්ම නිලධාරි යන්තණය හරහා රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් විය යුතු කාර්ය භාරය සඳහා නායකත්වය ලබා දීම 
සිද්ධියයි. නමුත් අද ඇතැම් අකාර්යක්ෂම හා දූෂිත නිලධාරින්ට 
එෙරහිව අප කියාත්මක වන විට තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන 
අවශ්යතාවන් සහ තමන්ෙග් ෙනොහැකියාවන් වසා ගැනීමට ඇතැම් 
නිලධාරින් සහ පිරිස් දරන බාල උත්සාහයන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි.  

පසුගිය පාලන සමෙය් දී යුද්ධෙයන් පසුව, එල්ටීටීඊ පාලන 
සමෙය්ත් විනාශ ෙනොවූ උතුරු - නැ ෙඟනහිර පළාත් පුරා විසිරී ඇති 
පුරාවස්තු විනාශයට එෙරහිව ඊට අනුබල දුන්, ඊට සම්බන්ධ වූ 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධව මුළු රටම දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
යුෙනස්ෙකෝව ෙලෝක උරුමයක් ෙලස නම් කරන ලද දඹුලු ෙලන 
විහාරය, ගාලු ෙකොටු පවුර තුළ අනවසර ඉදි කිරීම් සිදු කරන්නට 
ඉඩ ලබා දී තිෙබන්ෙන්ත් හිටපු පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් පාලන සමෙය්දී බව මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි.  

පසුගිය පාලන සමය තුළ පුරාවිද්යා රක්ෂිතවල ෙහෝටල් ඉදි 
කරන විට නීති විෙරෝධී අයුරින් ගල් ෙකොරි පවත්වා ෙගන යන විට, 
අනවසරෙයන් පුද්ගලයන් පදිංචි වන විට, පුරාවිද්යා වස්තු වනසන 
විට මුනිවත රැකපු ඇතැම් කණ්ඩායම් අද අබමල් ෙර්ණුවක 
බලපෑමකින් ෙතොරව පුරාවිද්යා ස්ථාන සංරක්ෂණයට පමණක් මා 
ඇතුළු රජය ඇප කැප වන ෙමොෙහොතක අභූත ෙචෝදනා එල්ල 
කිරීම කනගාටුවට කරුණක්. ඇතැම් දූෂිත හා අකාර්යක්ෂම 
නිලධාරින් තනතුරින් ඉවත් කරන විට එම සිදුවීම් ෙවනත් විකෘති 
කරන ලද කරුණු මත, අවස්ථාවාදී ෙද්ශපාලන මඩ ව්යාපාර සඳහා 
ෙයොදා ගැනීම රජයක් ෙලස අප පතික්ෙෂේප කරනවා.  

සංචාරක ව්යාපාරය සහ පුරාවිද්යාව පිළිබඳව මා හට ඇති 
දැනුම සම්බන්ධෙයන් ඉරිදා "දිවයින" පුවත් පෙත් පසුගිය  
විෙශේෂාංගය ලියපු මාධ්යෙව්දියා පශ්න කර තිබුණා. විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලස ඒ සම්බන්ධෙයන් මා සඳහන් කළ යුතුයි. 
ෙලෝකෙය් පුරාවිද්යා ස්ථාන සහ ෙදස් විෙදස් සංචාරක ව්යාපාරය, ඒ 
හා බැඳී පවතින ආකාරය පිළිබඳව ෙමරට ෙබොෙහෝ ෙදනකුට නිසි 
දැනුමක් ෙනොමැති වීම කනගාටුවට කරුණක්.   

අතීත උරුමය අප මතු කර ගන්ෙන් විශාල වියදමක් දරමිනුයි. 
ඒ මතු කර ගත් අතීත උරුමය, ඒ වටිනාකම අප අනාවරණය කළ 
යුතුයි. එය මහ ජනතාවට පදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් අධ්යනයක් කළ යුතුයි. ෙකෞතුකාගාර ඉදි කළ යුතුයි. 
පුරාවිද්යාව සම්බන්ධෙයන්ද දැනුම් ෙක්න්දස්ථාන ඉදි කළ යුතුයි. 
විෙද්ශ සංචාරකයන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගත හැකි අයුරින් අප 
රෙට් අතීත උරුමය, ශී විභූතිය පවර්ධනය කළ යුතුයි.  

පුරාවිද්යාත්මක සාධක, සාක්ෂි, සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා 
ගන්නා සම්පත් බවට පත් කර ගත යුතුයි. සංචාරකයින් හරහා 
ලැෙබන ආදායම නැවත ෙම් පුරාවස්තු සංරක්ෂණයටත්, 

සංචාරකයන්ෙග් පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමටත් ෙයදවිය යුතුයි. 
පුරාවිද්යා උරුමයන් අප මතු කර ගත යුත්ෙත් ගබඩා කර 
තැබීමටවත්, සඟවා තැබීමටවත් ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය 
අවෙබෝධ කර ගැනීමට අප සමත් විය යුතුයි. නව පවණතාවන් 
සමඟ ෙලෝකය අධ්යයනය කරමින් ඉදිරියට යාමට සහ ෙකොෙදව් 
මානසිකත්වෙයන් අත්මිදී නිවහල්ව සිතිවිලි අවදි කිරීමට අෙප් 
මනස සකස් කර ගත යුතුයි.  

මම යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් විධායක කමිටුෙව් සාමාජිකයකු 
වාෙග්ම ෙමරට යුෙනස්ෙකෝ සභාපතිවරයා ෙලසත් කටයුතු 
කරනවා. මා යුෙනස්ෙකෝ සංවිධානෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඉරිනා 
ෙබොෙකෝවා මහත්මිය සමඟ සීගිරිය, දඹුල්ල ආදී ස්ථාන රැසක 
සංචාරයකට එක් වුණා. එහිදී අනාවරණය වුණු දඹුලු ෙලන, ගාලු 
ෙකොටුව ආදී ෙලෝක උරුම පුරාවිද්යා ස්ථානයන් යුෙනස්ෙකෝ 
ෙලෝක උරුම ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් වීෙම් අවදානමක් පවතින 
බවත්, ඊට පධාන ෙහේතුව වී තිෙබන්ෙන් අදාළ පුරාවිද්යා ස්ථාන 
ආශිතව සිදු කරන අනවසර ඉදි කිරීම්   බවත් ෙහළි වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පුරාවිද්යා උරුමයන් විවිධ 
පාර්ශ්වයන්ෙග් අවශ්යතා මත ෙමෙලසින් විනාශ කරන්නට 
ඉඩකඩ ලබා දී  පුරාවිද්යා පනත අනුව කියාත්මක ෙනොවී නිහඬව 
සිටින නිලධාරින්ෙග් අකාර්යක්ෂමතාවට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම 
වරදක් නම්, අප කළ යුත්ෙත් පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව වසා 
දමා රිසි ෙසේ ජාතික සම්පත් මංෙකොල්ල කෑමට ඉඩ ලබා දී ඒවා 
ෙපෞද්ගලිකව භුක්තියට පවරා නිහඬව සිටීමයි. විෂය භාර 
අමාත්යවරයා ෙලස ඒ සඳහා මා කිසි ෙලසකින් ඉඩ තබන්ෙන් 
නැහැ. ඊනියා මාධ්ය වාර්තා කර තිෙබනවා, සීගිරිෙය් ෙහෝටල් 
ව්යාපෘතියකට ඉඩ ලබා ෙනොදුන් නිසා පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා මාරු ෙකොට ඇමතිට හිතවත්, ඇමතිෙග් පදයට 
නටන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කිරීමට තීරණය කර ඇති 
බව. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද්යා ක්ෙෂේතෙය්  ඉන්න සියලුම 
නිලධාරින්, වියතුන් සාක්ෂි දරාවි. අභිනවෙයන් වැඩ බලන 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ෙලස පත් කරන ලද මහාචාර්ය පී.බී. 
මණ්ඩාවල මහතා ඉදිරිෙය්දී තම රාජකාරි කටයුතු කරන ආකාරය 
පිළිබඳව හැෙමෝටම බලන්න පුළුවන්. ෙමොකද, එතුමා පුරාවිද්යා 
සභාෙව් සභාපතිවරයා. ඒ වාෙග්ම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
දූෂණ කියාවලට සම්බන්ධ තවත් නිලධාරින්ට එෙරහිව කියා 
මාර්ග ගන්නවා.  

එෙසේම පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යන්තණය ශක්තිමත් 
කිරීමට, පතිව හගත කිරීමට කටයුතු කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, විෙව්චනයන්ට මා කැමැතියි. ෙචෝදනාවන්ට මා 
කැමැතියි. නමුත් මා කිසි ෙලසකින්වත් කැමැති නැහැ, පදනම් 
විරහිත විෙව්චනයන්ට. මා කිසි ෙලසකින්වත් කැමැති නැහැ, 
පදනම් විරහිත ෙචෝදනාවන්ට. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් අෙප් 
චරිතවල කළු පැල්ලම් ඉතිරි කර ගත් පුද්ගලයන් ෙනොෙව්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් තව 
වැදගත් කරුණකට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා 
කැමැතියි. මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙලස අපට එල්ල කරන 
ෙචෝදනා ජනපිය කරවීම පහසුයි. ෙහේතුව, අපට එල්ල කරන 
ෙචෝදනා ෙද්ශපාලන භාවිතාවකට යටත් වීමයි. අපට විරුද්ධව යම් 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම විරුද්ධ ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම්වල 
සටන් පාඨයක් බවට එය පත්වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම 
නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන්ට එල්ල වන ෙමවැනි පදනම් විරහිත 
අභූත ෙචෝදනා විභාග කිරීෙම් සාධාරණ යන්තණයක් සකස් කිරීම 
පිළිබඳව සියලු ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා 
අවසාන වශෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.   

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙම් වනෙකොට අපි පැයක් පමණ පමාද 

ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මීළඟට, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත 
පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා. 

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan ) 
Hon. Speaker, there is a question under Standing 

Order 23(2) raised by Hon. Douglas Devananda on the 
26th May, 2017.  Can I table the answer? 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, if it is in order, you can table it.  

 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, I table* the answer. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
 
තට්ටාන්කුලම් පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජලය 

ලබාදීම : බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
தட்டான்குள மக்க க்கு கு நீைரப் 

ெபற் க்ெகா த்தல்: சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , 
னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத 

அ வல்கள் அைமச்சாின  கூற்   
PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 

THATTANKULAM: STATEMENT BY MINISTER OF PRISON 
REFORMS, REHABILITATION, RESETTLEMENT AND HINDU 

RELIGIOUS AFFAIRS 

வ னியா மாவட்ட ெவங்கலச் ெசட் குளம் பிரேதச ெசயலகப் 
பிாிவி ள்ள தட்டான்குளம் கிராமத்தில் 186 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்த 870 ேபர் வசித்  வ கின்றனர். இக்கிராமத்திற்கு 
2014ஆம் ஆண்  தனியார் அைமப்ெபான்றினால் நீர் 
சுத்திகாிப்  நிைலயெமான்  அைமக்கப்பட் , தட்டான்குளம் 
கிராம அபிவி த்திச் சங்கத்திடம் அதன் ெபா ப்  ஒப்பைடக் 
கப்பட்ட . எனி ம் இச்சங்கம் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்ைதச் சீராகச் ெசயற்ப த்தாைமயால் ெபா மக்க க் 
கான நீர் விநிேயாகம் ஒ ங்காக ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
இதனால் குறித்த தனியார் அைமப்  அந்த நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயத்திைனப் பிரேதசத்தி ந்  அகற்ற ற்பட்ட 
ேவைளயில், பிரேதசத்தின் நன்ைம க தி மீண் ம் ெசட் குளம் 
பிரேதச ைவத்தியசாைலயில் குறித்த நீர் சுத்திகாிப்  
உபகரணங்கள் ெபா த்தப்பட்  அந்நிைலயம் இயங்கி 
வ கின்ற . 

தற்ேபாைதய தரவின்ப  இக்கிராமத்தில் 50 நபர்கள் சி நீரக 
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். ஆயி ம் இ வைரயில் 
ஒ வர் மட் ேம சி நீரக ேநாயினால் பாதிப்பைடந்  
இறந் ள்ளார். கடந்த 2017.05.05ஆந் திகதி தல் கிராமத்தில் 
நீர்த்தாங்கிகள் ைவக்கப்பட் த் தண்ணீர் வண் கள் லம் 
அந்த நீர்த்தாங்கிக க்கு நீர் வழங்குவத டாக இவர்க க் 
கான கு நீர் விநிேயாகம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற . 

ேம ம், இந்த ஆண் ல் - 2017 இல் நீர் இைணப் த் 
திட்டத்தின்கீழ் எம  அைமச்சின் நிதி தவியில் தட்டான்குளம் 
கிராமத்திற்கு 1.8 Mn பாய் ெசலவில் நீர் சுத்திகாிப்  
நிைலயெமான்றிைன அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.   

 
 ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා   
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka ) 
Sir, I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Friday 9th June 2017."  

  
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) 
අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1 - කීඩා පනත යටෙත් 

නිෙයෝග අනුමත කිරීම, කීඩා ඇමතිතුමා. 

Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ 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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කීඩා පනත : නිෙයෝග 
விைளயாட் க்கள் சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

SPORTS ACT: REGULATIONS  
 

[අ.භා. 3.01] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1973 අංක 25 දරන කීඩා පනෙත් 31  වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 
වගන්තිය යටෙත් ජාතික කීඩා සංගම් සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යවරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් 27 දිනැති අංක 1990/23 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සහ 2017 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 2006/13 දරන 
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.04.05 දින ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙම් 1990/23 
දරන හා 2016.10.27 දිනැති නව කීඩා නිෙයෝග මාලාව සහ 
සංෙශෝධන නිෙයෝග මාලාව හඳුන්වා දීෙම් අවස්ථාවටයි එළඹී 
තිෙබන්ෙන්. මීට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය අෙපේල් මාසෙය් 5ෙවනි 
දා ඉදිරිපත් කළ බව මා කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ෙමය 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවටත් ෙයොමු කරලා තිබුණා. සති 
හයක කාලයකට පස්ෙසේ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙවන් 
යම් තීන්දුවක් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, ඒ අනුව අපට ෙමය විවාදයකට 
ෙයොමු කරලා අවශ්ය කටයුතු කිරීෙම් ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් කීඩා නිෙයෝග මාලාව පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
සාකච්ඡා, සම්මන්තණ තිබුණු බව මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම කීඩා අමාත්යාංශය භාරව මට ෙපර සිටි 
අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම නවින් 
දිසානායක මැතිතුමාත් කීඩා පනෙත් තිෙබන විවිධ අඩු පාඩු හා 
දුර්වලතා පිළිබඳව ජාත්යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව සහ ලංකාෙව් 
ඔලිම්පික් කමිටුවත් සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. එම නිසාම 
සමහර කාරණා පිළිබඳව අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා අපි 
එකඟතාවකට ආවා. නමුත්, සෑෙහන කාලයකින් එය ඉෂ්ට ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. මා ඇමතිවරයා විධියට පත් වුණාට පස්ෙසේ  ඔවුන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් නිෙයෝග මාලාව අද අපි සාකච්ඡාවට 
භාජනය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් 
කමිටුවත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් 
සම්බන්ධව අෙප් සියලුම කීඩා සංගම් අපට දැක්වූ සහෙයෝගය 
පිළිබඳවත් මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් අදහස් 
උදහස් එක්ක තමයි අපි ෙමය සකස් කෙළේ.  

මම වැඩි ෙවලා කථා කරන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි. ෙමොකද, ෙම් විවාදය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉඩ 
තබන්න ඕනෑ නිසා. අලුත් කාරණා ගණනාවක් ෙමහි ඇතුළත් 
කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ, ඒ සංගම් ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුෙවන් ගන්නා වූ මුදල් සම්බන්ධව ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
කියාදාමයක් ෙමහි සඳහන් වනවා. ෙමහි විගණිත මූල්ය පකාශ 
ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
සෑම වර්ෂයකම ෙපබරවාරි 28වැනිදාට කලින් විගණිත මූල්ය 
පකාශ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය කියලා ෙමහි සඳහන් වනවා. ඒ 
වාෙග්ම විෙශේෂ මහා සභා රැස්වීමට දින 14කට කලින් විගණිත 
මූල්ය පකාශ ඒ ඒ කීඩා සංගම්වලට යවන්න ඕනෑය කියලාත් ෙමහි 
සඳහන් වනවා. 

ඇමතිවරයා විධියට මෙග් නිර්ෙද්ශය අනුව ඕනෑම කීඩා 
සංගමයකට තරග කරන්න ඉඩ දීම සඳහා  අත්සන ෙයොදන්න ඒ 
කාලෙය් මට බලය තිබුණා. මම ඒ බලය ඉවත් කර ගත්තා. ඒ 
අනුව අද වනෙකොට විවිධ ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත සිදු වුණාය 
කියන කාරණා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමයින් අපි අෙහෝසි කරලා 
තිෙබනවා. සුදුසුකම් ගණනාවක් අපි ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, ඒ 
ඒ කීඩා සංගම්වල නිලතල ගැනීෙම්දී අවශ්ය කරන කියා මාර්ග 
ගන්න. පැහැදිලිවම එක් පැත්තකින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් කීඩා 
සංගම්වලට කරන බලපෑම් ඉවත් කිරීමටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් 
කීඩා සංගම්වලට ස්වාධීනව කටයුතු කරෙගන යාමට  අවශ්ය 
කරන වාතාවරණය සකස් කිරීමත්, ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යන 
කීඩා සංගම් කිසියම් ෙවලාවක ආණ්ඩුෙව් මුදල් භාවිත කරනවා 
නම් ඒ ෙවනුෙවන් යම් මූල්ය වගකීමක් ඔවුන්ට පවරන්නත් තමයි 
අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම කීඩා නීති - රීති 
මාලාෙව් තිබුණු යම් යම් නිෙයෝග අපි සංෙශෝධනය කරලා, 
නිවැරැදිව සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමතියි,  අෙප් 
ඊළඟ වැඩ පිළිෙවළ වන්ෙන් කීඩා පනත සම්පූර්ණෙයන්ම නව 
පනතක් විධියට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම බව. ෙම් පනත, 1973 
අවුරුද්ෙද් සම්මත කරන ලද පනතක්. ඒ පනත අද කාලයට 
ගැළෙපන ෙලස සකස් කරන්න අපි දැන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඊට අදාළ කමිටුව අපි පත් කරලා තිෙබනවා. 
එම කමිටුව හරහා ෙම් කියාදාමය කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  මම මීට වඩා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ෙමම විවාදය අවසානෙය් මෙග් 
පිළිතුරු කථාෙව් දී  ෙම්  සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නවලට 
උත්තර ෙදන්න මම  බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  ඔබතුමන්ලාෙග්ත් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරලා, ෙමය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය  කටයුතු  
කරන්න කියලා මම සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2016.10.27 අපි ෙමය 
එක ෙයෝජනාවලියක් විධියට ෙගනාවා. ඊට අමතරව අපි එයට තව 
සංෙශෝධන කීපයක් 2017.02.13 ෙගනාවා. ෙම් ෙදකම එකට අපට 
මුදණය කර ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් කීඩා සංගම්වලට තිෙබන 
පශ්නවලින් ටිකක් ෙහෝ ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවයි.  නැත්නම් ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙදක එකට එකතු 
කරලා තමයි ඒෙගොල්ලන්ට හැම ෙවලාෙව්ම බලන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත කරන්න  මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය 
ඉල්ලනවා. අද දින ෙමම විවාදය ඉදිරියට කරෙගන යාමට 
අවස්ථාව ලබා  ෙදමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[பி.ப. 3.07] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயின் விைளயாட் த் ைறயில் விைளயாட் ச் 
சட்டதிட்டங்க க்குட்பட்ட ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள் 
ெதாடர்பில் விைளயாட் த் ைற அைமச்சாினால் ஆக்கப்பட்ட 
ஒ ங்குவிதிகள் சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்திேல 
பங்குெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடவ டன், ெகௗரவ அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள்  ச கமாயி க்கின்ற 
இவ்ேவைளயில் சில விடயங்கைளப் பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  
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கிளிெநாச்சியிேல சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  
ைமதானம் அைமப்பதற்கான ேவைலத்திட்டங்கள் கடந்த 4 
ஆண் க க்கு ன்னர் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. 4,500 
மில் யன் பாய் ெசலவிேல உ வாக்கத் திட்டமிடப்பட்ட 
அந்தச் சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம் இன்   
இயங்க யாத - அங்கி க்கின்ற மாணவர்க ம் 
இைளஞர்க ம் அதைனப் பயன்ப த்த யாத - 
நிைலயிேலேய காணப்ப கின்ற . இப்ெபா ம் அங்கு 
ேவைலகள் நைடெப வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்றேத 
ெயாழிய, எந்தவித ேவைலக ம் அங்கு நைடெப வதாகத் 
ெதாியவில்ைல. அந்த ைமதானத்தின் ஓரமாக ஒேரெயா  
உள்ளக விைளயாட்டரங்கு மட் ம் கட்டப்பட் க்கின்ற .  

அ ேபால, மன்னார் மாவட்டத்தி ம் சர்வேதச 
தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதற்கான 

யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ம்கூட இ வைர அதற்குாிய 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக இல்ைல. கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல இந்த விைளயாட்  ைமதான 
ேவைலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபா தான் கு நாகல் 
மாவட்டத்தி ம் சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  
ைமதானத் க்கான ேவைலத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 
ஆனால், கு நாகல் மாவட்டத்திேல அந்த விைளயாட்  
ைமதானத்திற்கான ேவைலகள் யா ம் ரணமாக 

த்தப்பட் த் தற்ேபா  அ  பயிற்சிக க்காக 
விடப்ப கின்ற அரங்காக மாற்றப்பட் க்கின்ற . இந்த 
நிைலைமயான , ெதற்கி ம் வடக்கு - கிழக்கி ம் ஒ  
பாரபட்ச நிைலைமயிைனக் காட் வதாக,  ேவ பாடான 
அ ப்பைடகைளக் ெகாண் க்கின்ற .  

இங்ேக ன்னாள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்க ம் இ க்கிறார். 
அவ ைடய காலத்தில்தான் இந்த விடயங்கள் ன்ென க்கப் 
பட் ந்தன. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, இ வைர அந்த 
ைமதானம் ெசயற்படாமல் இ ப்ப  மிக ம் ேவதைனக் 
குாிய .  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමා අහපු කාරණයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. 

කුරුණෑගල ෙහෝ මන්නාරෙම් තවම වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා 
නැහැ. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා  පළාත් 
නවෙය්ම - පළාෙතන් පළාතට - කීඩා සංකීර්ණ ආරම්භ කළා. ඒ 
අනුව තමයි දැනට කීඩා සංකීර්ණ හදලා නැති පළාත් ෙදකක් වන 
වයඹ පළාෙත්ත්, මන්නාරම පළාෙත්ත් අපි ඒ වැඩ කටයුතු ටික 
කරලා තිෙබන්ෙන්. කිලිෙනොච්චිෙය් හදන ඒ කීඩාංගණය බාර දීලා 
තිබුෙණ් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවටයි. ඒක මම ෙනොෙවයි බාර 
දුන්ෙන්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
තමයි ඒ කීඩාංගණය හදන්න බාර දුන්ෙන්. හැබැයි, මුදල් නැතිව 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් විශාල අර්බුදයක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම කටයුතු දැන් නතර කරලා තිෙබනවා.  
දිගින් දිගටම අපි කථා කරලා කිව්වා, "මුදල් නැතිව ඔවුන් ෙලොකු 
පශ්නයක ඉන්ෙන්" කියලා. ඒ නිසා අපි ගිය සතිෙය්  තීරණයක් 
ගත්තා, එය එතැනින් අෙහෝසි කරලා නැවත tender call කරලා 
අනික් වැඩ ටික කරන්න.  දැනට ඇත්තටම indoor stadium 
එෙක්ත්, swimming pool  එෙක්ත් වැඩ කටයුතු අවසන් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ground එක හදන එෙක් සහ pavilion එෙක් 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට අපි ෙවනම දැන් tender call 
කරලා තිෙබනවා. Tender call කිරීම සහ එහි පමාදය සම්බන්ධ 
කටයුතු මෙග් අෙත් තිෙබන කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් තිෙබන පමාදය සහ 
අපි දුන්නු මුදල්වලින් ඔවුන් වැඩ කරලා නැති එක තමයි ෙමතැන 

තිෙබන පශ්නය. මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම swimming pool එෙක්ත්, indoor stadium එෙක්ත් 
වැඩ කටයුතු කරලා අවසන්. හැබැයි, අපි ඉතාම ඉක්මනින් අනික් 
කටයුතුත් අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට වැඩිය මට වුවමනායි, 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඉදි කරන ෙම් කීඩාංගණය විවෘත කරන්න. 
ෙමොකද,  යාපනයට  කීඩාංගණයක් නැති නිසා. ඒ සම්බන්ධෙයන්  
අපි ඉතාම ඉක්මනින් කියා කරනවා. උතුෙර් ඒ වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් නැතිව, දකුෙණ් සහ ෙවනත් තැන්වල කරනවා කියලා 
වැරැදියට හිතන්න එපා. උතුරත් වටිනවා; දකුණත් වටිනවා; 
නැෙඟනහිරත් වටිනවා; බස්නාහිරත් වටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள! ெதற்கு ேபாலேவ வடக்கு, 

கிழக்கும் க்கியமானெதன்  நீங்கள் இங்ேக குறிப்பி வ  
நல்ல . நீங்கள் தந்த பதி க்கு நன்றி. ெகௗரவ விைளயாட் த் 

ைறப் பிரதி அைமச்சர் அவர்க ம் இங்கி க்கிறார். ஆனால், 
நீங்கள் ெசால்வ ேபால குறிப்பிட் க் கூறக்கூ யள க்கு 
வடக்கிேலா, கிழக்கிேலா சர்வேதச தரத்திலான ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் இ வைர அைமக்கப்படவில்ைல 
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன். அ த்த த்த ஆண் களில்கூட அதைன 
நீங்கள் நிைறேவற் ர்களா என்ப  எனக்குத் ெதாியா .  

இங்ேக பல்ேவ  ஒ ங்குவிதிகள் ெகாண் வரப்ப  
கின்றன. ஆயி ம், சர்வேதச தரத்திலான ேபாட் களிேல 
பங்குெகாள்ளக்கூ ய வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற 
இைளஞர்கள், மாணவர்கள் ஏன், இலங்ைகயின் ேதசிய 
அணிக க்குள் உள்வாங்கப்ப வதில்ைல? இ  மிக 

க்கியமான . இலங்ைகயில் த்ைதயா ரளிதரன் பந்  
ச்சாளராக மட் ம் இ ந்தாேர தவிர, இலங்ைக கிாிக்ெகட் 

அணிக்கு தைலவராக - captain ஆக - எப்ேபா ேம 
இ க்கவில்ைல. அந்த அந்தஸ்  நிைல இந்த நாட் ேல 
அவ க்கு வழங்கப்படவில்ைல. இதைன நீங்கள் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேபால, இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற தமிழ் இைளஞர்க க்ேகா அல்ல  ஸ் ம் 
இைளஞர்க க்ேகா இலங்ைகயின் cricket team இல்  அல்ல  
football team இல் அல்ல  ஏைனய team களில் 
விைளயா வதற்குாிய சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்ப வதில்ைல. 
இந்த நிைலைமயிைன ஏன், சீர்ெசய்ய யாமல் 
இ க்கின்ற ? என்  ேகட்டால், "வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளிேல இ ப்பவர்க க்கு பயிற்சிகள் ேபாதா " அல்ல  
"அவர்கள் விைனத்திறன் அற்றவர்களாக இ க்கிறார்கள்; 
ஆற்றல் குைறந்தவர்களாக இ க்கிறார்கள்" என்றவாறான 
க த் கள் ெசால்லப்ப கின்றன.  

அண்ைமயிேல யாழ். மாவட்டத்தி ந்  மாகாண மட்டப் 
ேபாட் களில் பங்குபற்றிய மாணவர்கள் ேதசிய மட்டப் 
ேபாட் களிேல பங்குபற்றி, சர்வேதசப் ேபாட் களில் 
பங்குபற்றக்கூ யள க்குத் தம  ஆற்றல்கைள 
ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றார்கள்.  ேகா ன்றிப் பாய்த ல் பல 
மாணவிகள் ெவற்றிெபற் ள்ளார்கள்.  அேதேபான்  
badminton ேபாட் களி ம் பல மாணவிகள் சாதைன 
பைடத் ள்ளார்கள். அதைனவிட, பல மாணவ மாணவிகள் 
உயரம் பாய்தல் ேபாட் யில்கூட பங்குபற்றி, ெவற்றி ெபற் ப் 
பல சாதைனகைள நிைலநாட் யி க்கின்றார்கள். இன்  
யாழ்ப்பாணம் இந் க் கல் ாி மாணவர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்ைதப் பார்ைவயி வதற்காக வந்  இங்ேக 
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கலாியிேல இ க்கின்றார்கள். அந்தக் கல் ாி மாணவர் 
ஒ வ ம் உயரம் பாய்த ல் சர்வேதசப் ேபாட் களிேல 
பங்குெகாண் ந்தார். அவ்வாறான ஆற்ற ள்ள தமிழ், 

ஸ் ம் மாணவர்கள் இந்த நாட் ேல இ ந் ம்கூட ஏன், 
இலங்ைகயின் விைளயாட்  அணிகளில் தமிழ், ஸ் ம் 
இைளஞர்கள் ேசா்க்கப்ப வதில்ைல? என்ற ேகள்வி பரவலாக 
இ க்கின்ற . இதற்குப் பல்ேவ பட்ட காரணங்கள் 
ெசால்லப்படலாம். ஆனால், இதி ம் ஏேதா ஒ  வைகயான 
பின்தள்ளப்ப கின்ற இனவாத ாீதியான சிந்தைனகள் 
இ ப்பதாகேவ பல ேப ைடய க த் க்கள் இ க்கின்றன.  
அதன்ப  பார்க்கின்றெபா  காலங்காலமாக உ வாக்கப் 
ப கின்ற இலங்ைக அணிகளில் இவர்கள் ேசா்க்கப்படவில்ைல 
என்பைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த இடத்திேல 
நீங்கள் இதைனக் கவனத்திற்ெகாள்ளேவண் ம்.    

மிக க்கியமாக அந்தந்த மாகாணங்க க்கான ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட அணிகள் அதாவ  இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
9 மாகாணங்களி ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அணிகள் 
ேபாட் களில் ேமாதக்கூ யதான ெசயற்பா கள் இலங்ைக 
யிேல ெகாண் வரப்படவில்ைல. ெமன்பந்  அல்ல  
க னப்பந் க் கிாிக்கட் ேபாட் களாக இ க்கலாம் அல்ல  
உைதபந்தாட்டம், வைலப்பந்தாட்டம், கரப்பந்தாட்டம் ேபான்ற 
ேபாட் களாக இ க்கலாம், அவற்றில் பங்குெகாள்கின்ற 
அணிகளில் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அணிகளாக, மாகாண மட்ட 
அணிகளாக ேதசிய ாீதியிேல ேபாட்  ேபா வதற்கான 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்ப வதில்ைல.  அவ்வாறான 
அணிகள் மிகப் ேபாதாம க்கின்றன. இந்த நிைலைம 
மாற்றப்பட ேவண் ம்.   

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
உண்ைமயில் திறைமக்கு ன் ாிைம என்ற 

அ ப்பைடயில்தான் இலங்ைகயில் அந்தச் சம்பிரதாயம் 
இ ந் வ கின்ற . நீங்கள் குறிப்பிட்டப  ேதசிய அணிகளில் 
குறிப்பாக, த்ைதயா ரளிதரன் கிாிக்கட் அணியில் சிறந்த 
விைளயாட்  ரராக ம் உப captain ஆக ம் இ ந்தவர். 
இப்ெபா கூட ேதசிய காற்பந்தாட்ட- football அணியில் வட 
மாகாணத்தின் மன்னார் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்  

ரர்கள்  இடம்ெபற்றி க்கின்றார்கள். அேதேபான்  ஏைனய 
பல விைளயாட்  அணிகளில் சி பான்ைம இனத்தவர்கள் 
இ ந் வ கின்றனர்.  

அேதேநரம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  ஒன்ப  
மாகாணங்க க்குமிைடயிலான விைளயாட் ப் ேபாட் கைள 
அைமச்சு ஒவ்ெவா  வ ட ம் நடத் கின்ற . அ  கடந்த 
வ டம் யாழ்ப்பாணத்தில் மிகச் சிறப்பாக நைடெபற்ற .  

நா ம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன். 
குறிப்பாக த்தம் காரணமாகேவ எங்க ைடய வடக்கு, 
கிழக்கில் விைளயாட் த் ைற பின்தங்கியி க்கின்ற . 
இப்ெபா தான் அங்கு மாவட்ட ாீதியாக, மாகாண ாீதியாக 
விைளயாட்  ைமதானத் ெதாகுதிகள் அைமக்கப்ப கின்றன; 
கிராமிய விைளயாட்  ைமதானங்கள் அபிவி த்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன. கூ ய விைரவில் இந்த நிைலைமகள் 
சீராகும் என்  எனக்கு நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கேள! அங்கு விைளயாட் த் 

ைற பின்தங்கியி ப்பதற்கு த்தேம காரணெமனச் 
ெசால்லப்ப கின்ற . த்தத்தின்ெபா  வடக்கு, கிழக்கு  
மக்க க்குப் ெபா ளாதாரத் தைட இ ந்த .  அவர்கள் 
உண்பதற்கு உண கூட  ேபாதியளவில் அரசாங்கத்தால் 
அ ப்பப்படவில்ைல. அவ்வா  இ க்கின்றெபா  
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ைமதானங்கைளத் தி த்தி 
யி ப்பார்களா? அல்ல  அங்கு விைளயாட்  உபகரணங் 
கைள அ ப்பியி ப்பார்களா?  

அங்குள்ள இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் ேல ஆற்றல் 
வாய்ந்தவர்கள்; திறைம வாய்ந்தவர்கள். இலங்ைகக்கு 

தன் தல் ஒ ம்பிக் பதக்கத்ைத எ த் க் ெகா த்தவேர 
எதிர் ரசிங்கம் என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த 
மண்ணிேல வாழ்ந்த ஒ  தமிழர்தான் இலங்ைகக்கு அந்தப் 
ெப ைமையத் ேத க் ெகா த்தி க்கிறார். அவ்வாேற 
இலங்ைகயின் தலாவ  இரா வத் தளபதியாக 
இ ந்தவர்கூட ஒ  தமிழர். அவ்வா  ஆற்றல் பைடத்தவர்கள் 
தமிழர்கள். ஏன், இலங்ைகயிேல ெபா ஸ் மாஅதிபர்களாக 
இ ந்த த்ரா ராஜசிங்கம், சுந்தர ங்கம், ஆனந்தராஜா 
ேபான்றவர்க ம் மிகச் சிறந்த விைளயாட்  ரர்களாக 
இ ந்தார்கள். ஆகேவ, இலங்ைகயில் ஆற்றல் பைடத்தவர்கள்  
வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்ந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் ன்ேன வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் வழங்கப்பட 
வில்ைல. காலங்கள் கடந் வந்தி க்கின்றன. ஆனால், 
இன்ன ம் எம  பிரேதசங்களில் ைமதானங்கள் சாியாக 
அைமக்கப்படவில்ைல அல்ல  ைமதானங்கைள ஒ ங்கு 
ப த் வதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இப்ெபா  

உங்க ைடய உைரைய த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

என் ைடய ேநரத்ைத அைமச்சர் எ த் விட்டார். 
தய ெசய்  எனக்கு இன் ம் இரண்  நிமிடங்கள் தா ங்கள்!  

இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட ேபால, உலகத்திேல கழ்ெபற்ற 
விைளயாட்  ரர்களில் ஒ வராக த்ைதயா ரளிதரன் 
எவ்வளேவா சிறப்பாக விைளயா யவர். ஆனால், அவர் ஒ  
captain தரத் க்கு வரக்கூ ய சூழல் உ வாக்கப்பட 
வில்ைலேய! ஆகேவ, அந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட 
ேவண் ம் என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக நீங்கள் ெசன்ற வ டம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள நடத்தியி ந்தீர்கள். ஆனால், 
தம் ள்ளவில், கண் யில், ெகா ம்பில் இ ப்ப ேபால 
சர்வேதச தரத்திலான ஒ  விைளயாட்  ைமதானத்ைத அங்கு 
உங்களால் காட்ட யவில்ைலேய! த்தம் வைடந்  7 
ஆண் கள் கடந்தி க்கின்றன. இைதச் ெசயற்ப த் வதற்கு 
இவ்வள  ஆண் கள் ேதைவயில்ைல. "விைளயாட்ைட 
அபிவி த்தி ெசய்கின்ேறாம்" என்கிறார்கள். ஆனால், 
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[ගරු එස්. ශීතරන් මහතා] 
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எங்க ைடய பகுதிகளிேல இந்தச் ெசயற்பா கள் சாியாக 
அைமயவில்ைல என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல 
குறிப்பி கின்ேறன். மிக க்கியமாக கிளிெநாச்சியிேல 
சர்வேதச விைளயாட்  ைமதானம் அைமப்பதற்கு 4,500 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட் ம்கூட ஏன், அ  இவ்வாறான 
ஒ  ேமாச க்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ? இதற்குாிய காரணம் 
என்ன? "தி ம்ப ம் அதற்குக் கூ விைல ேகா ேவாம்; 
தி ம்ப ம் அதற்குாிய பணம் ஒ க்குேவாம்" என்  நீங்கள் 
ெசான்னால், அ  இன் மின் ம் காலத்ைத இ த்த க்கின்ற 
விடயமாகேவ இ க்கும். ஆகேவ, இந்த விடயங்களில் கவனம் 
ெச த் மா  ேகட் , என் ைடய உைரைய நிைற  
ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කීඩා අමාත්යවරයා 

විසින් ජාතික කීඩා සංගම් සංෙශෝධනයට අදාළව සකස් කරන ලද 
නිෙයෝග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කීඩාව සම්බන්ධෙයන් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන එක ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා කියලා මම හිතුවා. 

සාමාන්යෙයන් ලංකාෙව් ෙහෝ ෙවනත් රටක ෙහෝ කීඩාෙව් 
ඉලක්කය, කීඩාෙව් පරමාර්ථය හැටියට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අපට 
ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන් අන්තර්ජාතික මට්ටමින් පදක්කම් ලබා 
ගැනීමයි. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි නිතරම සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අන්තර්ජාතික මට්ටමින් පදක්කම් 
ලබාගැනීම ෙහෝ එය ඉලක්ක කර ෙගනම කීඩාව සකස ්කළත්, එය 
දැනට ෙලෝක ය පිළිගත් පතිපත්තිය කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ. එය ෙලෝකය පිළිගත් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. අපි රටක 
කීඩාවක් ඉලක්කගත කරන්ෙන් පධාන වශෙයන්ම ඒ රෙට් 
ෙසෞඛ්ය, සාමූහිකත්වය, විනය, ආධ්යාත්මික සංවර්ධනය කියන 
ෙමන්න ෙම් ෙපොදු නිර්ණායකයන් අත්පත් කර ගැනීෙම් 
පරමාර්ථය ෙපරදැරි කරෙගනයි. තරුණ ඇමතිවරෙයක් අද කීඩා 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත්ෙවලා ඉන්නවා. එතුමා ෙමම දිසානතීන් 
පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරයි කියා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
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 කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  திறன்கள் 
அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில் பயிற்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and Vocational Training) 
I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now 

take the Chair. 

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව සමස්තයක් විධියට 
අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අපි කීඩාෙව් මූලික නිර්ණායකයන් සකස ්
කර ගැනීම අවශ්යයි කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් අපි යම් කිසි 
ජාතියක සාමූහිකත්වය ෙගොඩනඟන්ෙන් ෙකෙසේද, ඒ වාෙග්ම අපි 
ෙකොෙහොමද ඒ ජාතිෙය් නීෙරෝගීකම සාක්ෂාත් කර ගන්ෙන්, අපි 
ෙකොෙහොමද, සමස්ත ජාතියක කඩිසරකම පවත්වාගන්ෙන්, 
ජාතියක විනය පවත්වාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ වාෙග්ම 
ආධ්යාත්මිකත්වය සකස් කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. 
ෙමන්න ෙම් කාරණා මුල් කරෙගන තමයි අපි කීඩාෙව් 
ඉලක්කයන් සකස් කරගත යුත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම අපට කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් දර්ශනයක් නැතිකම බලවත් පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම චීන බුද්ධාගම 
සංවර්ධනෙය්දී කායික සමබරතාව සහ ආධ්යාත්මික සමබරතාව, 
නැත්නම් කායික හා මානසික සමබරතාව කියන එක ඉතා වැදගත් 
ෙකොට සැලකූ බව. ෙබෞද්ධෙයෝ භාවනාව, ඒ කියන්ෙන් තැන්පත්ව 
එරමිණිය ෙගොතාෙගන දීර්ඝ ෙව්ලාවක් ආධ්යාත්මික සංයමයකට 
පත්වීම ඉතා වැදගත් පුහුණුවක් හැටියට සැලකුවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
කාලෙය් චීන ෙබෞද්ධෙයෝ විෙශේෂෙයන්ම ආධ්යාත්මික හික්මීම 
කියන එක කීඩාවට ඉතා වැදගත් අංගයක් කියන එක පමුඛත්වයක් 
ෙකොට සැලකුවා. ඒ අනුව කුංෆු කියන සටන් කලාව ගත්ෙතොත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ කීඩාව පධාන වශෙයන්ම ආරම්භ වුෙණ් ෙබෞද්ධ 
භික්ෂුන්වහන්ෙසේලාෙග් මූලිකත්වෙයන්. අදත් චීනෙය් තිෙබන 
ෂාඕලින් ආරාමය විශාල ආරාමයක්. ඒක ෂාඕලින් නමින් වාණිජ 
මට්ටමිනුත් ෙගොඩනැඟිලා තිෙබනවා. ආධ්යාත්මික මට්ටමින් එම 
සාම්පදායික පන්සල අදත් අපට චීනෙය් දැක ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. එහි පධාන අරමුණ වුෙණ් ඉතාම ගැඹුරු දර්ශනයක්. 
දියුණු, කායික සමබරතාව, නැත්නම් කඩිසරකම, විනය, සංයමය, 
ආධ්යාත්මිකත්වය කියන ඒ සියලු කාරණා මුල් කරෙගන තමයි 
චීනෙය් කුංෆු කියන සටන් කලාව, නැත්නම් ආධ්යාත්මික පුහුණුව 
ඇති වුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් ෙයෝග අභ්යාස 
පිළිබඳව අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙයෝග අභ්යාසවලට දීර්ඝ 
දර්ශනයක් තිෙබනවා. අප පතංජලී පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, 
පතංජලීෙග් කාලය බුද්ධ කාලයට සමාන්තරයි කියලා තමයි අප 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විශ්වාස කරන්ෙන්. පතංජලීෙග් දර්ශනය මඟින් ෙයෝග අභ්යාසත් 
එක්තරා දුරකට සාමූහික ආධ්යාත්මික සංයමයට අවශ්ය කරන 
විනය, හික්මීම, සාමූහිකත්වය, නීෙරෝගීකම, ආධ්යාත්මිකත්වය 
මුල් කරගත් විශාල කායික ව්යායාම පද්ධතියක්. එම ෙයෝග 
අභ්යාස ෂාඕලින් ආරාමෙය් කරන කීඩාවට වඩා, නැත්නම් 
"martial arts" කියලා හඳුන්වන සටන් කලාවට වඩා ෙවනස් වූ, 
නැත්නම් සංයමය මුල් කරගත් කායික සමබරතාවට අදාළ කායික 
ව්යායාම පද්ධතියක් හැටියට තමයි සලකන්ෙන්. 

අද  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය යටෙත් ෙයෝග කියන විෂය 
මුළු ෙලෝකයම පිළිගත් පාසල් විෂයයක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්න ඉන්දියාෙව් අගාමාත්යතුමාට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව කීඩාෙව් දිශානතිය පිළිබඳ කල්පනා කරද්දී 
අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ, ආධ්යත්මික නැඹුරුව සහිතව, 
විෙශේෂෙයන් ආසියානු කලාපෙය් -ෙම්ක යුෙරෝපෙය් උරුමයක් 
ෙනොෙවයි, ආසියානු කලාපෙය් උරුමයක්-  ෙගොඩනැඟුණු ෙද්වල් 
අපි ෙකොෙහොමද ජාතික මට්ටෙම් පමුඛ අංග බවට පත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ෙකෙර්යි. අපි කවුරුත් දන්නවා 
කරාෙත, වූෂු වාෙග් කීඩාවන්  මුල් කාලෙය් පන්සල් ආශිතව  තමයි 
ෙගොඩනැඟුෙණ් කියලා.  ඒවා අද වාණිජ මට්ටමට හා 
අන්තර්ජාතික මට්ටමට ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා අද 
ජාත්යන්තර පදක්කම්ලාභී තරග හැටියට නම් කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාත් කීඩාෙව් ඉසව් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා 
අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමට ලක් වුණු පවණතායි.  

ෙම් සියල්ල ආසියාව මුල් කරෙගන බිහිවුණු ආධ්යාත්මික 
සටන් කලාෙව් ෙකොටස් හැටියට තමයි මුල් කාලීනව තිබුෙණ්. අද 
ඒවා අන්තර්ජාතික මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි කවුරුත් 
දන්නවා සාම්පදායිකව ශී ලංකාෙව් ජනපියම කීඩාව කිකට් කියලා. 
කුමන ෙහෝ කීඩාවක් - විෙද්ශීය කීඩාවක් ෙහෝ  ෙද්ශීය කීඩාවක්-  
ගත්තත් ඒ කීඩාවට කැපවීම අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝ කාලීන 
පුහුණුව අවශ්යයි. කුමන කීඩාවක් වුණත් ෙම් සියල්ල අෙප් ජාතික 
අභිමානයටත්, ඒ වාෙග්ම සමස්ත ජනතාවෙග් නීෙරෝගීකමටත්, 
විනයක් හා ආත්ම සංයමයක් ඇති කර ගැනීමටත් ෙහේතු ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම අපි 1970 දශකෙය් පාසල් විෂයයට සරඹ කීඩාව 
හඳුන්වා දුන්නා. සෑම පාසල් දර්ශනයකදීම සරඹ කීඩාව පමුඛ 
කීඩාවක් වුණා. ඒ වාෙග්ම චීනය, ෙසෝවියට් රුසියාව -ඒ කාලෙය් 
ෙසෝවියට්ෙද්ශය- සරඹ කීඩාව ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයකට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අද චීනය ජාතික සම්පදායක් හැටියට සෑම 
උදෑසනකම පධාන ස්ථානවල  සරඹ කීඩාවන් පවත්වනවා.  

මා හිතන්ෙන් ෙමන්න ෙම් වාෙග් පවණතා ගැන අපි කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ වාෙග්ම අපට අන්තර්ජාතික මට්ටමට 
යා හැකි,  අෙප් රෙට් පාරම්පරිකව තිබුණු, අපට දියුණු කළ හැකි 
වැදගත්ම කීඩාව තමයි ජලය ආශිත කීඩා. ලංකාෙව් විෙශේෂෙයන්ම 
වියළි කලාපෙය් සෑම තැනම වැව් තිෙබනවා. ඒවා අපට පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. විශාල මහා වැව් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට 
වෙට්ට සාගරයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාල ගංගා පමාණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් සෑම ෙදයක්ම පාවිච්චි කරලා අපට ෙබොෙහොම 
ෙලෙහසිෙයන් ජල කීඩාව පමුඛ කීඩාවක් බවට පත් කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, අපි ෙම් ගැන ඉතාම අඩු තක්ෙසේරුවක් තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට හැමතැනම swimming pools හදන්න 
වුවමනා නැහැ. අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව වැනි පෙද්ශවල 
සිටින ඕනෑම දරුෙවකුට වැවකට බැහැලා පීනන්න පුළුවන්. 
අමුතුෙවන් swimming pools අවශ්ය නැහැ. හැෙමෝම හැන්දෑෙව් 5, 
6 ෙවනෙකොට ඇළවලට, වැව්වලට බහිනවා. එම නිසා  අපට ඒක 
ජාතික මට්ටෙම් කීඩාවක් බවට පත් කරන්න ඉතාම පහසුයි.  ඒ 
වාෙග්ම තරුණ, වැඩිහිටි හැම ෙදනාම ඒ සඳහා ෙයොමු කරන්න 
ෙලෙහසියි.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබවහන්ෙසේට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳ 

සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමන්න ෙම් කාරණාවලට 
අවධානය ෙයොමු කිරීම ඉතා වැදගත් කියලායි මම හිතන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම සමස්ත සාමුහික කීඩා කියන එක අපි ගනිමු. ඒ කියන්ෙන් 
නීෙරෝගීකම ඉලක්ක කර ගත් සාමූහික කීඩා ෙකෙරහි අපි ෙයොමු 
විය යුතුයි.  අෙප් කීඩකෙයකු, ෙදෙදෙනකු ෙර්ස ්අශව්ෙයකු වාෙග් 
ජාත්යන්තර මට්ටමට හදන එක ෙනොෙවයි, කීඩාෙව් අභිමතාර්ථය 
කියන එක අපි අවධානයට ගත්ෙතොත් ඉතාම වැදගත් කියලා මම 
හිතනවා. ඊළඟට, අෙප් කීඩාෙව් සාමුහික කීඩාවන් හැටියට 
අන්තර්ජාතිකව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කීඩා ෙමොනවාද? 
අපි මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් ජවන හා පිටිය තරගවලින් 
ඉතාම ෙහොඳ මට්ටමක -ආසියානු මට්ටෙම්-  හිටියා. නමුත් අද වන 
විට අපට ඒ මට්ටම රඳවා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
රටක අභිමානයත්, රෙට් සාමුහිකත්වයත්, විනයත්, ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න බවත් ඇති කිරීම සඳහා කීඩාව අත්යවශ්ය ෙවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කිරීම ඉතා වැදගත් කියලා මම හිතනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.26] 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් කීඩා 

සංගම් ලියා පදිංචි කිරීමට අදාළ නිෙයෝග හදන ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
මම කරුණු කිහිපයක් කියන්න කැමැතියි.  නමුත් ඇමැතිතුමා 
තවම සභාවට පැමිණ නැති නිසා  එතුමා එනෙතක් ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුක්ත කරුණු ෙදකක් ෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන 
අවස්ථාව ෙවනෙකොට සිදු ෙවමින් තිෙබන නිසා ඒ ගැන යම් මූලික 
හැඳින්වීමක් කිරීම ෙහොඳයි කියලා මම හිතුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නයට තුඩු දී තිෙබන 
SAITM ආයතනය පිළිබඳ  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සැලකිය 
යුතු සාකච්ඡාවක් ඇති වුණ බව ඔබතුමා දන්නවා. මම හිතුවා ඒ 
ගැන කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි කියලා. 
ෙමොකද, ඒ ෙව්ලාෙව් ගරු කථානායකතුමා සමඟ වාද විවාදවලට 
යන්න බැරි නිසා අපි අදහස් දැක්වීෙමන් වැළකි සිටියා.  

අද ෙම්  SAITM ආයතනය සම්බන්ධව  කථා කරනෙකොට 
ඔබතුමා දන්නවා,  ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් 
නීතිවිෙරෝධි SAITM ආයතනයට විරුද්ධව රජෙය් ෛවද්ය 
විද්යාලවල ෛවද්ය ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 7,200ක්ෙදනා දින 500ක 
අඛණ්ඩ සත්යගහයක් ෙම්වනෙකොට සම්පූර්ණ කර තිෙබන බව. 
2016 ජනවාරි 21 ෙවනිදා තමයි ෙම් උගත් ෛවද්ය ශිෂ්යයන් ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට්  උසස් ෙපළ  සමත් ෙවලා ගිය  දක්ෂතම 
ළමයින් 7,200ක් ෙම් සත්යගහ ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත්. 2016 
ජනවාරි 21 ඉඳලා ෙම් සතිය ෙවනෙකොට එයට දැන් දින 500ක් 
සම්පූර්ණ ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් දැන් ඇමතිවරු 100ක් පමණ 
සිටිනවා. එක්ෙකනාට ඇමතිකම් ෙදක තුනක්  තිෙයනවා.  නමුත් 
ෙම් ආණ්ඩුව වග කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුවට කිරි එෙරන්ෙන්, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් පශ්නය බවට පත්ෙවලා තිෙයන්ෙන් මුදල් මත නීති 
විෙරෝධි අධ්යාපන කඩයකට ගිහින් ඉෙගන ගන්නා කණ්ඩායෙම් 
පශ්නය ගැන පමණයි.  

1239 1240 

[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි] 
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අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහළිදරවු වුණා, ෙම් SAITM  
ආයතනය පිළිබඳ ගැසට් එක රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන බව. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ ගැසට් එක නීති 
විෙරෝධියි. SAITM  ආයතනය විශ්වවිද්යාලයක් වශෙයන් ලියා 
පදිංචි කිරීමට අදාළ කාරණය පිළිබඳ උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා 
ෙකොෙළේ වහලා ගියා. එතුමා හරියට කිව්ෙව් නැහැ. ඒක මම 
උසාවිෙයත් අභිෙයෝගයට ලක් කරලා තිෙයන කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම විශ්වවිද්යාලයක් ලියා 
පදිංචි කරනවා නම් 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනත යටෙත් 
ලියා පදිංචි කළ යුතුයි. හිටපු උසස් අධ්යාපන අමාත්ය එස්.බී. 
දිසානායක මහතා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් ෙරගුලාසි පමාණයක් 
හදලා තිෙයනවා. ඒ පනත අනුව සපුරාලිය යුතු ෙකොන්ෙද්සි 
පමාණයක් තිෙයනවා.  ඒ පනෙත්  27 වගන්තිය අනුව SAITM  
ආයතනය විශ්වවිද්යාලයක් වශෙයන් ලියාපදිංචි කරලා නැහැ. 
SAITM  ආයතනය  ඒ විධියට ගැසට් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකට 
විශ්වවිද්යාල වරමක් නැහැ. ඒක ෙහොෙරන් පටන් ගත්තා; 
සල්ලිවලට පටන් ගත්තා කියන කරුණු පැත්තකම තිබ්බත් 
නීත්යනුකූලව ඒ කියාවලිය සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. ඒ, පළමුවන 
කාරණය.  

ෙදවන කාරණය තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 
SAITM  එක කළමනාකරණ ආයතනයක් ෙලස ඇති කරන්න 
තමයි  මුලින් අවසර අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. පසුව එතුමන්ලා 
දාපු ගැසට් එෙක් "medicine" කියලා තිෙබන බව ඇත්ත. ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් පුහුණු කරන්න කියලා පවත්වාෙගන යන SAITM 
ආයතනය, රජෙය් ෛවද්යවරුන් strike කරනෙකොට ෙනොමිලෙය් 
ෙබෙහත් ෙදනවා කියලා කියන Neville Fernando Hospital එක, 
සායනික අධ්යාපනය සඳහා පුහුණුවක් තිෙයන, සුදුසුකම් තිෙයන 
ෙරෝහලක් වශෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අද ෙවනතුරුත් 
පිළිෙගන නැහැ කියන කාරණය සම්බන්ධව මම අදත් අභිෙයෝග 
කරනවා. එෙහම සහතිකයක් නැහැ.  නිකම් ෙකොළ කෑල්ලක් 
වාෙග් එකක් දුන්නා. ඒක සහතිකයක් ෙනොෙවයි.  

මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ්ය 
අධ්යක්ෂවරයා වශෙයන් සිටි ෛවද්යවරයා ඒ ෙවලාෙව් එතුමාෙග් 
දුව සයිටම් එෙක් ඉෙගන ගත්ත ෙවලාෙව් එය දුන්නා. හැබැයි, 
එතුමාට බලයක් නැහැ, ඒක සායනික පුහුණුව ලබාදීෙම් 
ආයතනයක් වශෙයන් පිළිගන්න සහතිකයක් ෙදන්න. තමන්ෙග් 
දුව ඉෙගන ගත්තු ෙවලාෙව් ඒක දුන්නා.  ඒත් අපි දන්නවා, ඒ 
දරුවාත් පසුව ඒෙකන් ඉවත් කර ගත්තා කියලා. ඒ නිසා 
පළමුෙවනි කාරණය තමයි  ෙම් රෙට් රාජපක්ෂ පාලනය විසින් 
නීති විෙරෝධීව මුදල් බලය මත, තර්ජනය මත, නීති කඩලා ඒ 
කාලෙය් හැම වැඩක්ම කළා කියන එක.   

ඔබතුමා දන්නවා,  මත්තල එයාර්ෙපෝට් එක හදලා තිෙබන, 
නමුත් feasibility report එකක් නැහැ කියන කාරණය COPE 
කමිටුෙව්දී  ඔප්පු වුණු බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මත්තල අන්තර් ජාතික ගුවන් ෙතොටුපළක් හදලා තිෙයනවා, 
feasibility report එකක් නැහැ. ෙකොච්චර මගීන් එනවාද, 
ෙකොච්චර මගීන් යනවාද, ෙකොච්චර බඩු භාණ්ඩ ඒවිද, නැද්ද 
කියලා කරපු අධ්යයනයක් නැහැ. Airport එක හදපු එහි පධාන 
ඉංජිෙන්රුවාම  කමිටුෙව්දී නැඟිටලා කිව්වා,  "සර්,  ඒක මම ම 
කළා" කියලා. ඔබතුමා දන්නවා,  three-wheeler park  එකක් 
දාන්නත් ෙපොඩි අධ්යයනයක් අවශ්යයි කියලා. ඒ කාලෙය් 
රාජපක්ෂලා වැඩ කෙළේ එෙහමයි. ඒ යටෙත්ම තමයි,  ඒ 
තර්ජනෙයන්ම තමයි එස්.බී. දිසානායක මහත්තයලා ෙම් නීති 
විෙරෝධි ආයතනය හැදුෙව්. රාජපක්ෂ පාලනෙය් ෙම් හැම වැරැද්දම  
ඔබතුමන්ලා ෙහොඳාකාරවම දැන  සිටියා. ෛවද්ය අධ්යාපන 
ආයතනයක් කියලා 2013 ෙදසැම්බර්වල තමයි SAITM එක 

සම්බන්ධ ගැසට් එක ගහලා තිෙයන්ෙන් කියලා අද ඔප්පු වුණා.  ඒ 
බව උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා වන කිරිඇල්ල මහතා කිව්වා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2013 ෛවද්ය ආයතනයක් 
කියලා ගැසට් කරනෙකොට 2009 ඉඳලා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 600ක් 
විතර අරෙගන තිෙයන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු ඇමතිතුමනි, රෙට් පතිපත්ති සම්පාදකයන් වශෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා බලන්ෙන් නැද්ද? ඔබතුමන්ලා කාටද යට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ගාල්ෙලන්, අනුරාධපුරෙයන්, 
කල්මුෙණන්, පුත්තලෙමන් ඉෙගන ගන්න ආපු සාමාන්ය ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්, උගත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් 7,200කෙග් අයිතිවාසිකම ෙහළා 
දකින්ෙන් ඔවුන් කුමක් කළ නිසාද? ඔවුන් සාධාරණ පශ්නයක් 
නඟන නිසා අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔප්පු වුණා, SAITM එක 
ෛවද්ය අධ්යාපන ආයතනයක් කියලා ගැසට් එක නිකුත් කරලා 
තිෙබන්ෙන් 2013 ෙදසැම්බර්වල, හැබැයි, 2009 සිට නීති විෙරෝධි 
ෙලස ශිෂ්යයන් බඳවා ගන්නවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ශිෂ්යයන්ෙග් සටනක් 
පමණක් ෙනොෙවයි. ශිෂ්යෙයෝ ෙම් සටන ආරම්භ කළ කට්ටිය. අද 
බලන්න. SAITM ආයතනය නීති විෙරෝධියි, එහි පමිතියක් නැහැ. 
එම නිසා ආයතනය ෙම් විධියට පවත්වාෙගන යන්න ෙදන්න බැහැ 
කියන්ෙන්, ශිෂ්යයන් පමණක් ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් ෛවද්ය පීඨ 
අෙට්ම ඉන්න පීඨාධිපතිවරුත් කියනවා. ඔවුන් ඉතාම ඉහළ 
උගත්කමක් තිෙබන අයයි. ඔබතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා, 
ෛවද්යවරෙයකු ෙවන්න සෑෙහන්න පාඩම් කරන්න ඕනෑ බව. 
ඉතින්, පීඨාධිපතිවරෙයකු ෙවන්න නම් ඉතා විශාල දැනුමක් 
අවශ්යයි. අපි සාමාන්යෙයන් දන්නා විධියට ඔවුන් 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු අය ෙනොෙවයි. එතෙකොට ෛවද්ය පීඨ 
අෙට්ම පීඨාධිපතිවරු කියනවා, "SAITM ආයතනෙය් පමිතිය 
නැහැ"යි කියලා. එෙහම නම් ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් එහි 
පමිතිය තිෙබනවා කියලා.  

රෙට් ෛවද්ය වෘත්තීයට සම්බන්ධ පධාන ආයතනය වන ශී 
ලංකා ෛවද්ය සභාව තිෙබනවා. ඒකට තර්ජනය කරද්දී ඔවුන් 
කියනවා, "SAITM ආයතනය පිළිගන්න බැහැ. එහි පමිතිය නැහැ" 
කියලා. ඊළඟට, රෙට් ෛවද්ය වෘත්තිකෙයෝ එෙසේ කියනවා. ඒ 
අයෙග් වෘත්තීය සමිති පමණක් ෙනොෙවයි එෙසේ කියන්ෙන්.  
ඔබතුමාත් දන්නවා, වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධව ගැටලුව අපටත් 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ඉල්ලීම අසාධාරණ 
නම්, රජෙය් ෙරෝහල්වල වැඩ කරන 17,000ක්-18,000ක් පමණ 
වන ෛවද්යවරුන්ව වෘත්තීය සමිතියකට නටවන්න බැහැ කියලා. 
ෙම්ක ඉතාම සාධාරණ කාරණයක්. ඒක නිසා අති බහුතරයක් 
ෛවද්යවරු ෙම්කට විරුද්ධ ෙවලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
1,700ක් වන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන් 1,200ක් පමණ 
නිෙයෝජනය වන විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා ලිඛිතව දීලා තිෙබනවා, "SAITM 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
පීඨ භාරව ඉන්න ආචාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම ෙදනා "SAITM 
ආයතනය නීති විෙරෝධියි; එහි පමිතිය නැහැ"යි කියනවා නම්, 
රෙට් ඉන්න ෛවද්යවරුන්ෙගන් අති බහුතරයක් "SAITM 
ආයතනෙය් පමිතිය නැහැ; නීති විෙරෝධියි" කියනවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව  එෙසේ කියනවා නම්, ෛවද්ය 
ශිෂ්යෙයෝ එෙසේ කියනවා නම්, රෙට් අද තිෙබන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලිනුත් අති බහුතරයක් කියනවා නම්, -ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
පැත්තකින් තියමු.- ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට අදාළ හැම ෙකනාම  එෙසේ 
කියනවා නම්, කවුද SAITM ආයතනය නීත්යනුකූලයි කියන්ෙන්? 

කවුද ෙම්ක හරියි කියලා කියන්ෙන්? එෙහම කියන්ෙන් 
SAITM එක අයිතිකාර ෙනවිල් පනාන්දු මහත්මයායි, ආණ්ඩුවයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරයි. කලින් ආණ්ඩුවත් ෙම්ක වැරැදියි කියලා දැන් පිළිගන්නවා 
ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි 
SAITM එක ෙගනාෙව්. ඒක වැරැදියි කියලා අද ඔවුන් 
පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා විධායක 
ජනාධිපති කමය හදුන්වා දුන්නා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා 
ෙන්, "ඒක වැරැදියි, අයින් කරන්න ඕනෑ." කියලා. ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් වැරැද්දක් දැක්කාම ඒ වරද හදාගන්න තිෙබන ඉඩ කඩ 
පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ ෙන්. මම අහන්ෙන් ඒකයි. ආණ්ඩුවට 
සම්බන්ධ ආයතන ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෛවද්ය සභාව 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ආයතනයක්. පීඨාධිපතිවරු කියන්ෙන් 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ආයතනවල පධානීන්. ඔවුන් කියනවා, 
"ෙම්ක වැරැදියි" කියලා.  

මම දැනගන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ෙබොන වතුරවල පමිතිය 
පිළිබඳ පශ්නයක් ආෙවොත් ආණ්ඩුව පිළිගන්ෙන් ෙමොන මතයද 
කියලා. අපි දන්නවා, ආණ්ඩුව මුලින්ම පිළිගන්ෙන් ජලසම්පාදන 
මණ්ඩලෙය් සිටින රසායන විද්යඥයින් කියන මතය බව. ඊට 
පස්ෙසේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව තිෙබන MRI 
එෙක් researches කරලා බලන්න. ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් කියන 
එකවත් පිළිගන්ෙන් නැති ආණ්ඩුවක් ෙන් ෙම්ක. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසායි අපි ෙම් රටට කියන්ෙන් ෙම් සටන 
ෛවද් ය ශිෂ්යයන්ෙග් සටනක් ෙනොෙවයි කියලා. අද ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දීලා තිෙබන මහෙපොළ ශිෂ්යාධාර මුදල් කපලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද වන විට ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් 
පන්ති වර්ජනය මාස පහමාරක් දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
විධියට වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? තව මාසයක් ෙම් පන්ති 
වර්ජනය ගිෙයොත් ෙවන ෙද් තමයි ලබන අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් සීමාවාසික ෛවද්යවරු වශෙයන් ෙරෝහල්වලට එන්න 
සිටින සීමාවාසික ෛවද්යවරු 1,200ක් නැති ෙවන එක. 

 රජෙය් ෛවද්යවරු strikes කරපු ෙවලාෙව් SAITM කඩය 
ඇරලා ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ෙදනවා කිව්ව ආකාරය අපි දැක්කා. 
එෙහම කෙළේ උද්ෙඝෝෂණයට shot එක ෙදන්න ඕනෑකමටයි. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය ගංවතුර ෙවලාෙව්දී SAITM එක ෙමොකක්ද කෙළේ 
කියලා. ගංවතුර ෙවලාෙව්දී SAITM එෙකන් කළාද? ගංවතුෙර්දී 
මැතිඇමැතිවරු නිෙයෝජනය කරන රත්නපුරයට, කළුතරට, 
බුලත්සිංහලට, ෙදනියායට ගිෙය් කවුද? SAITM කට්ටියද? 
"කුහකෙයෝ", "ඉෙගන ගන්නවාට විරුද්ධයි" කියලා ෙන් 
ෛවද්යවරුන්ට කියන්ෙන්. රජෙය් ෛවද්යවරු ගිහිල්ලා තමයි 
ගංවතුර ෙවලාෙව්දී වැඩ කෙළේ. අද කරන්ෙනත් ඔවුන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, SAITM එෙකන් pass ෙවන 
කවුරුවත් අයගමට, රත්නපුරෙය් ෙකළවරකට ෙහෝ ෙදනියායට 
යවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. ලක්ෂ 150ක් විතර වියදම් 
කරලා ෛවද්යව රෙයක් වුණාට පස්ෙසේ අයගම ෙබෙහත් සාප්පුවක් 
දාලා ඒ ගණන ෙහොයන්න බැහැ. ඒ නිසායි මම ෙම් කරුණ 
කියන්ෙන්. ෙම් පශ්නෙය්දී එක එක කූට පකාර කරමින් ඉතාම 
වැරැදි කාරණයක් ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවක් 
වශෙයන් ෙපනී ඉන්නවා.  

මතක තියාගන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාට අද නැත්නම් ෙහට 
නියත වශෙයන්ම ෙම්ෙකන් පරාජය ලැෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට 
කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙම්ක ජයගහණය කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියන එක අපි ආණ්ඩුවට බරපතළ ෙලස කියනවා. ෙමොකද, 
අද ශිෂ්ය ව්යාපාර සටනක් විතරක් ෙනොෙවයි, අද දවල් 12ට  
වෘත්තීය සමිති සියල්ලම සාකච්ඡා කළා. ආණ්ඩුව ෙම් විධිෙය් 
මුරණ්ඩු පිළිෙවතක නම් යන්ෙන්, ආණ්ඩුව රෙට් වෘත්තිකයන්, 
රාජ්ය ආයතන කියන සියල්ල පතික්ෙෂේප කරමින් නම්  යන්ෙන්, 
රෙට් වෘත්තීය සමිති අද ෙපළ ගැෙසමින් ඉන්නවා ෙම්කට 
විරුද්ධව වැඩ වර්ජනවලට යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා මතක 

තියාගන්න, ඉතාමත් පීඩාකාරී පාලනයක් භුක්ති විඳලා ඒ 
පාලනෙය් තිබිච්ච පශ්නවලින් ෙහම්බත් ෙවච්ච මිනිස්සුන්ෙග් 
මහන්සිය විසින් රාජපක්ෂ පාලනය ෙපරලුවාට පස්ෙසේ 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පැමිණි බව. හැබැයි මතක තියාගන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
තරම් ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව, අභ්යන්තර වියවුල්වලින් ගහන, 
ඇමති මණ්ඩලය එෙහට ෙමෙහට අනාගන්න, ජනාධිපති එක 
පැත්තක, අගමැති තව පැත්තක ඉන්න, ෙහලෙවන දතක් වාෙග් 
ආණ්ඩුවක්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද පසන්න රණවීර මන්තීතුමා 
කිව්ෙව්? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙන් ආණ්ඩුව. ෙම් ආණ්ඩුව ෙග්න්න 

ඔබතුමන්ලා ෙන් සහාය දුන්ෙන්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථානායකතුමා පසන්න රණවීර මන්තීතුමාට කිව්ව එක 

තමයි මටත් මතක් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩු ෙග්න්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනතාවයි. අපි ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන් අෙප් භාවිතය 
සම්බන්ධව ෙවනම කථා කරමු. නමුත් හැම ආණ්ඩුවකටම පැන 
පැන, හැම ආණ්ඩුෙව්ම ඇමතිකම් කරන, රාජපක්ෂත් එක්ක අද 
ඉඳෙගන, රාජපක්ෂත් එක්ක හැම ජරා වැෙඩ්ටම අත උස්සලා 
අන්තිම සතිෙය් පක්ෂ මාරු කරලා පනින ෙද්ශපාලන ෙපන්ෙදෝ 
ෙනොෙවයි අපි. අපි ඒක කාටත් කියන්න ඕනෑ. අපට අභිෙයෝග 
කරන්න එක එක ෙද්වල් කියන කට්ටියට අපි ඒ බව කියන්න 
ඕනෑ. අපව සල්ලිවලට ගන්නත් බැහැ; ඇමතිකම්වලට ගන්නත් 
බැහැ. අඩි 100ක් ඇතුෙළේ බිංෙගයක හිටියත් අපි පතිපත්ති පාවා 
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා මතක තියාගන්න 
ඕනෑ. අපි පැහැදිලිව කියන්ෙන් ෙම්ක ෙද්ශපාලන පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි, ෙම්ක ජාතික පශ්නයක් බවයි.  

SAITM පශ්නය දිහා යූඑන්පී-ශී ලංකා විධියට බලන්න එපා. 
ෙකොයි පක්ෂෙය්ත් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුෙවෝ ෙම්ෙක් ඉන්නවා. අද 
ෙදමව්පියන් සංවිධානය ෙවලා තිෙබනවා. විශව්විද්යාල ශිෂ්යන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් ඇවිල්ලා කඳුඵ ගෑස් කනවා ඔබතුමන්ලා දැකලා 
තිෙබනවාද? මීට කලින් එෙහම ෙවලා නැහැ. තවම කීඩා 
ඇමතිතුමා නැති නිසා මම ෙම් ටික කියන්ෙන්. SAITM පශන්ය 
ගිනි ගන්න ජාතික පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
අසාධාරණයි. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා සභාෙව් නැහැ ෙන්. මම 
ඇමතිතුමාෙග් පුටුවට කථා කරන්නයැ. ඒක කියලා තමයි මම 
කථාව පටන් ගත්ෙත්. ඇමති පුටුවලට කථා කරලා වැඩක් නැහැ 
ෙන්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිල කාමරෙය් ඉඳන් අහෙගන ඇති. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහමනම් ඉතින් ෙගදර ඉඳන් අහන්න පුළුවන් ෙන්. 

කාමරවල ඉඳන් අහනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තු එන්න ඕනෑ නැහැ 
ෙන්. SAITM පශ්නය සම්බන්ධව අද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
ඇමතිවරයා ෙකොෙළේ වහලා කථා කරපු එක ගැනයි මට කියන්න 
ඕනෑකම තිබුෙණ්.  

1243 1244 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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ගැසට් එෙක් SAITM  එක විශ්වවිද්යාලයක්  විධියට ලියා 
පදිංචි ෙවලා නැහැ කියන එක එතුමා පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒක 
උසාවිෙය් ඔප්පු ෙවලා ඉවරයි. ඒ ගැන මම මූලික කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ෙම් SAITM  එක සම්බන්ධ අරගළයට 
අදට දින 500ක් සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නියත 
වශෙයන්ම අපි කියනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපට 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන් සහෙයෝගය අපි ලබා ෙදනවා කියා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විෂය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ නම් තව විනාඩි 

දහයක් ෙදොළහක් ඉතිරිව තිෙබනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඇමතිතුමා සභාවට එනතුරු මා ෙම්  විෂය ගැන කථා 

කරන්ෙන්. මම ඔක්ෙකෝටම ලැහැස්ති ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඇමතිතුමා 
සිටියා නම් ඇමතිතුමාත් එක්ක විෂය ගැන කථා කරනවා. ස්ථිර 
වශෙයන්ම ෙම් සටන ශිෂ්යයන්ෙග් සාධාරණ හා ෙපොදු 
අධ්යාපනෙය් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්,  අධ්යාපනෙය් පමිතිය 
ෙවනුෙවන්  කරන සටනක් විධියට අප   එයට සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමතියි. අදට -ජූනි 5ෙවනි දාට- සාලාව අවි ගබඩාව 
පිපිරිලා අවුරුද්දක් ෙවනවා. සාලාව හානියට පත් ෙවච්ච අ යෙග් 
ජනතා එකමුතුෙව් ෙල්කම්, චන්දන සූරියආරච්චි මහතා නිකුත් 
කළ මාධ්ය නිෙව්දනෙය් කරුණක් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට 
කැමතියි. එහි කියා තිෙබනවා, "ෙදදහස් ෙදසියයකට ආසන්න 
පමාණයකට කුමන ෙහෝ අලාභ හානියක්  සිද්ධ ෙවලා තිබුණාට 
ෙදසිය විස්සක වාෙග් පිරිසකටයි  නිවැරදි වශෙයන් වන්දි ලැබී  
තිෙබන්ෙන්. අවුරද්දක්  ගත වන ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් ඉතිරි 
විශාල පිරිසකට හරියාකාරව වන්දි ලැබී නැහැ" කියා.  

තවම කීඩා ඇමතිතුමා ෙම් සභාවට පැමිණිෙය් නැහැ. අපි 
ඇත්තටම කනගාටු ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙවලාව යනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
"හැන්සාඩ්" පුරවන්න ෙනොෙවයි ඇත්තටම මම කථා 

කරන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නමුත් ඔබතුමාට නියමිත කාලය - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම කැමතියි දැන් ෙම් විෂය ගැන කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීමක්] හැන්සාඩ් බලා උත්තර ෙදනවා කියා කිව්වාද?  ෙහොඳයි.   

කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ 
විෙව්චනයක් නැහැ. නමුත් අප දන්නවා, ෙම්  නිෙයෝග අනුව 
ෙනොෙවයි හුඟක් කීඩා සංගම්  කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියා.  මා ගරු 
ඇමතිවරයාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමහි  එක වගන්තියක් 
නිරවුල් නැහැ. එක වගන්තියක් තිෙබනවා, ෙම් කීඩා සංගම් 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණනයට හරියාකාරව අදාළ 
ෙවනවාද කියා. ඇමතිතුමා දැන් සභාවට එනවා. සෑෙහන 
ෙවලාවක් කථා කරන්න සිද්ධ වුණා, ඇමතිතුමා සභාවට ෙගන්වා 
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  අමාත්යතුමා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, මම දැනුයි දවල් කෑම කන්න ගිෙය්. මම 

ඔබතුමා කළ කථාව අහෙගන සිටියා. හැබැයි, ඔබතුමා කීඩා ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ;  SAITM  එක ගැන කථා කළා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. මාත්  ඔය කාරණය ගැන කියන්නයි හිටිෙය්. ෙහොඳයි,  
SAITM  එක  ගැන අපි ෙවනම කථා කරමු.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කැබිනට් මාධ්ය පකාශක වශෙයන් පත් වුණාට 

පස්ෙසේ, පවෘත්තිවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා තිබුණා මා දැක්කා, 
"SAITM  එක  වහන්න  ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්  කඩය  වහන්න  
ඕනෑ. ඒෙක් ඉන්න  ළමයින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න  ඕනෑ" 
කියා. ඒක ඉතාම වැදගත් පතිපත්තියක්. අපි ඒක ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කිව්වා. ඒක එතුමා අහෙගන හිටියා. එතුමා 
කියනවා, උසාවියට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට නඩු 
දාන්න ඕනෑලු.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඕනෑ නම් නඩු දමාවි. 

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දැන් SAITM  එක  ගැන කථා කළා ඇති. දැන් අපි කීඩා පනත 

යට  ෙත් නිෙයෝග ගැන කථා කරමු.  

  
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දැන් මම කීඩා පනතට ආවා. ඔබතුමා ආවාෙන්. ඔබතුමා 

ෙදොෙරන් එන ෙකොට කීඩා පනත යට  ෙත් නිෙයෝග ගැනයි මා කථා 
කරමින් සිටිෙය්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට විනාඩි 11ක් තිෙබනවා.  

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලික කාරණය, කීඩා සංගම් විගණකාධිපතිතුමාෙග් 

විගණනයට  යටත් ෙවනවාද කියන එක හරියාකාරව ෙමහි නිරවුල් 
නැති එක. "වාර්තා ලබා දිය යුතුය" කියා එක තැනක  තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නය  ඔබතුමා දන්නවා. අපි  COPE එකට කිකට් ආයතනය 
ෙගන්වූවාට පස්ෙසේ  කිකට් ආයතනෙය් සභාපතිවරයා යම් කිසි 
ආකාරයක මතයක් ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාට ඇමති වශෙයන් 
එන්න බැරි නිසා ඔබතුමා එදා පැමිණ සිටිෙය් නැහැ. කිකට් 
ආයතනෙය් සභපතිතුමාෙග් පැත්ෙතන්  මතයක් ඉදිරිපත් වුණා,  
කිකට්   ආයතනය රෙට්  -ඒකාබද්ධ අරමුදලින්- සල්ලි ගන්ෙන් 
නැති නිසා "අදාළ නැහැ" කියා. පස්ෙසේ අපට සිද්ධ වුණා, සථ්ාවර 
නිෙයෝග  ඔක්ෙකොම ෙපන්වලා  එය "අයිතියි" කියා කියන්න. එම 
නිසා එම කරුණ ෙමහි හරියාකාරව නිරවුල් කරන්නය කියා මම  
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. පනෙත් ඒ හා සම්බන්ධ ස්ථානයක 
එම කාරණය තිෙබනවා. නමුත් එම කාරණය පැහැදිලි මදි නිසා 
නිරවුල් කරන්නය කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ෙමහි  සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී දැනට 
ගැටලුවක් ඇති වී තිෙබන ද්විත්ව පුරවැසිභාවය වාෙග් ෙදයක් 
ගැන -අඩු ගණෙන් කීඩා සංගම්වල සභාපතිවරුන් 
සම්බන්ධෙයන්වත්- ඔබතුමා  කල්පනා කරනවාද කියා මම  
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්නට කැමතියි.  මා එෙහම කියන්ෙන්,  
සුවිශාල ආදායම් ලබන සමහර කීඩාවන් තිෙබන බව ඔබතුමා 
දන්නවා. සුවිශාල ආදායම් ලැෙබනවා. රුපියල් බිලියන ගණන් 
ආදායම ලැෙබනවා.  කීඩා අමාත්යාංශෙය් ආදායමට වඩා වැඩියි 
එම ආයතනෙය්  ආදායම. ඒවා සමහර ෙවලාවට උපාය මාර්ග  
වශෙයන් රටට වැදගත් ආයතනයන්ය කියන එක අපි දකිනවා. එම 
නිසා ඔබතුමාට  අඩු ගණෙන් පරිපාලන වශෙයන් ෙහෝ ෙරගුලාසි 
හැදීෙම් බලයක් තිෙබනවා නම්, එවැනි ආයතනවලට 
සභාපතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී අඩු ගණෙන් ශී ලංකාෙව් 
පුරවැසියන්ට විතරක් සීමා කරන්නටය කියා මා කියා සිටිනවා.   

ගරු අමාත්යතුමනි, රට ගැන හිතන ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, පළාත් සභාවල පමණක් ෙනොෙවයි ෙමවැනි 
ජාතික ආයතනවල තනතුරුත් ඒ රෙට් පුරවැසියන්ට පමණක් සීමා 
කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා.  

ෙරගුලාසි සම්බන්ධව මෙග් අදහස වන්ෙන් ෙරගුලාසි හදලා 
මදි, ඒවා කියාත්මක ෙවන්නත් ඕනෑය කියන එකයි. ගරු 
අමාත්යතුමනි, කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මතු කරන ඊළඟ 
කරුණ ෙම්කයි. පාසල්වලින් තමයි සෑම කීඩාවකටම අදාළ  
කීඩකයන් නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. අපි දන්නා කියන ජාතික 
මට්ටෙම් කිකට් කීඩකයන්, මලල කීඩකයන්, පා පන්දු කීඩකයන්, 
ෙවොලිෙබෝල් කීඩක-කීඩිකාවන් යන ෙම් සියලු ෙදනාම පාෙහේ 
සියයට 99 ක්ම එන්ෙන්, පාසල් මට්ටමින් සැලකිය යුතු සංවිධාන 
ව හයක් කීඩාවට තිෙබන නිසායි. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  අද තිෙබන තරගකාරිත්වය සහ තාක්ෂණික මට්ටම 
අනුව, පාසෙල් කීඩා භාර ගුරුවරයාට, කීඩා භාර ගුරුවරියට ෙම් 
කීඩා  පුහුණුවීම් කරන්න බැහැ. ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒ 
නිසා ෙම් සෑම පාසලක්ම පුරුදුෙවලා තිෙබනවා යම් කිසි මුදලක් 
ෙගවලා පුහුණුකරුවන් ලබා ගන්න. නමුත්,  ජාතික මට්ටෙම් 
පුහුණුකරුවන්-අන්තර් ජාතික මට්ටෙම් ෙනොෙවයි- ගන්න ගියාම, 
සීමිත පිරිසයි ඉන්ෙන්. ඒ අයෙග් අය කිරීම් ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසා 

දැන් ෙකොළඹ ආශිත -නාගරික- ඉතාම ශක්තිමත් පාසල්, මුදල් 
හදල් සහිත ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් ඉන්න පාසල් ෙම් ගැටලුව යම් 
පමාණයකට ෙබ්රා ෙගන තිබුණත්, ඒ පාසල්වලට පවා සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා,  ෙම් කීඩාවලට සහභාගි වන ශිෂ්ය-
ශිෂ්යාවන්ෙගන් සැලකිය යුතු මුදලක් අය කරන්න, coach esලාට 
ෙගවන්න. ෙමොකද, මුදල් ෙගවන්ෙන් නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන් 
එන්ෙන් නැහැ. ඒක පැහැදිලියි.  

කීඩා ඇමතිතුමාට දක්ෂ කීඩකයන් ලැෙබන්ෙන් අධ්යාපන 
පද්ධතිය හරහායි. අෙප් රෙට් කීඩා සමාජ කමය එච්චර දියුණු 
නැහැ ෙන්. කීඩා සමාජවලින් කීඩකයන් ඉහළට ෙගෙනනවා 
අඩුයි. එම නිසා  මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කීඩාෙව් යම් 
කිසි සමත්කමක් ෙපන්වන පාසල්වලටවත් -රෙට් පාසල් සියයක් 
ෙහෝ පනහක් ෙහෝ ෙතෝරා ෙගන-  ෙහොඳ පුහුණුකරුවන් ලබා දීලා 
ඔවුන්ට කීඩා අමාත්යාංශෙයන් යම් කිසි මුදලක් ෙගවීෙම් 
කියාවලියක් හඳුන්වා ෙදන්න කියලා. නැත්නම් පාසලකට අවශ්ය 
කරන පුහුණුකරුවන් ගන්නත් බැහැ; ඒ අයට ෙගවන්නත් බැහැ. 
එම නිසා  ඒ කරුණ ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශයට ෙවන් 
කරන, කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් කරන මුදල 
ඌන උපෙයෝජනයි. ඒ කියන්ෙන්, ඒ මුදල් පාවිච්චි කරන්ෙන් 
නැහැ. 2015, 2016 වර්ෂවල විගණන වාර්තා තවම ලැබිලා නැහැ. 
2014 වර්ෂෙය් විගණන වාර්තාව අනුව, රුපියල් මිලියන තුන්දහස ්
ගණනකින්, රුපියල් මිලියන ෙදදහස් ගණනක් පාවිච්චි කරලා 
නැහැ කියලා තමයි විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්. 2013 
වර්ෂෙය් තත්ත්වයත් ඒකයි. ෙදන සල්ලිත් පාවිච්චි කරන්ෙන්ත් 
නැහැ. පාවිච්චි කරපු සල්ලිවලින් ෙහොරකම් කරපු එක ෙවනම 
කථාවක්. ෙදන සල්ලි ටික පාවිච්චි කරන්ෙන්ත් නැහැ.  ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්,  ඒ මුදල් ෙවන් කරන්න කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  පුහුණුකරුවන් තමයි කීඩාෙව් පණ. කීඩකයා තමයි 
අපට ෙපෙනන්ෙන්. හැබැයි, එයා පිටුපස ඉන්න ගියර් එක තමයි 
පුහුණුකරුවා. ඔවුන්ට සල්ලි ෙදන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඔවුන් පුහුණු 
කරන්න එන්ෙන් නැහැ. ඒක එක කරුණක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට, ගම්වල කීඩා සමිති 
තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා. නමුත් දැන් ළමයි කීඩා කරනවා 
අඩුයි. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත්, ගම්වල කීඩා සමිති 
තිෙබනවා. ගම්වල තරුණ සමිතිත් තිෙබනවා,  තරුණ ෙසේවා 
සභාෙවන් කරන. ෙම් තරුණ සමිති ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා, මාත් 
දන්නවා, ෙම් මන්තීතුමන්ලා කවුරුත් දන්නවා. ෙම් තරුණ කීඩා 
සමිති අපි ළඟට එන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඔවුන් අෙපන් ෙමොනවා 
ඉල්ලන්නද එන්ෙන්? ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙපන් ඉල්ලනවා, 
“අපට බැට්, ෙබෝල ටිකක් ෙදන්න,  ෙවොලිෙබෝල් ෙනට් එකක් 
ෙදන්න” කියලා. අපි දන්නවා, ෙම්වා ෙකොච්චර දුන්නත් කවදාවත් 
කීඩාව දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මම හිතන හැටියට ගම්වල 
කීඩා සමිති ෙවනමයි, තරුණ සමිති ෙවනමයි හදන එක ඉතා 
දුෂ්කරයි. ඒක පාෙයෝගික නැහැ. තරුණ ෙසේවා සභාව යටෙත් 
තිෙබන තරුණ සමිති ෙහෝ ගම් මට්ටමින් යම් කිසි ආකාරයකට 
ශක්තිමත්ව කියාත්මක වන, ෙතෝරා ගත්ත කීඩා සමිතිවලට  -
පඬුවස්නුවරට විතරක් ෙනොෙවයි, රටටම-  පුහුණුකරුවන් ලබා 
ෙදන, රුපියල් ලක්ෂ හතරක, පහකවත් වියදමක් කරන්න පුළුවන් 
වන විධියට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. ෙමොකද, ගම්වල ළමයි 
රස්තියාදු ගහන්ෙන් නැතිව ෙසල්ලම් කරන එක ෙහොඳ නිසා. ඒ 
වගකීම ඔබතුමා අෙත් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒක අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාට කරන්න බැරි ෙදයක්.  

දැන් පාසල්වල අලුතින් ව්යාප්ත ෙවමින් තිෙබනවා, කාන්තා 
පා පන්දු, රගර් වාෙග් කීඩා. කාන්තාවන්ෙග් ෙපෞරුෂ වර්ධනය 
පැත්ෙතන් ගත්තත්, එය ෙලෝකය පුරාම තිෙබන සාර්ථක ෙදයක්. 
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එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන මුදල්වලින් විෙශේෂෙයන්ම 
ගැහැනු දරුවන්ට සාම්පදායිකව නියමෙවලා තිෙබන ෙනට්ෙබෝල් 
වැනි කීඩා හැරුණාම අනිකුත් කීඩා  සඳහා ඔවුන් ෙයොමු කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගන්න.  

අවසාන වශෙයන්, කීඩා අමාත්යාංශෙය් 2014 විගණන 
වාර්තාව ගැන දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න 
කැමැතියි. දැන් සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය 
ගත්ෙතොත්, 2012 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට කිසිම 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 5කින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් දීලා නැහැ. 2012 වාර්තාව දීලා 
තිෙබන්ෙන් 2016 ජුනි මාසෙය්දී. ඒ වාෙග්ම මහා විශාල වංචා 
පමාණයක්, නාස්තිකාර වියදම් පමාණයක් පිළිබඳව 2014 විගණන 
වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. හිටපු ඇමතිවරයා ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කළ හැකි උපරිම වාහන සංඛ්යාව 3ක් වුවද, වාහන 9ක් 
ෙවන් කර තිබුණු බවට සඳහන් කර තිෙබනවා.  

පසන්න මන්තීතුමනි, අන්න ඒක ආණ්ඩුව පරද්දපු පුංචි 
ෙහේතුවක්. එතුමා ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ ෙන්. 
අමාත්යවරයාට ෙවන්කර තිෙබන්ෙන් වාහන 3යි. නමුත් වාහන 
9ක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. එවැනි වංචා  විශාල පමාණයක් 
2014 විගණන වාර්තාෙව් තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උත්තර ෙදන්න අයිතියක් තිෙබන නිසා 
ෙම් විගණන නිරීක්ෂණය බලන්න. 2014 වර්ෂයට අදාළව ගාමීය 
කීඩා පිටි වැඩිදියුණු කිරීම, දිස්තික් පුහුණු මධ්යස්ථාන වැඩිදියුණු 
කිරීම යනාදියට රුපියල් මිලියන 1,220ක් ෙවන් කර තිබුණත්, 
එයින් රුපියල් මිලියන 900ක්ම -සියයට 70ක්ම- මහනුවර 
දිස් තික්කයට ෙවන් කර තිබීම කීඩාව ජාතික වශෙයන් නඟා 
සිටුවීම ෙකෙරහි අහිතකර ෙලස බලපා තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
තත්ත්වය කුරුණෑගල දිස්තික්කයට ඇවිත් තිෙබනවාද කියලා මා 
දන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි කරුණු ගණනාවක් ෙම් විගණන 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර 
ෙමොකක්ද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
කුරුණෑගලට ලැෙබනවාට තමුන්නාන්ෙසේ විරුද්ධද?  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කුරුණෑගලට ලැෙබනවාට මම විරුද්ධ නැහැ. නමුත් රෙට් 

ඇමතිවරයා පත් කර තිෙබන්ෙන් පඬුවස්නුවරට ෙනොෙවයි ෙන්; 
බිංගිරියට ෙනොෙවයි ෙන්; කුරුණෑගලට ෙනොෙවයි ෙන්. මහනුවර 
දිස්තික්කයට ෙනොෙවයි ෙන්, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු 
ඇමතිතුමා පත් කරලා තිබුෙණ්. එතුමා රෙට්ම කීඩා ඇමති.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මා ඔබතුමාට ලිපියක් භාර 
දුන්නා, යාපනෙය් නාවක්කුලි පෙද්ශෙය් කීඩා සමිතියකට 
පිට්ටනියක් හදලා ෙදන්නය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ පෙද්ශය 
අන්ත, දුගී පෙද්ශයක් කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ පෙද්ශය 
කුලවාදෙයන් පීඩා විඳින පෙද්ශයක්. අෙප් රෙට් යාපනෙය් අමුතුම 
ෙද්ශපාලනයක් කියාත්මක වනවා. යාපනය දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාට නිසි ෙගෞරවය ඇතිවයි 
මා ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනය තුළ 
කුලවාදය කියාත්මක වනවා. සමහර පෙද්ශවලට සල්ලි 
හම්බෙවලා නැත්ෙත්, මුස්ලිම් ෙහෝ සිංහල නිසා ෙනොෙවයි, 
කුලෙයන් පහළ නිසායි. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 

ඇමතිවරයාට වාහන 9ක් දීලා තිෙබනවාය කියලා විගණන 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා ෙන්. ඒ වාහනවල අංක ඔබතුමාට කියන්න 
පුළුවන්ද? ඒ එක්කම ඔබතුමා කිව්වා, 2014 විගණන වාර්තාෙව් 
දූෂිත ගනුෙදනු විශාල පමාණයක් තිෙබනවාය කියලා. ඒ ටිකත් 
ඔබතුමා කියනවා නම් ෙහොඳයි. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා 2014 ගිණුම් වාර්තාව අරෙගන බලන්න. මට ෙවලාව 

ෙදනවා නම් ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. මා ඔබතුමාට ඒ විගණන 
ෙඡ්දය කියන්නම්.  සීඒ.1/17/1 චකෙල්ඛෙය් 3 (1) ෙඡ්දය යටෙත් 
සඳහන් වනවා, "අමාත්යවරයා ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ හැකි උපරිම 
වාහන සංඛ්යාව 3ක් වුවද, වාහන 9ක් ෙවන් කර ඇත" කියා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
වාහන අංක කියන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වාහන අංක විගණන වාර්තාෙවන් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් COPE එෙක්දී ෙහෝ PAC එෙක්දී ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන්කර තිෙබන කාලය 

අවසානයි. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කිකට් ආයතනෙය් වංචා පිළිබඳව ඔබතුමා 

පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කළා. අපි දැනගන්න කැමැතියි, ඒ 
කමිටුෙවන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා 
දන්නවා, පා පන්දු සම්ෙම්ලනය යූෙරෝ දහස් ගණන්, දස දහස් 
ගණන් වංචා කරලා තිෙබන බව. ඒකට ජාත්යන්තර පා පන්දු 
සම්ෙම්ලනෙයන් දඬුවම් දුන්නාට, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙයන් 
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා අපි දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් කරුණු පකාශ කරමින්, මා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට 
අවශ්ය නම් ෙම් වාර්තාෙව් ෙෆොෙටෝ ෙකොපියක් එවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් අවස්ථාෙව්ම ඔබතුමාට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුවා, විගණකාධිපතිවරයාට බලය 
තිෙබනවාද කියලා. මා එයට උත්තර ෙදන්නම්. අෙප් කීඩා පනෙත් 
21 (3) යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා, "ඒ කමිටුෙව් සහ 
ඒ සෑම සංගමයකම ගිණුම් විගණකාධිපතිවරයා විසින් ගණනය 
කළ යුතුයි" කියලා.  

1249 1250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව එතුමා කථා කළා. 
පුරවැසිභාවය පිළිබඳව 2016.10.27 ගැසට් පතෙය් "ඕ" වගන්තිය 
යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් වනවා, "ශී ලංකාෙව් 
පුරවැසියකු ෙනොෙව් නම් ෙහෝ පුරවැසියකු වීම අවසන් වුවෙහොත්" 
කියලා. 

ඔබතුමා  ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව කථා කෙළේ. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
පැහැදිලියි.   

මීළඟට,  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා  කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.57] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය ලබා දීම 

සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කීඩා 
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම වැදගත් තීන්දු-තීරණ කිහිපයක් ෙගන 
ති ෙබන අවස්ථාවක  කීඩාව සම්බන්ධව කථා කරන්නට ලැබීම 
සතුටක්.  පසුගිය කාලෙය් ෙම් කීඩා සංගම් පිළිබඳව බරපතළ 
ගැටලු තිබුණා. ෙගොඩක් ෙවලාවට කීඩා සංගම්වල තිබුෙණ් දරුණු 
ඒකාධිකාරි පාලනයක්. රෙට් නායකයන් ඒකාධිපතියන් ෙවද්දී ෙම් 
කීඩා සංගම්වල නාය කයනුත් ඒකාධිපතියන් ෙවලායි සිටිෙය්. 
විනයක් තිබුෙණ් නැහැ; නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ; විගණනයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් පිළිබඳව කිසි වග කීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
විධියට තමයි ෙම් කීඩා සංගම් කටයුතු ෙකරුෙව්. ඒ අය පිට 
ෙකෙනකුට එන්න අවස්ථාව උදා කරලා දුන්ෙන් නැහැ. ෙකොටින්ම 
කියනවා නම් ෙම්ක මාෆියාවක් බවට පත් කරෙගන හිටපු කාලයක් 
තමයි අපි දැක්ෙක්. ෙම් මාෆියාෙවන්  මිෙදන්න ගරු කීඩා 
ඇමතිතුමා අද නීති-රීති ගණනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

 විෙශේෂෙයන්ම කීඩා සංගම්වල තනතුරු සඳහා හිටපු 
නිලධාරින් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම පසුගිය 
කාලෙය් විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන තීන්දුව 
අරෙගන තිෙබනවා.  ඒක නිසා ෙම් දවස්වල  භූමිෙතල් ගෑවුණු 
ගැරඬි වාෙග් තමයි හිටපු කීඩා සංගම් නිලධාරින් බහුතරයක් 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද අවුරුදු ගණනාවක් හදලා නැති 
විගණන වාර්තා හදන්න දැන් කටයුතු කරෙගන යනවා. මම ගරු 
කීඩා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාෙග් ෙබොෙහොම 
රැඩිකල් තීන්දු අරෙගන ෙම් කීඩාව හරි දිශාවට -නිවැරැදි දිශාවට- 
ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
දන්නවා, රටක කීඩාව කියන්ෙන් ඒ ර ට බබළවන්න, ෙලෝක ය 
ඉදිරිෙය් ඔසවා තබන්න, ජාතියක් විධියට නැඟිටුවා තියන්න 
පුළුවන් අංශයක් බව.  

ෙලෝකෙය් කිකට් කීඩාව ගැන කථා කරද්දී කුඩා දූපතක් 
විධියට ශි ලංකාව කියන නම කාටවත් අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ.  
කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනා ගත්තු රටක් විධියට, ෙටස්ට් වරම් 
ලබපු රටක් විධියට, ෙලෝකෙය් පබලම රටවල් කිහිපය අතර 
තිෙබන පබල කණ්ඩායමක් විධියට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අෙප් රට 
බබළවන්න කිකට් කීඩාවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් 
ෙබොෙහොම වටිනා ෙදයක් තමයි කීඩාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 

පසුගිය කාලෙය් ෙනොෙයක් කීඩා අංශවලින් අෙප් රට ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, යම් යම් කීඩා අංශවල බිඳ වැටීම් ද 
තිෙබනවා; දුර්වලතා තිෙබනවා. අපි  ඒවා හඳුනාෙගන තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මලල කීඩාව පසු ගිය වසර දහයක, ෙදොළහක 
කාලය තුළ ෙබොෙහොම පසුගාමී තත්ත්වයක තමයි තිබුෙණ්. ඒක 
නිසා  නව තීන්දු-තීරණ අරෙගන අෙප් මලල කීඩාව ඔසවලා 
තබන්න කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් කාලෙය් වැඩි පුර කථා කරන ෙකෙනක් තමයි, අෙප් 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව. ඩන්කන් වයිට් මැතිතුමාෙගන් 
පස්ෙසේ අපට ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලැබුෙණ් සුසන්තිකා ජයසිංහ 
කීඩිකාවෙගන්. ෙමොන ෙමොන ගැටලු තිබුණත් එතුමිය අෙප් රටට 
සම්පතක්. ෙපෞද්ගලික කාරණා ගැන ෙමොන ෙමොන ගැටලු 
තිබුණත් අප විසින් රැක ගත යුතු කීඩිකාවක විධියට අපි 
සුසන්තිකා ජයසිංහව දකිනවා. ෙද්ශපාලන මුහුණුවර ෙමොන 
විධියට තිබුණත්, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමොන 
ෙමොන විධියට සුසන්තිකා ජයසිංහව අවභාවිත කළත්,  ආණ්ඩුවක් 
විධියට, රටක් විධියට සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියට ගරු කළ 
යුතුයි; එතුමිය ගැන ෙගෞරවෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මහත්මියෙග් අනාගතය ගැන, එතුමිය ෙම් රෙට් කීඩාව ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවා ගන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන එක ගැන බලා තීන්දු-
තීරණ ගනීවි කියලා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුමාන්ලා සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියව භාවිත කෙළේ 
ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවනුයි. කීඩාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. 
එතුමියව කෑගල්ල දිස්තික්කෙයන් ඡන්දය ඉල්ලන්න ෙයොමු කළා.  
එෙහම කෙළේ එතුමියෙග් කීඩාව දියුණු කරන්නවත්, එතුමියෙග් 
කීඩා හැකියාවන් තුළින් රෙට් කීඩකයන් බිහි කරන්නවත්, 
කීඩකයන් පුහුණු කරන්නවත් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවට අරෙගන තමන්ෙග් ඡන්ද ෙගොඩ වැඩි කර ගන්න, 
තමන්ෙග් බලය තහවුරු කර ගන්න, තමන්ෙග් ඒකාධිපති 
නායකයාෙග් අවශ්යතාව ඉෂ්ට කර ගන්න තමයි සුසන්තිකා 
ජයසිංහ කියන කීඩිකාව ෙයොදා ගත්ෙත්. අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ 
කීඩිකාව ෙයොදා ගන්ෙන් අෙප් ඡන්ද ෙගොඩ වැඩි කර ගන්නවත්; 
මුහුණත් තහඩු ග හෙගන අෙප් කීඩා ඇමතිතුමාෙග්වත්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග්වත්, අගමැතිතුමාෙග්වත් ගුණ ගායනා කරන්න 
ෙනොෙවයි.  අපි එවැනි ෙද්වල්වලට  කීඩිකාවන් ෙයොදා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට කියනවා, එතුමියෙගන් 
ගන්න පුළුවන් ශක්තිය රටට ගන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

පළාත් කීඩා තරග ගැන කථා කරද්දී සමහර නිර්ණායක 
ගැනත් කියන්න ෙවනවා. ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙපොඩ්ඩක් ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  අද මට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හම්බ වුණා, වයස අවුරුදු 15න් පහළ වුෂු 
තරගාවලියට සහභාගි වුණු දරුවන් කිහිප ෙදෙනක් . ඒ දරුවන් 
කීඩා තරගවලට ගියාම  ඒ අයෙග් වයස් සීමාව නිර්ණය කරන 
මාසය හැටියට තීරණය කර තිබුෙණ්  ඉදිරි ෙනොවැම්බර් මාසය.  ඒ 
නිසා ඒ ළමයින්ට තරග කරන්ෙන් නැතිව ආපසු එන්න සිදුෙවලා 
තිබුණා.  ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  
වූෂු තරගාවලියට ගිහිල්ලා තරග කරන්න බැරි වුණු නිසා ඒ ළමයා 
අඬ අඬා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවුරුදු 15න් පහළ ඒ ළමයාෙග් 
තරගය අද තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා වයස සීමාව බලා 
තිෙබන්ෙන් ඉදිරි ෙනොවැම්බර් මාසයටයි. ඒ නිසා එවැනි 
අසාධාරණකම් සිදු වුණු අවස්ථා තිෙබනවා.  

කීඩා ඇමතිතුමා පළාත් කීඩා සංකීර්ණ කිහිපයක් සකස් 
කරමින් යනවා. වයඹ පළාෙත් පළාත් කීඩා සංකීර්ණය බිංගිරිය 
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා] 
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ආසනෙය් හදන්න එතුමා තීන්දු-තීරණ ෙගන තිෙබනවා. මීට 
මාසයකට විතර කලින් එතුමාත්, මාත්  එකතු ෙවලා ඒකට මුල්ගල 
තියලා වැඩ ආරම්භ කළා.  දැන් එහි වැඩ කටයුතු ෙකරී ෙගන 
යනවා. ඒ නිසා එය ෙවන ෙකොෙහේටවත් ෙගන යන්න බැහැ, හිටපු 
ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි. බිංගිරිෙය්, පරාල ඇණයක් ගහලා ඒක 
ස්ථාපිත කරලා; තහවුරු කරලා ඉවරයි. එහි වැඩ දැන් ෙකරීෙගන 
යනවා. ඒ වැෙඩ් එහාට - ෙමහාට යන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා 
එහාට -ෙමහාට ගියාට.  එම පළාත් කීඩා සංකීර්ණය අපට ලබා දීම 
සම්බන්ධව කීඩා ඇමතිතුමාට මම ස්තුති වන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු (පූජ්ය) රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ජල 
කීඩා ගැන කථා කළා. ජල කීඩාව පිළිබඳව ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ් කිරීම සංචාරකයින් පවර්ධනය කරන්න ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සංචාරකයන් ආකර්ෂණය වන 
පැත්තක් හැටියට ජල කීඩාව සලකන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධවත් 
මම එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

නවවැනි ආසියානු වයස් කාණ්ඩ පිහිණුම් තරගාවලියක් සඳහා 
කීඩකයින් 40ෙදෙනකු විතර ෙහට-අනිද්දා උස්ෙබකිස්ථානය බලා 
ගමන් කරන්න නියමිතව සිටින බව ගරු කීඩා ඇමතිතුමාට මම 
මතක් කර සිටිනවා. ෙම් අය අතර ෙබොෙහොම අසරණ අය ඉන්නවා; 
දුප්පත් කීඩකෙයෝ ඉන්නවා. අඩුම ගණෙන් ෙම් අයට ගුවන් ටිකට් 
පතවත් ලබා දීලා  අයට යම් කිසි ශක්තියක්, සහනයක් ලබා 
ෙදන්න තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ දරුෙවෝ අපට කථා 
කරපු ෙවලාෙව් කිව්වා, ඒ අයට යම් කිසි සහනයක්, සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.   

ගරු කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
උස්ෙබකිස්ථානයට යාමට නියමිත ඒ දරුවන්ට යම් සහෙයෝගයක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණයක් පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ෙම් දිනවල අමාත්යාංශවල කාමර 
ගැන කථා ෙවනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්ත්  සමහර එක එක විධිෙය් ෙම්නියාකාරෙයෝ 
ඉන්නවා.   ඊෙය්-ෙපෙර්දා අමාත්යාංශවල ෙවනසක් කළ බව අපි 
දන්නවා.   අමාත්යාංශවල  ෙවනස කරද්දී යම් යම් ෙද්වල් ෙවනස් 
වුණා. තමන් ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර 
ගන්නත් කලින් තමන්ෙග් ෙද්ශ සීමා මායිම් ෙවන් කරන්න ගියාම 
ෙම්ක මහා අවුල් ජාලයක් බවට පත් ෙවනවා. තමන් ෙද්ශ සීමා 
මායිම් ලකුණු කරන්න කලින් ඉස්ෙසල්ලාම වැඩ භාරෙගන, ෙම් 
වැෙඩ් අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ. අදාළ ගරු ඇමතිතුමාත් එක්ක 
එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම 
කියනවා, ෙද්ශ සීමා මායිම් ලකුණු කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙග් 
වපසරිය, තමන්ෙග් වග කීම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ බව. 
අමාත්යාංශයක කැබිනට් ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. සමහර 
ෙවලාවට එම කැබිනට් ඇමතිතුමා යටෙත් රාජ්ය ඇමති ෙකෙනකු 
ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්; නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුෙමකු ඉන්න පුළුවන්.  

අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමා යටෙත්  
තිබුණු අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට හිටිෙය් 
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා. එතුමා ෙකොෙහේවත් ෙද්ශ සීමා මායිම් 
කර ෙගන හිටිෙය් නැහැ. තිෙබන කාමර, සාකච්ඡා කාමර  
ෙබොෙහොම සමඟිෙයන්  ෙබදා - හදා ෙගන එකට කටයුතු කළා. 
දැන් ෙම් අලුත් ඇමතිතුමා ගියාට පස්ෙසේ මැදින් ඉරක් ගහලා, 
වැටක් ගහලා - [බාධා කිරීමක්]  මහා ජංජාලයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, යහ පාලන කිරි කළයට,-  [බාධා 
කිරීමක්]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 (மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

අපි කියනවා,  යහ පාලන කිරි කළයට ෙගොම දමන්න යන්න 
එපා කියලා. සමහරු යන යන තැන බාල්දි අදින්න තමයි බලා 
ෙගන ඉන්ෙන්. එතුමා මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටියා, - [බාධා 
කිරීමක්] මට විනාඩියක් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]                       

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කීඩාව ගැන ෙනොෙවයි ෙන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටියා. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න ෙකොට 

එතැනත් බාල්දි ෙපරළා ෙපරළා තමයි හිටිෙය්. දැන් අලුත් 
අමාත්යාංශයට ගියාම එතැනත් බාල්දි අදිනවා. අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා එක්ක වැඩ කරන්න බැරි නම්, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවන 
කවුරු එක්කවත් වැඩ කරන්න බැහැ. කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා 
එච්චර ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියනවා, ඒ 
වාෙග් බාල්දි අදින අය හිටිෙයොත් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් සහෙයෝගෙයන් වැඩ 
කරන  ආණ්ඩුවට ඒක බාධාවක් කියලා.  

ෙපොඩි හාල් කෑලි දැඟලුවාට ආණ්ඩු ෙපරෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඔබතුමන්ලා කලබල ෙවන්නත් එපා. හැබැයි, අපි ඒ හාල් 
කෑලිවලට කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට බාධා කරන්ෙන් නැතිව, එක් 
එක් ෙකනාෙග් අවශ්යතා ඉෂ්ට කරගන්න කටයුතු කරන්ෙන් 
නැතිව, " දවල් මිෙගල් - රෑ දනිෙයල්"  චරිත රඟපාන්ෙන් නැතිව 
ෙම් ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්නය කියලා. වැඩ කරන 
ඇමතිවරුන් අපහසුතාවට පත් කරලා, ඒ අයෙග් කාර්ය ශූරත්වය 
නැති කරලා, අනවශ්ය පශ්න ඇති කරලා කටයුතු කරන්න එපා 
කියන එක මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 22ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 4.07] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතා සන්ෙතෝෂ වනවා 

අෙප් හිතවත් කීඩා අමාත්ය ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා විසින් 
කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම 
ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කීඩාව කියන විෂයය තවම 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. රටක් හැටියට අපි තවම ෙත්රුම් අරෙගනත් නැහැ. ෙම් 
කීඩාව කියන විෂයෙය් තිෙබන වපසරිය, ෙමහි තිෙබන වටිනාකම, 
ෙමහි තිෙබන බරපතළකම ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙත්රුම් අරෙගනත් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කීඩාව කියන විෂයෙය් වපසරිය ෙත්රුම් 
අරෙගන රජයක් හැටියට, රටක් හැටියට ෙම් විෂයය තුළ හරියට 
කටයුතු කළා නම් ෙම් විෂයෙයන් කරන්න පුළුවන් කාර්ය භාරය   
විශාලයි. 

දැන් බලන්න, කීඩා පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන්  විවාදයට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විනාඩි 25ක් 
කථා කළා SAITM එක ගැන. මෙග් මිත ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමා කථා කළා, ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය ඇමතිවරයාෙග් කාර්යාලය පිළිබඳව. [බාධා 
කිරීමක්]  විනාඩි ෙදකක් තුළ ෙහෝ ඔබතුමා ගත්ෙත් ඒ පශ්නය. මා 
ඒකට යන්ෙන් නැහැ. TNA එෙක් මන්තීවරු කථා කළා, උතුරු 
නැෙඟනහිර ෙවනත් පශ්න ටිකක් ගැන. හැබැයි, ෙම් කථා කරපු 
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි පිරිසක් ෙම් විෂයය හරියට අධ්යයනය 
කරලා කථා ෙනොකිරීම ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්ය කියන 
එක මා මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාෙවන් රටට කරන්න 
පුළුවන් ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා.  ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අෙප් ගරු 
මන්තීවරු, ෙම් රෙට් මිනිසුන් හිතන්ෙන් කීඩාව කියන්ෙන් පිට්ටනි 
හදන එකයි, bat, ball ෙදන එකයි, match බලන එකයි කියලායි. 
අෙප් රෙට් මිනිසුන් කීඩාව හඳුනා ෙගන තිෙබන ආකාරය තමයි ඒ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩාව කියන්ෙන් ඊට වඩා පුළුල් 
විෂයයක්. කීඩාව තුළින් රටකට කරන්න පුළුවන් ෙබොෙහෝ ෙද්  
තිෙබනවා. කීඩාව  දියුණු කිරීම තුළින් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්න අපට පුළුවන්. කීඩා සංස්කෘතියක් හදලා, නීෙරෝගී පිරිසක් 
රෙට් බිහි කරලා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්  කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බලන්න, ෙම් රෙට් 
ජනගහනෙයන් සියයට කීයක් දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවාද 
කියලා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 
කීයක් හෘදයාබාධ ෙරෝගවලින් ෙපෙළනවාද කියලා බලන්න. අද 
බලන්න,  පාසල් යන දරුවන්ෙගන් සියයට කීයද කීඩා කරන්ෙන් 
කියලා.  අද පාථමික අධ්යාපනෙය් ෙයෙදන දරුවන්ෙගන් සියයට 
5යි කීඩා කරන්ෙන්.  ගරු කීඩා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පාසල්වල 
කීඩා උත්සවවලට ගිහිල්ලා  ත්යාග ෙබදා ෙදන්න යද්දී ළමයින්   
ටික පැය භාගයක් අව්ෙව් තියන්න. අඩු ගාෙන් ළමයින් පස ්
ෙදනකුවත් ක්ලාන්තය හැදිලා වැෙටනවා. ඒ ළමයින්ට වතුර 
ෙදන්න ෙවනවා. ළමයින්ට අද හිට ෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
කීඩාෙවන් කරන්න ඕනෑ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මට මතකයි මා කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් 
සිටි කාලෙය් කීඩා සංස්කෘතියක් හැදීම සඳහා අධ්යාපන 

අමාත්යාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
කළා. අපි අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක මාසයකට වතාවක් 
එකට ඉඳෙගන සාකච්ඡා කළා. අද ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය ගැන 
මා ඔබතුමාට ෙනොෙවයි ෙදොස් කියන්ෙන්.  ඒ කරපු කාර්ය භාරයන් 
ගැන ෙහොයා බලා නිලධාරි මහත්වරු  ඇමතිතුමා දැනුවත් කරලා 
මඟ ෙපන්වා  කටයුතු  කරන්න ඕනෑ.  ඒ වැඩසටහන අද 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා අධ්යාපන අමාත්යාංශයයි, කීඩා 
අමාත්යාංශයයි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි, සංචාරක අමාත්යාංශයයි 
අතර ඒකාබද්ධ කමිටුවක් තිබුණා.   ඒ තුළින් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්න, රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන්න, sports tourism සඳහා - 
ඒ සියලු ෙද් - හදන්න දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කළා. 
අපි කීඩා ආර්ථිකයක් යම් තරමකට ෙගනාවා ගරු ඇමතිතුමනි.  
කීඩා සංස්කෘතිය හදන්න, පාසලට කීඩාව විෂයයක් හැටියට 
ෙගෙනන්න අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කළා. එදා සෑම 
පාසලකම හැමදාම උෙද්ට පාසල පටන් ගන්න කලින් ශරීර සුවතා 
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා.  ඒ සියල්ල අද නැවතිලා. ඒ වාෙග්ම 
පාසල් දරුවන්ෙග් පගති වාර්තාවට කීඩාව විෂයක් හැටියට 
ෙගෙනන්න දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි එදා කළා. 

දරුවන් ජාත්යන්තර මට්ටමින් දිනන විට, ජාත්යන්තරය දිනන 
දරුවා විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළුෙවන විට ලකුණු බලන්ෙන් නැතිව 
විශ්වවිද්යාලයට ෙතෝරා ගන්නට කමෙව්ද ෙග්න්නට අපි කැබිනට් 
පතිකා ඉදිරිපත් කළා. අද ඒ කටයුතු ටික ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ගැන ෙයොමු කරවනවා. 
රටට නීෙරෝගිමත් පිරිසක් බිහි කරන්නට ෙම් කීඩාව කියන විෂය 
සුවිශාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. ආණ්ඩුව කීඩා අමාත්යාංශයට 
ෙදන්ෙන් ලක්ෂ 100යි නම්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට ෙබෙහත් 
ගන්නට බිලියන 10ක් ෙදනවා. ඒ බිලියන 10න් එක බිලියනයක් 
කපලා කීඩා අමාත්යාංශයට ෙදන්න, රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන්නට; ෙම් රෙට් නීෙරෝගී පරපුරක් බිහි කරන්නට. නමුත් ඒවා 
ෙනොෙවයි ෙම්ෙක් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, එම නිසා මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා ෙම් රෙට් කීඩා සංස්කෘතියක් හැදීම ගැන. ෙලෝකෙය් 
ෙබොෙහෝ රටවල තිෙබන sports culture එක පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
දැඩි අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි කීඩා ආර්ථිකයක් 
ගැන බලන්නට ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා අද ජර්මනිය වාෙග් දියුණු 
රටවල කීඩාව නිසා කීඩා ආර්ථිකයක් හැදිලා තිෙබනවා කියා. 
ඔබතුමාට මම ෙවන  උදාහරණ කියන්නට ඕනෑ නැහැ. මම 
නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණය ආශිතව කීඩා ආර්ථිකයක් 
හැදුවා. ගරු ඇමතිතුමා, ජයතිලක කීඩාංගණය හදලා 2014 
අවුරුද්ෙද් පමණක් ඒ කීඩාංගණයට අපි තරගාවලි 29ක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් badminton tournament එකක් 
ආවාම දවස් පහක් ගහනවා. ඒ දවස් පහ තුළ නාවලපිටිෙය් එක 
ෙහෝටලයක කාමරයක් නැහැ, එක කඩයකවත් ගන්න වඩයක් 
නැහැ,  ඉන්න එක තැනක් නැහැ. මිනිස්සු ඒ කීඩාංගණය හරහා 
යම් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් හදා ගත්තා. අපි කියන්ෙන් සාමාන්ය 
පුංචි ෙද්වල්. ඔබතුමා දන්නවා, සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල racing 
cars දුවන දවස්වලට ෙහෝටල්වල කාමර මහා ගණන්වලට යන 
බව. ඒ නිසා අපටත් කීඩා ආර්ථිකයක් හදලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
දායක ෙවන්න පුළුවන්, ගරු ඇමතිතුමා. 

 අපි sports tourism ගැනත් බලන්න ඕනෑ. මට මතකයි අපි 
Colombo Port City  එක හදන්න ගිය ෙව්ලාෙව් මම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කළා, ඒ Colombo Port City  
එක වෙට් Formula One track එකක් දාන්න කියලා. අපි කථා 
කරලා ඒ සඳහා එකඟ වුණා. චීන ආෙයෝජකෙයක් එකඟ වුණා 
Formula One track එක දාන්නට. ඔබතුමා දන්නවා සිංගප්පූරුෙව් 
Formula One track එක නිසා ඒ රෙට් ආර්ථිකයට ෙකොතරම් 
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පිටුවහලක් ෙවනවාද කියලා. නමුත් මෑත කාලෙය් ඔබතුමන්ලා 
Colombo Port City එක ගැන සාකච්ඡා කළ ෙව්ලාෙව් ඒ 
Formula One track එක අයින් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විෂය පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් ආණ්ඩුව මීට වැඩිය පුළුල් අවධානයක් ෙයොමු 
කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම, කීඩා අමාත්යාංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 
ෙම් අමාත්යාංශයට අවශ්ය පතිපාදන ලබාදීලා ඒ ෙකෙරහි දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා අප අමාත්යාංශය කළ කාලෙය් සිටි 
නිලධාරීන් ෙගනැල්ලා ෙපොඩ්ඩක් අහන්න; ඒ ලිපි ෙල්ඛන 
ෙගනැල්ලා බලන්න. බලලා ඒ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, මම දන්නවා ඔබතුමා දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයක්; වැඩ කරන්නට කැමැති ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා 
වැඩ කරන ඇමතිවරෙයකු නිසා ඒ කටයුතු ටික කරයි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

 අෙප් ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා සභාෙවන් ගිහිල්ලා. 
එතුමා පැය ගණනාවක් කීඩා අමාත්යාංශෙය් 2014 විගණකාධිපති 
වාර්තාව කියවලා, ඒෙකන් ෙමොනවා හරි කියන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා හිතලා. ෙම්ෙක් ශත පහක ෙදයක් කියන්නට නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
අමාත්යවරයාව සිටි අවසාන අවුරුද්ෙද් නිකුත් කළ විගණකාධිපති 
වාර්තාව. එතුමාට ෙම්ෙකන් කියන්න පුළුවන් වුණු එකම ෙද් 
තමයි, නිරීක්ෂණෙය් තිෙබනවා ''ඇමතිවරයාට අයිති වාහන 3යි, 
නමුත් වාහන 9ක් එතුමාට ෙවන් කරලා තිෙබනවා'' කියලා. ෙම්වා 
නිරීක්ෂණ. ෙම් නිරීක්ෂණවලට කීඩා අමාත්යාංශෙයන් උත්තර 
දීලා තිෙබනවා, ''එතුමා භාවිතා කරන්ෙන් වාහන 3යි. අෙනක් 
වාහන භාවිතා කරන්ෙන් එතුමාට හිමි ඇමති කාර්ය මණ්ඩලය'' 
කියන එක. එම නිසා නිරීක්ෂණ කියලා වැඩක් නැහැ, 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාවයි, නිරීක්ෂණයි කියන්ෙන් 
ෙදකක්.  

ඔය කවුරු ෙමොනවා කථා කළත්, මම කීඩා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් සිටි කාලෙය් -මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් කීඩා 
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්- ශත පහක ෙහොරකමක් කීඩා 
අමාත්යාංශෙයන් කරලා තිෙබනවා නම් ඔප්පු කරන්න  කියන්න. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට පුළුවන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වගකීමකින් කියනවා, 
එෙහම ඔප්පු කෙළොත් මම ආෙය් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා 
ගාමීය කීඩා පිටි හදන විට සියයට 80ක් මහනුවර දිස්තික්කයට හැදූ 
බව. විගණකාධිපති වාර්තාව අනුව සඳහන් වනවා කියලා. ඔව්, මම 
හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නුවරට, මෙග් ගමට 
යම් පමාණයක් වැඩිෙයන් හැදුවා. ඒක මම නැහැයි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ලංකාවටම කරලායි මෙග් 
දිස්තික්කයට හැදුෙව්. මම එන්න කලින් ලංකාෙව් පළාත් නවයට 
කීඩා සංකීර්ණ තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඇමතිවරයා වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කයට පිහිනුම් තටාකයක් 
තිබුෙණ් නැහැ, අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා දන්නවා. 
පුත්තලෙම් අෙප් හිතවත් මන්තීතුමාත් දන්නවා, පුත්තලමට 
පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ්ත් නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම අම්පාරට 
පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙකොතරම් ඉස්සරහාට ගිය මිනිසස්ුද? කීඩා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
දන්නවා අම්පාරට පිහිනුම් තටාකයක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා.  

මම වගකීෙමන් කියනවා මෙග් ෙපෞද්ගලික සංකල්පයක් අනුව 
මාස හයක් තිස්ෙසේ ලියලා, හදලා මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාට ගිහින් දුන්නා, "සර්, මට ෙම්කට සල්ලි ෙදන්න" 
කියලා. එතුමා මට රුපියල් මිලියන 4,500ක්, රුපියල් බිලියන 
හතර හමාරක් දුන්නා, ලංකාෙව් පළාත් නවයට ජාත්යන්තර 
මට් ටෙම් කී ඩාංගණ සංකීර්ණ නවයක් සහ දිස්තික්ක 25ට 25ක් 
හදන්නට.  

ඊළඟට  ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් තුන්වැනි ෙයෝජනාව ෙලස 
තිබුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම් 14,413ට කී ඩාංගණ 14,413ක් 
හැදීමයි. ෙම් සංකල්පය ඔස්ෙසේ අප වැඩ කටයුතු කළා. ඒ අනුව 
අෙප් පළාෙත් දැවැන්ත කීඩා සංකීර්ණ හදලා, දිස්තික්කවල කීඩා 
සංකීර්ණ හදලා, ගාමීයව කීඩා පිටි හදලා, කීඩා සංස්කෘතියක් 
හදන පළමුවැනි වැඩ පිළිෙවළ -හැම ගමකටම කීඩා පිටියක් 
ලබාදීම- අප මහනුවරින් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව මහනුවර 
වැඩිෙයන් ඒ ෙද්වල් හැදුණා. ඒ pilot project එක අප මහනුවර 
කළා.  එක ව්යාපෘතියක ෙදයක් හැටියටයි අප මහනුවරට වැඩි 
පතිපාදන පමාණයක් ලබා දුන්ෙන් කියන කාරණය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දි මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මම දැන් ඔබතුමාෙග් මාතෘකාවට එන්නම්. 
ඔබතුමා අද කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අප ෙමොන තරම් ෙරගුලාසි, නීති 
ෙගනාවත්, කීඩා සංගම් ඒවා කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්නම් අප 
ඒවා ෙගනැත් වැඩක් නැහැ. නීති, අණපනත්, ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනනවා වාෙග්ම, ෙම් කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමටත් කමිටුවක් 
පත් කරන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි, මම කීඩා 
අමාත්යවරයා ෙලස කටයුතු කළ කාලෙය් කීඩා සංගම්වල 
නිලවරණවලදී ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒ සඳහා ඉල්ලන්න පුළුවන් 
වාතාවරණයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ඒ තැනැත්තාට එම 
තනතුෙර් ඕනෑ කාලයක් ඉන්නත් පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම 
කීඩා විෂයය භාර ගන්නෙකොට සමහර අය අවුරුදු නවයක් තිස්ෙසේ 
සභාපති තනතුෙර් ඉඳලා තිබුණා. සමහර අය අවුරුදු 12ක් ඉඳලා 
තිබුණා. හැබැයි, ෙම් අවුරුදු 9, 12 ඇතුළත ඔවුන් කීඩාව විනාශ 
කරලා තමයි තිබුෙණ්. මම ඒක නැවැත්තුවා. එෙසේ ෙමෙසේ 
නවත්වන්න පුළුවන් අය  ෙනොෙවයි මම නැවැත්තුෙව්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එය දන්නවා. ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික 
ෙල්කම් ෙලස කටයුතු කළ පාලිත පනාන්දු මහත්මයා මම 
නැවැත්තුවා. එතුමා මලල කීඩා සංගමෙය් හිටපු සභාපතිවරයායි. 
එතුමා එම තනතුරින් අයින් කරන්න කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. නමුත්, මම එතුමා අයින් කළා.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමාට බය හිතුෙණ් නැද්ද?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා ඉවත් කරන්න මට කිසිම බයක් හිතුෙණ් නැහැ, ගරු 

මන්තීතුමනි. ඒ අය එෙහම ඉවත් කළාට  ඇමතිවරු අයින් කරන 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි එදා තිබුෙණ්. අප එතුමාව ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පා පන්දු ක්ෙෂේතෙය් මහා 
වංචාවක් ගැන කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ඇති, පා පන්දු ක්ෙෂේතෙය් මහා වංචා වැඩ කළ ඒ පුද්ගලයා ඉවත් 
කළා විතරක් ෙනොව මම ඒ පුද්ගලයා අවුරුදු පහක තරග 
තහනමකට ලක් කළා කියා. හැබැයි, ෙමන්න ෙම් කාරණය මම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙමවර එක්ෙකෙනක් 
සභාපති තනතුරට ඉදිරිපත් කරලා එයා දිනවන්න ඔහු try 
කරනවා; සභාපති තනතුරට ඉල්ලන ෙදෙදනාෙගන් 
එක්ෙකෙනකුට එයා උදවු කරනවා. බිලියන ගණන් වංචා කළ ඒ 
පුද්ගලයාෙගන් ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් පෙව්ශම් ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා සංගම්වල තිබුණු එම 
නීති ෙවනස් කරලා, අප ඒ සඳහා කාලයක් නියම කළා. 
"එක්ෙකෙනකුට තනතුරක අවුරුදු හතරයි ඉන්න පුළුවන්. ඊට 
පසුවත් ඔහුට එම තනතුර ෙදනවා නම් කීඩා සංගමෙය් පගතිය 
බලලා තමයි ෙදන්න ඕනෑ." කියා අප තීන්දු කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අප 2013දී ඒ ෙරගුලාසි ෙගනැවිත් ඒ ෙවනස්වීම් ටික 
කළා. ෙම් සංගම් කීඩාව ව්යාපාරයක් බවට පත් කරෙගන තිබුණා. 
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, කීඩාෙවන් තමයි සමහර සංගම්වල මිනිසුන් 
ජීවත් වුෙණ් කියලා. ඔවුන් කීඩාව තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කර 
ගත්තා. අප ඒ ෙද්වල් ෙවනස් කළා. ඔබතුමා දැන් ඒ ෙද්වල් කිව්වා 
ෙන්. "සංගමයක පධාන තනතුරු -සභාපති, ෙල්කම්- සඳහා තරග 
කරනවා නම් ඔහු වෘත්තීමය කීඩකෙයක් විය යුතුය." කියා අප 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, අඩු ගණෙන් ඔහු "A" Division කීඩා කරලා 
එන්න ඕනෑය කියාත් අප කිව්වා. එවැනි ෙරගුලාසි පනෙත් තිබුෙණ් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. එම ෙරගුලාසි අප ඇතුළත් කළා. ඔබතුමා 
දන්නවා, පවුෙල්ම වුණු සමහර සංගම් තිබුණු බව. තාත්තා 
සභාපති; අම්මා ෙල්කම්; දුව භාණ්ඩාගාරික; බෑනා උප සභාපති. ඒ 
සියලු ෙද් අප තහනම් කළා. මම ඉන්න කාලෙය් කීඩා සංගම් 4ක් 
තහනම් කළා, ගරු ඇමතිතුමනි.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ගිණුම් විගණනය සම්බන්ධව ඔබතුමා කථා 
කළා. අප 2013 ගැසට් එෙක් ෙම් සියල්ල හදලා තිබුණා. කිසිම 
කීඩා සංගමයක් ගිණුම් ෙතොරතුරු දීලා තිබුෙණ් නැහැ. මිලියන 
ගණන්වල පශ්න තිෙබනවා, නමුත් ගිණුම් ෙදන්ෙන් නැහැ. "ෙම් 
සියලු ගිණුම් විගණකාධිපතිවරයාෙග් අවධානයට ෙයොමු ෙවන්න 
ඕනෑ, විගණනය කරන්න ඕනෑ, එෙහම විගණනය කරන්ෙන් 
නැත්නම් නිලවරණයකට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ." කියා අප 
තීරණය කළා.   

අනික් කාරණය ෙම්කයි. කීඩා සංගමයක නිලවරණයක් -
ඡන්දයක්- තියන්න යන ෙකොට සල්ලි දීලා ඔක්ෙකොම මිනිසුන් ටික 
තමන්ෙග් පැත්තට ගන්නවා. බය කරලා, අත උස්සවලා ඡන්දය 
ගන්නා ඒ කමය අප ෙවනස් කළා. ෙමෙතක් කාලයක් තිබුෙණ් ෙම් 
නිලවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවන ෙකෙනකුට කැමැති නම් තමන්ෙග් 
අත උස්සලා ඡන්දය ෙදන කමයයි. එතෙකොට සල්ලි ගත්ත ක ට්ටිය 
අත උස්සලා ඒ අයට ඡන්දය ෙදන්න ඕනෑ. අප එය ෙවනස් කළා; 
නැවැත්තුවා. අප රහස් ඡන්දයකට ගියා. එහිදී අපට විවිධ බලපෑම් 
ආවා. අප ඒක නවත්වලා, රහස් ඡන්දයකට ගිහින්, එම සංගම්වල 
තනතුරුවලට ස්වාධීනව පුද්ගලයන්ට පත්ෙවන්න අවශ්ය කටයුතු 
කළා.   

ඊළඟට, inactive sports clubs ගැනයි මා කියන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සමහර කීඩා සමාජ කියාකාරී නැහැ; අවුරුදු 
ගණනකින් ජාතික සංගම් තියා නැහැ.  ඒ සියල්ල අවලංගු කරලා, 
ඒවාට අවශ්ය නීති අණපනත් අප ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා 
දන්නවා, විවිධ දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල වුණු කට්ටිය කීඩා සංගම්වල 
සිටි බව. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ජූෙඩෝ සංගමෙය්  කට්ටියක් -
මහනුවර දිස්තික්කෙය් කීඩා නිලධාරින් පිරිසක්- මට විරුද්ධව වැඩ 
කළා. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. ඔවුන් කලින් ජූෙඩෝ සංගමෙය් ඉඳලා 
විෙද්ශ සංචාර සඳහා කියා රට පැන්නා. රට පැනලා අවුරුදු ෙදකක් 
එෙහේ ඉඳලා ෙමෙහේ ආවා. ඇවිත් නැවත ඡන්දය ඉල්ලන්න ආවා. 
මම එයට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. එය තහනම් කළා.  

කීඩා සමාජෙය් තනතුරක් භාර ගන්නවා. ජපානෙය් 
tournament එකකට යනවා. ජපානෙය්දී පැනලා අවුරුදු ෙදකක් 
ඉඳලා, ආපසු තනතුරට එනවා. අපි ඒ සියලු ෙද් වැළැක්වූවා, ගරු 
අමාත්යතුමා. අපි ඒවා තහනම් කළා. ඔබතුමාටත් එය මතක ඇති. 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙමයට තවත් ෙහොඳ ෙයෝජනා 
කීපයක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම 
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, කීඩකයන්ට 
ෙදමව්පියන්ෙගන් වන බලපෑම් සහ කීඩා සංගම්වලට 
ෙදමව්පියන්ෙගන් වන බලපෑම් ෙකෙර්. මෙග් කාලෙය්දී එය 
වැළැක්වීම සඳහා නීති ෙගන එන්න මට බැරි වුණා. ගරු 
අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, තරගාවලියක් පැවැත්ෙවන විට 
මරාගන්නා බව. ෙදමව්පිෙයෝ ගහගන්නවා; මරාගන්නවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, සමහර තැන්වල ෙදමව්පියන් ෙරෝහල්ගත කරන බව. ඒ 
නිසා මා ඒ කරුණ ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා ඊට අදාළ 
කාරණාත් ෙම් පනතට ෙගන එන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි 
කියා ගරු අමාත්යතුමාට මම කියනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තවත් විනාඩි පහක කාලයක් ඔබතුමාට 

තිෙබනවා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදමව්පියන්ෙග් බලපෑම් ගැන-  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු අමාත්යතුමනි, කීඩකයන් ෙතෝරා ගැනීම -selections- 

එක් අවස්ථාවක්. ෙදමව්පියන්ෙග් ගහගැනිල්ල බලන්න ෙවනත් 
ෙමොකවත් ඕනෑ නැහැ, බැඩ්මින්ටන් කීඩාව ගන්න. ෙදමව්පිෙයෝ 
නිලවරණයට එන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ෙදමව්පියන් එන එක 
නැවැත්වූවා. ජාතික මට්ටෙම් කීඩකයකු එනවා නම් තනතුරු 
දරන්න බැහැ කියා මෙග් කාලෙය් මම නිෙයෝගයක් ෙගනාවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය තිෙබනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔව්, ඒක තිෙබනවා තමයි. දැන් ඒක හරි. හැබැයි අමාත්යතුමා, 

ඒ අය ඇවිල්ලා තරගවලදී රණ්ඩු වීම ආදි ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණොත් 
ඒවාට විරුද්ධව අවශ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. කීඩකයන් 
ෙදෙදෙනකු ෙසල්ලම් කරනෙකොට පහළ ඉඳෙගන ඒ අයෙග් 
අම්මලා තාත්තලා ගහ ගන්නවා. ඒකයි මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්, 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් දැඩි නීති ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා. එය 
කීඩාෙව් දකින්න ලැෙබන ඉතාම පහත් සිද්ධියක්. ඒ නිසා 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු කරන්න කියා මා 
කියනවා.  
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ගරු අමාත්යතුමා, ඒ කාලෙය් සියලු පළාත් කීඩා ඇමතිවරුන් 
එක්ක අෙප් ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. පළාත් කීඩා 
ඇමතිවරුන් කැඳවා, කීඩාව නැංවීම සඳහා අපි ඒ අයට සල්ලි 
දුන්නා. මෙග් අමාත්ය ධුරය දැරූ අවසාන කාලෙය් මා ලංකාෙව් 
සෑම පළාත් සභාවකම ලියා පදිංචි සියලු කීඩා සමාජවලට කීඩා 
භාණ්ඩ දුන්නා. ඒ අනුව අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කළා. ගරු අමාත්යතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයත්, සංචාරක අමාත්යාංශයත්, කීඩා අමාත්යාංශයත් 
එක්ක කරන ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළ ඔබතුමා අතට ගන්න කියන 
ඉල්ලීම මා ඔබතුමාෙගන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම, කීඩා අමාත්යාංශය 
විෙශේෂෙයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් එක්ක කරපු ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න කියා මා කියනවා. පාසලට 
කීඩාව අනිවාර්ය කරපු එක, පගති වාර්තාවට කීඩාව විෂයයක් 
හැටියට ඇතුළත් කරපු එක, කීඩා සංස්කෘතිය ආදි සියලු කටයුතු 
ඔබතුමාෙග් අතට ගන්න. ඒවා ඔබතුමාෙග් අතට ෙගන කටයුතු 
කරන්න. එෙහම නැති වුෙණොත්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව 
කියාත්මක වන එකක් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමා. ඒ කරුණ 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු එස්. ශීතරන්  
මන්තීතුමා කතා කළා. අපි "සාමය ෙවනුෙවන් කීඩාව" නමින් 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. මම උතුර නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
කිලිෙනොච්චිෙය් talent identification camp එකක් කළා. එතුමා 
කිව්වා දක්ෂයන් ඉන්නවා කියා. අපි දක්ෂයන් ෙගනාවා. 
ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය් මම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සිටි ෙහොඳම 
ෙවඩික්කරුවන් හතරෙදෙනකු ෙකොළඹට ෙගනාවා. ෙකොළඹට 
ෙගනැල්ලා ඒ අය සුගතදාස කීඩාංගණෙය් නවත්වා තබා ආසියානු 
ෙවඩි තැබීෙම් ශූරතාවට අපි ඒ එල්ටීටීඊ ෙවඩික්කරුවකු යැව්වා. 
ඔහු පළමුවන ස්ථානයට ෙගන එන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා 
යුද්ධයත් එක්ක සිටි තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කරලා, කීඩාවට 
ෙයොමු කරලා "Sport for Peace" කියන දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් 
හදා උතුර නැ ෙඟනහිර විශාල ආෙයෝජනයක් කළා. ඒ ආකාරයට 
අපි දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් උතුරු නැ ෙඟනහිර කළා, ගරු 
අමාත්යතුමා. ඒ වාෙග්ම උතුර නැ ෙඟනහිර කිලිෙනොච්චිය 
කීඩාංගණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ 
ගැන කිව්වා. ඔබතුමා ඒ පශ්නෙය් හිර ෙවලා කියා මම දන්නවා. 
හැබැයි, කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය තමයි මා මුලින්ම මුල්ගල 
තබපු කීඩාංගණය. ෙම් වන ෙකොට අෙනක් කීඩාංගණ සියල්ල ඉදි 
කරලා අවසන් ෙවලා ඒවාෙය් කීඩා කරනවා. හැබැයි, අද වන කල් 
කිලිෙනොච්චිය කීඩාංගණය ආරම්භ කරන්න අපට බැරි වුණා. මම 
දන්නවා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට technical issue එකක් 
තිෙබන බව. හැබැයි, එය කඩිනමින් අවලංගු කරලා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න. උතුර පළාෙත්, කිලිෙනොච්චිෙය් දරුවන්ට තිෙබන 
ෙහොඳම තැන එයයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ෙබොක්සිං, ෙවොලි ෙබෝල්, ෙනට් ෙබෝල්, මලල කීඩා, පිහිනුම්, 
ඉලක්කයට ෙවඩි තැබීම ආදි කීඩා සඳහා ඉතාම දක්ෂයන් උතුර 
පළාෙත් ඉන්න බව. ඒ අයට පුහුණු වන්න ස්ථානයක් නැහැ. ඒ 
නිසා ගරු අමාත්යතුමා, ඒ කීඩාංගණ කඩිනමින් ලබා දීම ෙකෙර් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. 

ගරු අමාත්යතුමා, "කීඩා ශක්ති" වැඩසටහන ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. අපි අෙප් කාලෙය් අෙප් මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කරන්න 
කටයුතු කළා. ඔබතුමා දන්නවා ඒ කාලෙය් Project Officersලා 
සිටිෙය් හතරෙදෙනකු පමණයි කියා. අපි එම සංඛ්යාව 20 දක්වා 
වැඩි කළා. අෙප් කීඩා අමාත්යාංශෙය්, කීඩා සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් Deputy Directorsලා සිටිෙය් නැහැ. අපි ඒ 
තනතුර හැදුවා. ගරු අමාත්යතුමා, කීඩා අමාත්යාංශෙය් මානව 
සම්පත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ කටයුත්ත කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. ගරු අමාත්යතුමා, කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප 
ගැනත් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක හරි. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඒක හරි නම්. මෙග් කාලෙය් 

මම වැටුප් ෙකොමිසමට බලහත්කාරෙයන් ගියා. මා යනෙකොට 
වැටුප් ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා ෙදොර වහලා මට කිව්වා, "එළියට 
යන්න" කියා. මම කිව්වා, "මම යන්ෙන් නැහැ." කියලා. එෙහම 
කියලා මා ඒ රැස්වීෙමහි බෙලන් ඉඳගත්තා. මා එහි ඉඳෙගන 
කිව්වා, "ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ." කියා. මා වැටුප් ෙකොමිසමට 
බෙලන් ගිහින් ඉඳෙගන, කතා කරලා සෑෙහන දුරකට ෙහොඳ 
තත්ත්වයක් ඇති කළා. නමුත් අද වන කල්ම ඒ කටයුත්ත සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා කීඩා නිලධාරිෙයෝ ෙබොෙහෝ පිරිසක් රට 
යනවා. කීඩා නිලධාරින්ෙග් වැටුප් පශ්නය ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මා කියනවා.   

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එය අවසන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා. ඒ වාෙග්ම අපි කීඩා 

නිලධාරින් ෙවනුෙවන් කීඩා තරගාවලියක් හැම අවුරුද්දකම 
පැවැත්වූවා. දැන් එය නැවතිලා තිෙබනවා. යළි ඒ කටයුත්ත කිරීම 
ෙකෙර් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ගරු 
අමාත්යතුමා, කීඩාෙව් කඩා වැටීමක් තිෙබනවා.       

අවසාන වශෙයන් තව එක කරුණක් කියන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, මාලදිවයින පාපන්දු කීඩාව 
ඉෙගන ගත්ෙත් අෙපන් බව. අද මාලදිවයින ඇවිල්ලා අපට ගහලා 
යනවා. අද අපි මාලදිවයිනට පරාදයි. ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 
"කිකට්" කිව්වාම ෙලෝකෙය්  කිකට් තරගාවලි සියල්ලම 
ජයගහණය කරලා ෙපේක්ෂකයන් කිකට් කීඩාව පිළිබඳව ෙමොන 
තරම් උනන්දුවක් දැක්වුවාද, ආදරය කළාද කියලා. අද කිකට් 
කීඩාෙව් බරපතළ කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ඔය කිකට් කීඩා ෙව් 
කඩා වැටීම එදා මම දැක්කා, ඇමතිතුමනි. හය හත් ෙදෙනක් 
ඉඳ ෙගන, ඒකාධිකාරයක් තියා ෙගන ෙකෝටි ගණන් හම්බ කරන 
ෙකොට, ඒක ෙවනස් කරලා නවක කීඩකයන් ෙග්න්න ඕනෑය 
කියන තැන මම හිටියා. හැබැයි, මට ඒ සටන විතරක් දිනා ගන්න 
බැරි වුණා. ඔය පැරණි කීඩකයන් එක එක්ෙකනා විශාම 
ගන්වන්න කියලා මම කිව්වා, ෙදවැනි ෙපළ කීඩකයන් හදන්න 
කියලා කිව්වා. අෙප් ෙහොඳම ෙසට් එක ගියාට පස්ෙසේ දැන් අපට 
කීඩකෙයෝ නැහැ. ඒ නිසා කීඩාෙව් බරපතළ කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමා දන්නවා, අපි ෙනට්ෙබෝල් කීඩාෙවන් ආසියානු 
තරගය ජයගහණය කළ කට්ටිය බව. අපි මලල කීඩාෙවන් 
ඔලිම්පික් පදක්කම් දිනපු රටක්. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, අද 
ආසියානු තරගාවලියකදී පදක්කමක් දිනා ගන්න බැරි තත්ත්වයට 
අපි වැටිලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ෙද්වල් කරන්න බැරි මිනිසුන් ෙම් 
ක්ෙෂේතවල නැහැයි කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. ඉතාම දක්ෂ, 
හැකියාවන් තිෙබන දරුෙවෝ අෙප් රෙට් ඉන්නවා. හැබැයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්, මඟ ෙපන්වීමක් තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ හදලා දුන්ෙනොත් ඒ 
මඟ ෙපන්වීම කරන්න ඔබතුමාට හැකියාව තිෙබන බව මම 
දන්නවා.  කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරු සියලු ෙදනාම 
ෙම් අවස්ථාෙව් රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් කුටිෙය් සිටින නිසා 
ඔබතුමන්ලාට මම කියනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිතුමාෙගන් 
ඔබතුමන්ලා වැඩ ගන්ෙන් නැහැයි කියලා.  මම දන්ෙන් එච්චරයි. 
ඔබතුමන්ලා ෙම් ඇමතිතුමාෙගන් වැඩ ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ඇමතිතුමාට පුළුවන්, ආණ්ඩුවට කථා කරන්න; ආණ්ඩුෙවන් 
අවශ්ය ෙද්වල් ගන්න.  කීඩාව කියන ෙම් පුළුල් විෂයය 
පිට්ටනියකට, කීඩා භාණ්ඩයකට සීමා කරන්න එපා. කීඩාව 
කියන්ෙන් දැවැන්ත පුළුල් විෂයයක්. ඒ නිසා රෙට් කීඩා 
සංස්කෘතියක් හදන්න, රෙට් කීඩා ආර්ථිකයක් හදන්න. ෙම්ක 
දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළකට යන්න පුළුවන් විෂයයක්. ඒ නිසා ෙම් 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ඔබතුමාට 
කියන්ෙන් ෙම්කයි.  ෙමච්චර කීඩා පිට්ටනි හදලා, සියල්ලම කරලා 
අවසානෙය් කීඩා ඇමතිවරුන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්න යන්ෙන්? 
සෙතොෙසන්  කැරම් ෙබෝඩ් ෙගන්වපු  එකට හිෙර් දමන්න හදනවා. 
ඒක තමයි ෙවන්න යන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් කැරම් ෙබෝඩ් 
ෙගන්වන්න කීඩා අමාත්යාංශය ශත පහක්වත් වැය කරලා නැහැයි 
කියලා. ෙම් කීඩා භාණ්ඩ ෙග්න්න කිව්ෙව් කවුරුවත්; ෙගනාෙව් 
සෙතොස; ෙබදුෙව් සෙතොස. ෙබදා හැරිෙය් - [බාධා කිරීමක්] ඒක 
අහන්න ඕනෑ, සෙතොෙසන්. ඒක මම දන්ෙන් නැහැ, ස ෙතොෙසන් 
තමයි අහන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඔබතුමාෙග් 
පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇත්තටම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම්කට මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා අල්ලා ගන්න එක වැරදියි කියලා. ෙම්කට 
නිෙයෝගය දුන්න එක්ෙකනා ඔබතුමා දන්නවා. ඒ පුද්ගලයා 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
තරග පාවා ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තරග පාවා ෙදන එක ෙනොෙවයි, ඔබතුමා කරුණාකරලා 

කියන්න, අන්න එයා තමයි ෙම් නිෙයෝගය ෙල්කම්වරයාට දුන්ෙන් 
කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කීඩාෙව් නීතියක් තිෙබනවා, තරග පාවා 

ෙදන්න බැහැයි කියලා.   

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමාව හිෙර් දමන්නයි හදන්ෙන්.  මම ඒකට විරුද්ධයි. ඒ 

නිසා ෙදයියෙන් කියලා ඔබතුමාට ගැලෙවන්නවත් ෙම් නිෙයෝග 
දුන්න මිනිහාෙග් නම කියන්න. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යවරුන් හැටියට අපි 

හැම ෙදයක්ම කරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළාම 
අවසානෙය් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අවසානෙය් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙවනත් අමාත්යාංශයක් විසින් සල්ලි දීලා ෙගන්වලා, 
සියලු ෙදනාම  කළ ෙදයකට,  එක නිලධාරිෙයකු ෙගන්වලා 
කියනවා, මහින්දානන්ද හිෙර් දමන්න ඕනෑ නිසා, ෙම්කට වාචිකව 
උපෙදස් දුන්නා  කියලා ලියුමක් ෙදන්න කියලා. එෙහම වාචිකව 
උපෙදස් දුන්නාය කියලා ෙපොදු ෙද්ෙපොළ පනත යටෙත් හිෙර් 
දමන්න හදනවා. ෙම්කද යහ පාලනය? ෙම් වාෙග් පහත් ෙපෙළේ 
වැඩ කරන්න එපා. කීඩා ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා කියනවා, අපි 
ෙමතැන වැරැද්දක් කරලා නැහැයි කියලා. අෙප් අමාත්යාංශය 
වරැද්දක් කරලා නැහැයි කියලා කීඩා ඇමතිවරයාම පිළිගන්නවා; 
නවින් දිසානායක ඇමතිවරයා පිළිගන්නවා. හැබැයි, ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. කමක් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන මම පසුව කථා 
කරන්නම්.   

රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. අපි නීතියට ගරු කරනවා. එෙහම 
හිෙර් දමන්න ගියාය කියලා අපි ෙගන යන සටන නවත්වන්ෙන් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.  නැවත වාරයක් ඔබතුමාට සුබ පතනවා. 
ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. ඉතාම උනන්දුවන ඇමතිවරෙයක්. 
හැබැයි, අමාත්යාංශය ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ; 
රට ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ; ආණ්ඩුව 
ඔබතුමාෙගන් පෙයෝජනයක්  ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් විෂය 
ෙහොඳින්, පුළුල්ව ෙත්රුම් අරෙගන ඒ ගැන දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා. ඊට පථම 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ෙශහාන් 
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the 
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 
[பி.ப. 4.31] 

 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்களினால் 
ெகாண் வரப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
ேபசுவைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். நான் 2000ஆம் 
ஆண் ந்  இன்  வைரக்கும் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்கள் 5 ேபாின்கீழ் இந்த விைளயாட் த் ைற 
சம்பந்தமாகப் ேபசியி க்கின்ேறன். ன்னாள் விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர்களான ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  அவர்கள், 
காமினி ெலாக்குேக அவர்கள், எங்க ைடய நண்பர் 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக அவர்கள் ஆகிேயாாிடத்தி ம் 
நான் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் விைளயாட் த் ைற 
ெதாடர்பாகப் ேபசியேபாெதல்லாம் அவர்கள் நிதி ஒ க்கித் 
த வதாகத்தான் கூறினார்கள். ன்னாள் அைமச்சர் காமினி 
ெலாக்குேக அவர்கள் 55 மில் யன் பாய்  த வதாகக் 
கூறியி ந்தார். ன்னாள் அைமச்சர் மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக அவர்கள் 135 மில் யன் பாய் ெசலவில் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா விைளயாட்  
ைமதானத்ைத எங்க க்கு அைமத் த் த வதாகக் 
கூறியி ந்தார்.   

இந்த நாட் க்குப் பல்ேவ பட்ட அரசியல் தைலவர் 
களினால் சுதந்திரம் ெபற் க் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . 
ஆயி ம், அவர்களினால் உலகளாவிய ாீதியிேல இந்த நா  
ேபசப்படவில்ைல. அர்ஜுன ரண ங்க, சனத் ெஜயசூாிய, 
ெராஷான் மகாநாம, சுசந்திகா ெஜயசிங்க ேபான்றவர்களின் 
சாதைனயால்தான் இந்த நா  உலகளாவிய ாீதியில் 
ேபசப்பட்ட . இவர்களின் ெபயைரக்கூறி, இவர்கள  நாடான 
ஸ்ரீலங்காைவ எங்க க்குத் ெதாி ெமன்  ெவளிநாட்டவர்கள் 
கூறினார்கள். அப்ப ப்பட்ட விைளயாட் த் ைறக்குக் 
ெகா ம்  ேபான்ற அபிவி த்தியைடந்த மாவட்டங்களி 

ந்  வந்தவர்கள் ெப ைம ேசாக்்கவில்ைல. கிராமியச் 
சூழ ேல வளர்ந்த விைளயாட் த் ைற ரர்களால்தான் இந்த 
நா  உலகிேல பிரபல்யப்ப த்தப்பட்ட . கிாிக்கட் ைறயிேல 
அர்ஜுன ரண ங்கவின் தைலைமயிேலதான் சாதைன 

ாிந்தார்கள். டங்கன் ைவற் என்பவைரப் பற்றிக் 
கைதக்கின்ேறாம். அவர் ெவளிநாட்டவர் என்பதால் அவர் 
சாதைன ாிந்த  ைமயல்ல. ஆனால், சுசந்திகா ெஜயசிங்க 
ேபான்றவர்கள் சாதைன ாிந்தேபா  அவாின் ெபயைரக் 
கூறி, ஸ்ரீ லங்காைவப் பற்றித் தாம் அறிந்தி ப்பதாக 
ெவளிநா களில் கூறினார்கள். இப்ேபா  ர ஓட்ட 
சாதைனகைளப் ாிகின்ற ரர்கைளக்ெகாண்ட தன்சானியா 
அல்ல  ேசாமா யா ேபான்  அல்ல  ஆபிாிக்க நா கள் 
ேபான்  அல்ல எம  நா .   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 1952ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் 1990ஆம் ஆண்  வைர cricket, football த ய 
விைளயாட் க்களிேல மாவட்ட, மாகாண, ேதசிய மட்டச் 
சாதைனகைளப் ாிந்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம் அங்கு 400 மீற்றர் ஓடக்கூ ய சிறந்தெதா  
ைமதானம் இல்ைல; சிறந்தெதா  நீச்சல் தடாகம் இல்ைல. 160 
மில் யன் பாய்க்கான சம் ரணப்ப த்தப்பட்ட ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைத அங்கு ேமற்ெகாள் மா  கடந்த 
காலங்களிேல பதவியி ந்த விைளயாட்  அைமச்சர்கள் 

ஐந்  ேபாிட ம் நான் ேகட் க்கின்ேறன். ேம ம் அைமச்சர் 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்றேபா  அவைர ேநர யாகச் 
சந்தித் , ஒவ்ெவா  வ ட ம் எங்க ைடய பிரேதசத்திற்கு 
குறித்த ஒ  ெதாைக நிதிைய ஒ க்கி எங்க ைடய 
மாணவர்க க்கு அல்ல  விைளயாட்  ரர்க க்கு மற் ம் 
அங்கு ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன ாிந்தவர்க க்கு ஏற்ற  
வசதிகைள ம் ெசய்  தா ங்கள்! என்  ேகட்ேடன். அதன்ப  
அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் சி  பணத்ெதாைககள் ஒ க்கப் 
பட்டேபாதி ம் குறித்த ேவைலத்திட்டத்திற்காகப் 
ெபா த்தமில்லாத ைமதானங்கள் குறிக்கப்பட் ப் பாாிய 
ேமாச கள் இடம்ெபற்றன. எம  மாவட்ட அபிவி த்திக் 
கு விேல அ  பற்றிக் ேகட்டேபா , ஒ க்கிய பணத்திற்கும் 
ேமற்ெகாண்ட ேவைலத்திட்டத்திற்கும் என்ன நடந்த  என்  
ெதாியாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ழித்தார்கள்.   

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ேதசிய மட்டத்திேல 
ாியப்பட்ட ஒ  விைளயாட்  ராின் சாதைன ஒன்  

இற்ைறவைர றிய க்கப்பட யாமல் இ க்கின்ற . 
அதாவ ? மட்டக்களப்  ைமதானத்திேல 1972ஆம் ஆண்  
high jump, long jump, 100-metres விைளயாட் க்களில் 
ஜப ல்லா என்கின்றவர் சாதைனைய நிைலநாட் யி ந்தார். 
அவ ைடய high jump சாதைன 17 வ டங்க க்குப் பிறகு 

றிய க்கப்பட்ட . 100-metres ஓட்டத்தில் அவர் 
ஏற்ப த்திய சாதைன 24 வ டங்க க்குப் பிறகு றிய க்கப் 
பட்ட . ஆனால், அவர் long jump இல் நிைலநாட் ய ேதசிய 
மட்டச் சாதைன 44 வ ட காலமாக றிய க்கப்படவில்ைல. 
கிண்ணியா மண்ைணச் ேசர்ந்த அந்த விைளயாட்  ரர் 
இன்  இரண்  kidney க ம் ப தைடந்த நிைலயிேல ஒ  
ேநாயாளியாக இ க்கின்றார். அவர் ஒ  விைளயாட் த் ைற 
ஆசிாியராவார். அத் டன், இந்த நாட் ல் ேதசிய மட்டத்திேல 
தன்ைன அைடயாளம் காட் யவர். எனேவ, அவர் 
வா கின்றேபா  அவைரக் ெகௗரவி ங்கள்! அவ க்கு 
promotion ஐக் ெகா ங்கள்! என்  நான்  விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சுக்கும் கல்வி அைமச்சுக்கும் ெசால் யி க்கின்ேறன். 
ஆனால், ஒன் ேம நடக்கவில்ைல. இன்  பத்திாிைககளில் 
சுசந்திகா அவர்கள் அவ க்குக் கிைடத்த பதக்கத்ைத ஏலம் 
விடப்ேபாகிறார் என்  ெசய்திகள் வ கின்றன. அ  சாிேயா, 
பிைழேயா ெதாியவில்ைல.  

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களிேல 30 வ டகால த்த 
சூழ ல் வாழ்ந்த தமிழ் மாணவ, மாணவிகள் இன்  ேதசிய 
மட்டத்திேல சாதைன ாிந்தேபா ம், ஆசிய விைளயாட் ப் 
ேபாட் களில் கலந் ெகாள்வதற்காகப் பயிற்சி ெப வதற்கு  
ஒ  நல்ல விைளயாட்  ைமதானம் இல்லாமல் இ க் 
கிறார்கள். குறிப்பாக கிண்ணியா பிரேதசத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால், அங்கு  ஒ  விைளயாட்  ைமதானம் இல்ைல. 
ஆயி ம்கூட அங்குள்ளவர்கள் அன்  சாதைன ாியாமல் 
இ க்கவில்ைல. 24 வ டங்க க்கு ன்  த்தளம் 
மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற ெவன்னப் வ ேயாசப் வாஸ் 
கல் ாி ெகா ம்  மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற நாலந்தா, 
ஆனந்தா, ேறாயல், .எஸ். ேசனநாயக்க ேபான்ற 
கல் ாிக க்குச் சவாலாகத் திகழ்ந்தி க்கின்ற . அன்  
அவர்கள் விைளயாட் த் ைறயில் ேதசிய மட்டத்திேல 
சாதைன ாிந்தி க்கிறார்கள். ஆனால், அங்கு ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் இ க்கவில்ைல.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two minutes more.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கிண்ணியா 

பிரேதசத்திேல 400 மீற்றர் ஓட்ட வசதிெகாண்ட ஒ  விைள 
யாட்  ைமதானம், ஒ  கிாிக்ெகட் ைமதானம், நீச்சல் தடாகம் 
என்பவற்ைறக் ெகாண்ட ைமயான ஒ  ‘ஸ்ேர ய’த்ைத 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு  உ வாக்கித் தரேவண் ம்.  

அ மட் மல்லாமல், இன்  ேகாமரன் கடவல, 
ெமாறெவவ,  பதவிசிறி ர ேபான்ற இடங்களி ந் தான் -  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්තීතුමනි, McHeyzer Stadium එක ඔබතුමා 

නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් තිෙබන කීඩාංගණයක්. එහි සියලු 
පහසුකම් තිෙබනවා. Ground එෙක් විතරයි දැන් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න, එහි පහසුකම් සියල්ල 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, McHeyzer 

Stadium එකට 2004 වර්ෂෙය්දී සල්ලි ෙවන් කළා, Rs. 55 
million. ඊට පස්ෙසේ Rs. 135 million ෙවන් කළා. දැන් ඔක්ෙකෝම 
විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් වැඩිපුරම 
national, provincial records තියපු  කින්නියා පළාතට - Kinniya 
DS Division එකට -  400-metre ground එකක් නැහැයි කියලායි 
මම කිව්ෙව්. අවුරුදු සියයක පමණ කාලයක ඉඳලා McHeyzer 
Stadium එක ෙහොඳටම තිෙබනවා. අෙප් පළාත සම්බන්ධව දැන් 
කියන්ෙන්. ෙමොරවැවට, පදවි ශී පුරට, ෙගෝමරන්කඩවලට DS 
divisionwise සල්ලි ෙවන් කෙළේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා DS 
Divisionwise හරි එවැනි එක ground එකක් තියා ගන්න. 

சர்வேதச மட்டத்தில் சாதைன ாிந்த சுசந்திகா 
ேபான்றவர்களின் ெபயாிேல ைமயான விைளயாட்  
ைமதானங்கைள மாவட்ட, ேதசிய மட்டத்திேல உ வாக்கு 
வதன் லம் இந்த விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவி ங்கள்! 
எம  கிண்ணியா பிரேதசத்திேல 400 மீற்றர் சுற்றளவான 

ைமயான விைளயாட்  ைமதானத்ைத அைமப்பதற்கான 
நிதிெயா க்கீட்ைட அ த்த வர  - ெசல த் திட்டத்தி டாக 
வாவ  நீங்கள் ெபற் த்தர ேவண் ெமன்  ேகட்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

ஸ 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have 12 minutes.  
 
 

[பி.ப. 4.39] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

கடந்தகால த்தத்தின் இ திக்காலம் வைரயில் ேநர ப் 
பாதிப் க க்கு உட்பட்ட வடக்கு மாகாணத்தில் ஏைனய 

அைனத் த் ைறகைள ம் ேபான்ேற விைளயாட் த் 
ைற ம் பாாிய பின்னைட க க்கு உட்பட் க்கின்ற 

நிைலையக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . சுமார் ப்ப  
வ டங்களாக த்தம் நைடெபற் ள்ள ஒ  மண்ணில், 

த்தத்தின் பின்னரான கு கிய காலத் க்குள், அந்த 
த்தத்தினால் ேநர ப் பாதிப் க க்கு உட்பட்ட மக்கள் 

விைரவாக இயல்  நிைலக்கு வ வார்கெளன எதிர்பார்க்க 
யா . அத்தைகய மக்கள் சார்ந்  வா கின்ற அல்ல  

அத்தைகய மக்கள் வா ம் சூழைலச் சார்ந்  வா கின்ற எம  
இளம் தைல ைறயினைர கடந்தகால கசப்பான வரலா  
ப யாதவா  இயல் நிைல ெகாண்ட வாழ்க்ைக ைற ேநாக்கி 
நகர்த்திச் ெசல்வதற்கு கல்வித் ைறையப் ேபான்ேற 
விைளயாட் த் ைற ம் மிக ம் அவசியமாகின்ற . அந்த 
வைகயில் இத் ைறகள் சார்ந்த வளர்ச்சியின்பால் அதிக 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ள்ள டன், அதற்குாிய 
வாய்ப் க ம் ஊக்குவிப் க ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ய 
நிைலயில், அப்பாதிப் க்கள் இன்ன ம் ெதாடர்வைதேய 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

த்தத்தின் பின்னரான காலகட்டத்தில் வடக்கில், 
குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில், ச கச் சீர்ேகட் ச் ெசயற் 
பா கள், வன் ைறகள் ேபான்ற ரதி ஷ்டவசமான ெசயற் 
பா கள் இடம்ெபற் வ வைத இங்கு நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். த்தமான  சு கமான ைறயிலன்றி எதிர் 

த்தெமான்றின் லமாகத் ேதாற்க க்கப்பட் , அந்த 
த்தமான  தமிழ், சிங்கள மக்களிைடேய ஓர் இனவாத 
த்தெமன க த்தியல்கள் பரப்பப்பட்ட நிைலயில், த்தத்தில் 

ேதாற்க க்கப்பட்ட மக்கள் சார்ந்த தரப்பினர் அ  தம  
இனத்தின் ேதால்விெயன எண் கின்ற வாய்ப் கள் 
அதிகமாகும். இதற்கு இந்த த்தத்ைத இனவாதமயப்ப த்திய 
சுயலாப அரசியல்வாதிகள் மற் ம் அ  சார்ந்த ஏைனய 
தரப்பினர் அைனவ ேம ெபா ப் க் கூறேவண் ம். 
இத்தைகய மனநிைலயில் இ க்கின்ற எம  இைளஞர், 

வதிகள் தங்கள  இ க்கமான மனநிைல வட்டத்தி ந்  
வி பட்  ெவளிேய வ வதற்குத் ைணயாக இந்த 
விைளயாட் த் ைற வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மிக ம் பரந்தளவி ம் பலமிக்கதாக ம் வளர்த்ெத க்கப்பட 
ேவண் ய  அவசியமாகும். 

எம  நாட் ல் விைளயாட் த் ைறயான  பாடசாைல 
மட்டத்தி ந்  கட் ெய ப்பப்பட்  வந்தா ம் மா பட்ட 
நிைலகளிலான வளப் பங்கீ கள் மற் ம் ஏைனய வசதிகைளப் 
ெபா த் , பிரேதசத்திற்குப் பிரேதசம், இடத்திற்கு இடெமன 
அத் ைறயான  ஒ வித பக்கச்சார்பான நிைலயிேலேய 
வளர்த்ெத க்கப்பட்  வ வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . குறிப்பாக, நகரப் பகுதிகளி ள்ள பாடசாைல 
க க்கு அதிகமாகக் கிட் கின்ற விைளயாட் த் ைற சார்ந்த 
வாய்ப் கள், நகர்ப் றம் சாராத ஏைனய பகுதிக க்குக் 
கிட் வதில்ைல. இ  ஒ  நிைல! ஏைனய மாகாணங்க க்கு 
கிட் ம் வசதிகள் வடக்கு மாகாணத்திற்குக் கிட்டாைம என்ப  
இன்ெனா  நிைல! எம  மக்கள் தங்க க்கான 
வாழ்வாதாரங்கள் தற்ெகாண்  வ வாதாரங்க க்கும் 
கட்டாந்தைர மட்டத்தி ந்ேத யற்சிக்க ேவண் ய 
நிைலயில் இ ந்  வ கின்றனர் என்பைத இங்கு 
ேவதைன டன் ெதாிவித் க்ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் காற்பந்தாட்டமான  
தன் த ல் யாழ்ப்பாணத்திேலேய அறி கப்ப த்தப் 

பட்ட . அதாவ , பிாித்தானியாின் காலனித் வ 
ஆட்சியின்ேபா , 1881ஆம் ஆண் ல், வணபிதா ேஜ.ஏ.ஆர். 
சுமயித் அவர்களால் யாழ். னித பற்றிக் கல் ாியில் 
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காற்பந்தாட்டம் அறி கப்ப த்தப்பட்ட . இன்  இவ் 
விைளயாட் த் ைற சார்ந்  பல திறைமசா கள் வடக்கு 
மாகாணத்திேல காணப்ப கின்ற நிைலயில் அவர்கைளத் 
ேதசிய மட்டத்திற்கும் அதி ந்  சர்வேதச மட்டத்திற்கும் 
ெமன்ேம ம் அைழத் ச் ெசல்லக்கூ ய வைகயிலான 
ஏற்பா க ம் ஊக்குவிப் க ம் அவசியமாகும். தற்ேபாைதய 
அரசின் விைளயாட் த் ைற அைமச்சான  ெதாகுதிக்கு ஒ  
விைளயாட்  ைமதானம் என்ற ாீதியில் அைனத்  
வசதிகைள ம் ெகாண்ட விைளயாட்  ைமதானங்கைள 
அைமத்  வ வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இந்தத் திட்டத்தின் 
கீழ் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் எவ்விதமான யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன? என்ப  குறித்  விைளயாட் 

த் ைற அைமச்சர் விளக்கமளிக்க ேவண் ம் எனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

வடக்கு மாகாணத்தின் விைளயாட் த் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கில், சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட 
சர்வேதச தர ைடய விைளயாட்டரங்கு ஒன்  அைமக்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற எம  நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகக்கு 
அைமவாக, சுமார் 325 மில் யன் பாய் மதிப்பீ  
ெசய்யப்பட் , 2011ஆம் வ டம் ைல மாதம் 20ஆம் திகதி 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் விைளயாட்டரங்கு அைமக்கும் பணி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . 2013ஆம் வ டத்தில் இ  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட்  ேதசிய மட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் கள் இங்கு 
நடத்தப்ப ம் என் ம் கூறப்பட்ட . அதன் பின்னர், இந்த 
விைளயாட்டரங்கின் நிர்மாணப் பணிகள் ெதாடர்பாக நான் 
கடந்த ன் மாதம் 21ஆம் திகதி இந்தச் சைபயில் ேகள்வி 
எ ப்பியி ந்த நிைலயில், இம்ைமதான நிர்மாணப் பணிகள் 

க்கப்பட் , இங்குதான் 2016ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய 
விைளயாட் ப் ேபாட் கள் நடத்தப்ப ெமன விைளயாட் த் 

ைற அைமச்சர் அன்  கூறியி ந்தார். இ ந் ம், கடந்த 
வ ட ேதசிய விைளயாட்  விழா யாழ். ைரயப்பா 
ைமதானத்திேலேய நடத்தப்பட்ட . இன் வைர அதன  
பணிகள் நிைற ெசய்யப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 

அேதேநரம், "ெதாற்றா ேநாய்கைளத் தவிர்த் க்ெகாள்ளல்" 
என்ற ாீதியில் சாீர ஆேராக்கியம் க தியதான ேயாகா 
பயிற்சிகள் நாடளாவிய ாீதியில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ வதாக ம் அதற்ெகன இந்த அரசு பாாியளவிலான 
ெசல கைளச் ெசய்  வ வதாக ம் ெதாிவிக்கும் ெசய்திகைள 
ஊடகங்களில் ஆ க்ெகா ைற அமாவாைசக்கு ஒ ைற 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . ேயாகா கைலையப் ெபா த் ம் 
யாழ்ப்பாணத்திற்கு என்  ஒ  ேமன்ைமயான தனித் வம் 
வரலாற்  ாீதியாக இ ந் வ வைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ேயாகா கைல ெதாடர்பிலான மிக 
உயாிய வரேவற் க்குாியவராகத் திக கின்ற ஞானகு  
சிவேயாக சுவாமிகள் யாழ்ப்பாணம், ெகா ம் த் ைற தியில் 
பல வ டங்களாக தவநிைல இ ந்த மகான் என்ப  வரலா . 
இத்தைகய வரலாற் ச் சிறப் மிக்க பகுதியிேல இந்த ேயாகா 
கைல என்ப  இன்  எம  இளம் தைல ைறயினாிைடேய 
எத்தைகய வளர்ச்சிையக் கண் க்கிற ? எத்தைகய 
ஈர்ப்பிைனப் ெபற்றி க்கிற ? என்  ஆய் கள் எ ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதாகத் ெதாியவில்ைல. இேத நிைலேய 
நாடளாவிய ாீதியி ம் உள்ளெதன அறிய கின்ற . எனேவ, 
பாாிய ெசல கைள ேமற்ெகாண்  ஒ  விடயத்ைத 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா , அ  ஊடகங்க க்கான விளம்பரமாக 
மட் ம் இ க்காமல், அ  சார்ந்த பயனாளிகளின் பலன்கள் 
குறித் ம் சிந்திக்க ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

அேதேநரம், யாழ்ப்பாணத்தில் சகல வசதிகைள ம் 
ெகாண்ட உள்ளக விைளயாட் த் ெதாகுதி ஒன்  

அைமக்கப்பட ேவண் ம். அங்கு சர்வேதச தரத்திலான 
கிாிக்ெகட் ைமதானெமான்  அைமக்கப்பட ேவண் ம்  என்ற 
என  ேகாாிக்ைகக க்கு அைமவாக அதற்கான நடவ க்ைக 
கள் எ க்கப்ப வதாகக் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
ஏற்ெகனேவ ெதாிவித்தி ந்தார். அவற்றின் தற்ேபாைதய 
நிைல என்ன என்ப குறித்  அறிய வி ம் கின்ேறன்.  

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், கிாிக்ெகட் 
விைளயாட் க்குத் தரப்ப கின்ற க்கியத் வம் ஏைனய 
விைளயாட் க க்குத் தரப்ப வதில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  
ெதாடர்ந்  பலரா ம் ன்ைவக்கப்ப கின்ற ஒ  குற்றச் 
சாட்டாகேவ இ ந்  வ கின்ற . இவ்வா  க்கியத் வம் 
தரப்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற கிாிக்ெகட் விைளயாட் த் 

ைற கூட, இன்  எந்தளவில் இ க்கின்ற  என்ப ம் ஒ  
ேகள்விக் குறியாகேவ இ க்கின்ற .  எம  நாட் ன் 
கிாிக்ெகட் விைளயாட் த் ைறையப் ெபா த்தவைரயில், 
கிழக்கு மாகாணத்தி ந்  இ வைரயில் ஒ  ரேர ம் 
ேதசிய மட்ட அணிக்கு ெதாி ெசய்யப்படாத நிைல 
காணப்ப வதாகத் ெதாியவ கின்ற . அேத ேநரம், வடக்கு 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயி ம் மிக நீண்ட காலமாக 
இேத குைறபா  நில கின்ற . வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் சிறந்த கிாிக்ெகட் விைளயாட்  ரர்கள் 
இல்லாமல் இல்ைல. அவர்கள் இனங்காணப்பட் , 
ஊக்குவிக்கப்படாத நிைல ம் அவர்க க்குக் ைகெகா த்  
உதவாத நிைல ேம நில கின்றன. எனேவ, இவ்விடயம் 
குறித் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், 
வடக்கு மாகாணத்தில் கிாிக்ெகட் விைளயாட்ைட 
ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் பல்ேவ  நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் மா  நான் ஏற்ெகனேவ வி த்தி ந்த 
ேகாாிக்ைகக்கு அைமவாக, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, 
மன்னார் ேபான்ற மாவட்டங்களில் அதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள உள்ளதாக ம், யாழ். மாவட்டக் 
கிாிக்ெகட் சங்கத்ைத நாடளாவிய ாீதியில் ஏைனய 
சங்கங்க டன் இைணத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ ப்பதாக ம் ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெதாிவித் 
தி ந்தார். இந்த ஏற்பா கள் தற்ேபா  எந்த நிைலயில் 
இ க்கின்றன?  என்ப  குறித் ம் ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் அறியத்த வார் என எதிர்பார்க்கின்ேறன். 

குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் விைளயாட் த் ைற ம் மிக ம் 
பின்தங்கிய நிைலயிேலேய இ ப்பைதத் ெதாடர்ந்  
காணக்கூ யதாக இ க்கிற . கடந்த வ டத் ேதசிய 
ாீதியிலான விைளயாட் ப் ேபாட் களில் கிழக்கு மாகாணம் 
8வ  இடத்ைத ம் வடக்கு மாகாணம் 9வ  இடத்ைத ேம 
ெபற்றி க்கின்ற நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
விைளயாட் த் ைறையக் கட் ெய ப் ம் ேநாக்கில் 
பாடசாைல மட்டத்தி ந்ேத அதைன ஊக்குவிப்பதற்கும் 
அதற்கான வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கும் 
அதி க்கிய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் என மீண் ம் 
நான் வ த்த வி ம் கின்ேறன். அத் டன், கப  உட்பட 
ஏைனய ேதசிய ாீதியிலான விைளயாட் கைள ஊக்குவிப் 
பதற்கான நடவ க்ைககைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
கடற்கைர விைளயாட் க்கைள ேம ம் வளர்த்ெத க்கக்கூ ய 
ெசயற்திட்டங்கைள ம் அப்பகுதிகளில் வளர்த்ெத க்க 

ன்வ வேதா , வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் பிராந்திய 
விைளயாட் க் கழகங்கைள வ மிக்கதாக ேமம்ப த்தி, 
அவற்ைற ஏைனய மாவட்டங்க டன் ெதாடர் ப த் ம் 
நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். அந்த 
வைகயில், ன்னாள் த்த வலயங்களான வடக்கு, கிழக்கு 
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மாகாணங்களில் உள்ள இைளஞர், வதிகைள அதிகபட்சம் 
விைளயாட் த் ைற டன் இைணத் , அவர்கைள 
ேமம்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ த்  உத மா  ெகௗரவ 
அைமச்சர் தயாசிறி ஜயேசகர அவர்களிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees, you 

have twelve minutes.  
 
[பி.ப. 4.51] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ් මහතා (කීඩා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விைளயாட் த் ைற பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்களால் சமர்ப்பிக் 
கப்பட்ட, விைளயாட் க் கழகங்கைள ஒ ங்குப த்  
வதற்கான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றிய விவாதத்தில் கலந்  
ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சு ெகளரவ அைமச்சர் தயாசிறி 
ஜயேசகர அவர்களின் தைலைமயின்கீழ் இந்த நாட் ன் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவித்  ேமம்ப த் வதற்காகப் 
பல்ேவ  ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
எ த் வ கின்ற . அந்த அ ப்பைடயில் இந்த நாட் ள்ள 
ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கைள ேமம்ப த் வதற்காக ம் 
அவற்ைற விைனத்திறன் மிக்கதாகச் ெசயற்பட ைவப்பதற் 
காக ம் இ வைர அவற்றி ள்ள குைறகைள நீக்கி 
அவற்ைறத் திறம்பட இயக்க ைவப்பதற்காக ம் இந்த 
ஒ ங்குவிதிகைள ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் சமர்ப் 
பித் ள்ளார். அதாவ , கடந்தகால ஆட்சியில், குறிப்பாக 
ஒ சில ேதசிய விைளயாட் க் கழகங்கள் ைறயான 
ஆண்டறிக்ைக, அ ேபான்  ைறயான கணக்கறிக்ைக 
யின்றி ைறேகடாகச் ெசயற்பட்  வந்தி ப்பைத நாங்கள் 
அறிந்தி க்கின்ேறாம். அவ்வாறான ைறேக கைள நீக்கி 
அவற்ைறத் திறம்பட இயக்க ைவப்பதற்காகேவ இந்த 
ஒ ங்குவிதிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்றன.  

இங்கு ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர்கள் பல விடயங்கைளச் 
சுட் க்காட் யி ந்தார்கள். அவர்களில் எனக்கு ன்  ேபசிய 
ெகளரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் வட மாகாணத்தின் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக அைமச்சு 
எவ்வாறான நடவ க்ைககைள எ த்தி க்கின்ற ? என்ப  
பற்றி வினவியி ந்தார். உண்ைமயில் எம  அைமச்சர் ெகளரவ 
தயாசிறி ஜயேசகர அவர்கள் வட மாகாணத்தின் 
விைளயாட் த் ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காகக் கடந்த 
2016ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய விைளயாட்  நிகழ்ைவ யாழ். 
நகாில் நடத்தியி ந்தார். அப்ெபா  அைமச்ச ம் நா ம் 
மற் ம் அைமச்சின் அதிகாாிகள் பல ம் பல வாரங்களாக வட 
மாகாணத்தின் பல பிரேதசங்க க்கும் ெசன்  விைளயாட் த் 

ைறைய ஊக்குவிப்பதற்காக, அதி ள்ள குைறபா கைள 
நீக்குவதற்காகப் பல்ேவ  நடவ க்ைககைள ம் 
எ த்தி ந்ேதாம்.  

குறிப்பாக வட மாகாணத்தின் மாகாண விைளயாட்  
ைமதானம் கிளிெநாச்சி நகாில் அைமக்கப்பட்  வ கின்ற . 
அந்த ேவைலகைள ேம ம் ாிதப்ப த் வதற்காகப் பல்ேவ  
நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் க்கின்றன. வட மாகாணத்தின் 
ஏைனய மாவட்டங்களில் ஒன்றான வ னியா மாவட்டத்தில் 
மாவட்ட விைளயாட்  ைமதான ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  
நைடெபற்  வ கின்ற . அேதேபான்  மன்னார் மாவட்டத் 
திற்கான விைளயாட் த் ெதாகுதிைய நானாட்டான் 
பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கான ேவைலகள் ஆரம்பித்  
ைவக்கப்பட் ள்ளன. அ ேபான்  ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
விைளயாட்  ைமதான ம் அைமக்கப்படவி க்கின்ற . 
இதற்கு அப்பால் அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்குப் ெப மளவில் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்  அவற்ைறச் சிறந்த ைறயில் அைமப்பதற்கும் 
அைமச்சு நடவ க்ைக எ த் வ கின்ற .  

இன்  குறிப்பாக வட மாகாணத்தின் பல ரர்கள் ேதசிய 
விைளயாட்  அணியில் இடம்ெபற்  வ கின்றார்கள். 
குறிப்பாக உைதபந்தாட்ட அணி, அேதேபான்  வைலப் 
பந்தாட்டம், கப  ேபான்ற பல்ேவ  அணிகளில் இடம்ெபற் 
றி க்கின்றார்கள். எதிர்காலத்தில் ேம ம் பல விைளயாட்  

ரர்கைள உள்வாங்குவதற்கு நாங்கள் நடவ க்ைக 
எ த்தி க்கின்ேறாம்.  

அேதேபான்  வட மாகாணத்திற்கான சர்வேதச கிாிக்ெகட் 
ைமதானம் சம்பந்தமாக ம் ேபசப்பட்ட . ஒ  சர்வேதசக் 
கிாிக்ெகட் ைமதானத்ைத யாழ். மாவட்டத்தில் 
அைமப்பதற்காக கிாிக்ெகட் சைபத் தைலவர் - பிரதிச் 
சபாநாயகர் ெகளரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் அங்கு 
விஜயஞ்ெசய் , நிைலைமகைளப் பார்ைவயிட் , அதற்கான 
நடவ க்ைககைள க்கிவிட் ள்ளார்.  

இேதேபான் தான் எங்க ைடய கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
விைளயாட் த் ைற அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  வ கின்ற . 
பிரதி அைமச்சர் என்ற ாீதியில் நான் அங்கு கடந்த இரண்  
வ டங்களாகப் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் விைளயாட் த் 

ைறைய அபிவி த்தி ெசய்  வ கின்ேறன். குறிப்பாக 
அண்ைமயில் தி ேகாணமைலயில் மாகாண விைளயாட் த் 
ெதாகுதிைய அைமச்சர் அவர்கள் திறந் ைவத்தார். 
அேதேபான்  மட்டக்களப்  மாவட்ட விைளயாட்  
ைமதானத் ெதாகுதி - ெவபர் ைமதானம் திறந்  
ைவக்கப்பட் ந்த  மற் ம் அம்பாைறயில் குறித்த 
விைளயாட்  ைமதான ேவைலகள் இ திக் கட்டத்ைத 
அைடந்தி க்கின்றன. கூ ய விைரவில் அதைனத் 
திறக்கவி க்கின்ேறாம்.      

அ மட் மல்லாமல், அம்பாைற, தி ேகாணமைல, மட்டக் 
களப்  மாவட்டங்களில் பல்ேவ  பிரேதசங்க க்கு கிராமிய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கான நிதிகைள நாங்கள் 
ஒ க்கீ  ெசய்தி க்கின்ேறாம். இங்கு மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின்  ெகௗரவ உ ப்பினர்களான அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா அவர்க ம் ஸ்ரீேநசன் அவர்க ம் 
இ க்கிறார்கள். நாங்கள் அந்தப் பிரேதசத்திற்குச் 
ெசன்றேபா  இ  உ ப்பினர்க ம் எங்க க்கு மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ள்ள குைறபா கள் சம்பந்தமாக 
எ த் க்கூறியி ந்தார்கள். நாங்கள் ப ப்ப யாக நிதிகைள 
வழங்கி இந்த மாவட்டங்களில் கிராமிய ைமதானங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத்  திட்டமிட் ள்ேளாம். அந்த 
அ ப்பைடயில் கடந்த வ டம் ெகௗரவ அ  ஸாஹிர் 
ெமளலானா அவர்களிடம் ஏறா ர் ெபா   விைளயாட்  
ைமதானத்ைத அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 5 மில் யன் 
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பாைய ஒ க்கீ  ெசய்  ெகா த்தி ந்ேதாம். அவ ைடய 
ேவண் ேகாளின்ேபாில் அந்த ைமதானத்ைத ேம ம் 
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம்.  

இேதேபான்  கிழக்கு மாகாண விைளயாட் க் 
கழகங்கைள வ ப்ப த் வதற்காக எங்க ைடய அைமச்சி  
டாக விைளயாட்  உபகரணங்கைள வழங்குகின்ற 
ெசயற்றிட்டத்ைத அ த்த மாதம் ஆரம்பிக்கவி க்கின்ேறாம். 
அவ்வாறான நடவ க்ைககைள மாகாண சைப உ ப்பினர் 
கைள ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டன் ெதாடர் ப த்தி 
அவர்க டாக ேமற்ெகாள்வதற்கு நாங்கள் திட்டமிட் க் 
கின்ேறாம்.  

ேம ம், எங்க ைடய அைமச்சர் அவர்கள் இந்த 
அைமச்ைசப் ெபா ப்ெப த்த பின்  விைளயாட் த் 

ைறயி ள்ள குைறபா கைள நிவர்த்தி  ெசய்வதற்காகப் 
பல்ேவ  நடவ க்ைககைள எ த் வ வ  இன்  சகல ம் 
அறிந்த விடயம். குறிப்பாக, மாகாண  விைளயாட் த் ெதாகுதி 
சம்பந்தமான  நடவ க்ைககள், மாவட்ட விைளயாட் த் 
ெதாகுதி சம்பந்தமான நடவ க்ைககள், கிராமிய விைளயாட்  
ைமதான அபிவி த்தி, இவற் க்கு அப்பால் இனங்க க் 
கிைடயில் சமாதானத்ைத ம் ஐக்கியத்ைத ம் ஏற்ப த்  
வதற்காக “விைளயாட் டான சமாதானம்” என்ற 
ெசயற்றிட்டம் ேபான்ற பல்ேவ  நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அேதேபான்  வ ட ஆரம்பத்தில் 
ெதாற்றா ேநாையக் கட் ப்ப த் வதற்காக எங்க ைடய 
அைமச்சு உடற்பயிற்சி வாரத்ைதப் பிரகடனப்ப த்தி, 
அத டாக நாட் ன் பல்ேவ  பிரேதசங்களி ம் அந்த 
நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி வ கின்ற .  

ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள், ேயாகா 
கைலையப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ெதாற்றா ேநாய் 
சம்பந்தமான உடற்பயிற்சி என்ப   ெபா வான ஒ  
நிகழ்ச்சித்திட்டம். இ ந் ம், நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ேயாகா 
சம்பந்தமான நி ணர்கைளக் ெகாண் வந்  எங்க ைடய 
அைமச்சி டாக அதைனச் ெசயற்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்ேபாெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , இன்  நாட் ல் நடக்கின்ற சில விடயங்கள் 
பற்றி ம் நான் கூறக்  கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அதாவ , 
இன்   ஸ் ம் ச கத்தின் மத்தியில் ஒ  பதற்ற ம் பீதி ம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . இந்தப் னித ரமழான் மாதத்தில் சில 
பிரேதசங்களில் தனியா க்குச் ெசாந்தமான கைடகள் 
உைடக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றன; தீ ைவக்கப் 
பட் க்கின்றன. அேதேபான் , கடந்த காலங்களில் 
பள்ளிவாசல்கள் சில தீ ைவக்கப்பட் க்கின்றன. இவ்வாறான 
நடவ க்ைககள் இன்  இந்த நாட் ல் ஸ் ம்கள் மத்தியில் 
அச்சத்ைத ஏற்ப த்தியி க்கின்றன. இ சம்பந்தமாக இன்  
பாரா மன்ற அ வலகத்தில் சகல ஸ் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் ஒன் கூ   விாிவாக ஆராய்ந்ேதாம். இந்த 
ெந க்க ையத் தீர்த்  ைவப்பதற்கு இன்  ஸ் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற ாீதியில் நாம் ெப ம் 
அ த்தத்திற்கும் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட் க் 
கின்ேறாம். எனேவ, இ சம்பந்தமாக உடன யாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கைள ம் 
சந்தித் , இந்த நடவ க்ைககள் ேம ம் இந்த நாட் ல் 
இடம்ெபறாமல் இ ப்பதற்கும் ஸ் ம் ச கத்திற்குாிய 
பா காப்ைப ஏற்ப த் வதற்கும் சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் 
மக்கள் மத்தியில் நிைலயான ஐக்கியத்ைத ம் சமாதானத் 
ைத ம் ஏற்ப த் வதற்குமான ஒ  திட்டத்ைத வகுக்க 

ேவண் ெமன்  அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்வெதனத் 
தீர்மானிக்கப்பட் க்கின்ற . இன்  இந்த நிைலைம ேம ம் 
தீவிரமைடவைத எம  ச கம் கவைல டன் பார்க்கின்ற . 
இைத அதிர யான ைறயில் கட் ப்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் நடவட க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயில் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், எம  மாவட்டத்தில் தைலசிறந்த ஒ  
விைளயாட்  நி ணராக ம் என  ஆசிாியராக ம் இ ந்த 
எம்.ஏ.எம். ஸ்தபா அவர்கள் இன்  காலமாகி ள்ளார். அவர் 
ஒ  விைளயாட்  ஆசிாியராக மட் மல்லா , எம  பிராந்திய 
scout ஆைணயாளராக ம் இ ந்தார். அவர  மைற க்கு 
என  ஆழ்ந்த அ தாபத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேபான்  என  தந்ைதயான அல்ஹாஜ் எம்.ஏ. ஹபீப் 
ெமாஹமட் அவர்கள் கடந்த வாரம் வபாத்தானர்கள். அவாின் 
மைற க்கு அ தாபம் ெதாிவித்த  எங்க ைடய ெகௗரவ 
பிரதமர் அவர்க க்கும் ெகௗரவ அைமச்சர் தயாசிறி 
ெஜயேசகர அவர்க க்கும் அேதேபான்  ஏைனய 
அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் 
அதிகாாிகள், ெபா  மக்கள் அைனவ க்கும் நன்றிையத் 
ெதாிவித் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 

පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී   කීඩා අමාත්යාංශය 
කියන්ෙන් ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශයක් බව මම කියන්න ඕනෑ. 
එම නිසා ෙමම අමාත්යාංශය තුළින් අෙප් තරුණ පරම්පරාවට 
කීඩාව වාෙග්ම විනය පිළිබඳවත් ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන්. මමත් ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු 
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් යුතුව කටයුතු කරනවාය කියන එකත් 
අපට ෙපෙනනවා. නමුත්, අද දින කීඩා පනත යටෙත් ෙමම 
නිෙයෝග ෙගන ඒෙමන් පමණක් කීඩාව දියුණු කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. කීඩාව පිළිබඳව ෙහොඳ  අවෙබෝධයක්, ගැඹුරු 
දැනුමක් ඇතිව ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද අපි 
කීඩාෙව්දී කරන්ෙන්, ෙකොෙහේ ෙහෝ ගමකින් දක්ෂ කීඩකෙයකු මතු 
වුණාම ඔහුව ෙකොළඹට ෙගනැවිත් දියුණු කරන එකයි. නමුත්, අපි 
ගෙම් මට්ටෙම් ඉඳලා කීඩකෙයක් හදන්න කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ කාලෙය් කල්පනා කෙළේ, ෙම් රට තුළ 
කීඩා පාසල් කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා.  

අද ලංකාෙව් කීඩා පාසල් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවායින් තමයි 
කීඩා තරගවලදී දක්ෂ කීඩකෙයෝ මතුෙවන්ෙන්. හැබැයි, ඒ 
කීඩකයින්ට අපි උදවු කරන්න ඕනෑ; ඒ කීඩා පාසල්වලට අපි උදවු 
කරන්න ඕනෑ. මම කීඩා ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
ෙකොට එම කීඩා පාසල් වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ කියලා  හිතුවා. ඒ 
නිසා අපි දික්වැල්ල විජිත මධ්ය මහා විද්යාලය, ෙසේනානායක මහා 
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විද්යාලය, පිළියන්දල මධ්ය මහා විද්යාලය, වලව මහා විද්යාලය 
ෙතෝරාගත්තා. ඒවායින් තමයි දක්ෂ කීඩකෙයෝ මතු ෙවන්ෙන්. එම 
කීඩා පාසල්වල සිටින දරුවන්ට අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
ආහාර සඳහා ලබාෙදන මුදල පමාණවත් නැහැ. එම මුදලින් 
ෙපෝෂ්යදායී ආහාර ෙව්ලක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා 
අපි  කීඩා අරමුදලින් එම දරුවන් ෙවනුෙවන් මාසයකට රුපියල් 
500 බැගින්  කීඩා පාසලට මුදල් ලබාදුන්නා, ඒ දරුවන්ෙග් ආහාර 
ෙව්ලට ෙපෝෂ්යදායී යමක් එකතු කරන්න කියලා. තව රුපියල් 
500ක මුදලක් එම කීඩකයින්ෙග් අතට දුන්නා ෙපෝෂ්යදායි ආහාර 
ෙව්ලක් අතිෙර්කව ගන්න කියලා. එෙහම කියා කළාම කීඩා 
තරගවලට ගිහිල්ලා තරග කරන්න ඒ කීඩකන්ට ශක්තියක් 
ලැෙබනවා. ෙමොකද, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කීඩා 
පාසල්වල ශිෂ්ය නිවාසයක සිටින ශිෂ්යයන්ට ලැෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සුළු මුදලක්. 

 කීඩා පාසල් දියුණු කරන්න අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා අපි 
ෙසේනානායක මහා විද්යාලෙය් ශිෂ්ය නිවාස ඉදි කළා, swimming 

pool එක හැදුවා, මීටර් 400 track එක හැදුවා, ඒ පාසලට අවශ්ය 
කරන සම්පත් ලබාදුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපි වලව මහා විද්යාලය,  
විජිත මධ්ය මහා විද්යාලය, පිළියන්ද මධ්ය මහා විද්යාලය වැනි 
විද්යාලවලත් එම කීඩා කටයුතු දියුණු කළා.  ෙම් විධියට අපි හැම 
අවුරුද්දකම විද්යාල 5ක්, 6ක් ෙතෝරාෙගන කීඩා කටයුතු දියුණු 
කළා. අෙප් රෙට් කීඩාව දියුණු කරනවා නම්, අපි කීඩකයාව 
පාසෙල් සිටම හඳුනාෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම අපට 
අවුරුදු 14 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා; අවුරුදු 15 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා;  
අවුරුදු 16 දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා. ෙම් වෙග් එක එක මට්ටම්වල 
දක්ෂෙයෝ ඉන්නවා. කීඩා අමාත්යාංශයට ෙහොඳ නිලධාරි 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. නමුත්, කීඩා අමාත්යාංශෙයන් කරන්ෙන්, 
ෙකොෙහේ ෙහෝ පළාතකින් දක්ෂ කීඩකෙයකු මතු වුෙණොත් ඒ 
කීඩකයාව අරෙගන ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ෙගනයෑමයි. නමුත් 
අලුතින් කීඩකයකු හදාෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් තවම නැහැ. ඒ 
නිසා අපට ඕනෑ කරන්ෙන්, ගෙමන් දක්ෂ කීඩකයන් හදාෙගන එන 
වැඩ පිළිෙවළක්.   

සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය ඉතාම දක්ෂ කීඩිකාවක්. ඒ 
කාලෙය් හිටපු කීඩා නිලධාරි මහත්තුරු ඇයව දැකලා ෙකොළඹට 
එක්කෙගන ආවා. හැබැයි, එහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකුත් 
තිෙබනවා. ඒ කීඩකයාව හදපු කීඩා උපෙද්ශකවරයාට කිසිම 
තැනක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ ඉන්න උපෙද්ශකෙයකු 
ඇවිල්ලා භාර අරෙගන ඔහු තමයි ඒ කීඩකයාෙග් හැකියාවන් 
දියුණු කරන්ෙන්. 

සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියත් එක්ක වාදයක් ඇති වුණත්, 
වාදයක් ෙවන්න වටින්ෙන් නැහැ කියලායි මම හිතන්ෙන්.  එතුමිය 
ෙම් රටට ඉතා විශාල කීර්තියක් ලබා දුන් කීඩිකාවක්.  එතුමිය 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ.  එදා මම 
ඇමතිවරයා හැටියට සිටි කාලෙය් Commonwealth Gamesවලින් 
රන් පදක්කම් ගත්ත සියලු කීඩකයින්ට විෙශේෂ සැලකීමක් කරන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළා.  එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කියලා, 
ඒ සියලු ෙදනාට තීරු බදු රහිත වාහනයක් අපි අරන් දුන්නා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන පහසුකම් සකස් කරලා දුන්නා; ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කරන  ෙනොෙයකුත් කටයුතු කර දුන්නා.  
රැකියාවක් ලබා ෙදන එක ෙනොෙවයි පශ්නය.  අපි ඒ ෙගොල්ලන්ව 
අෙප් රටට කීර්තිය ෙගනාපු, රටට ජවයක් දීපු උදවිය හැටියට බලා 
කියා ගන්න ඕනෑ.  ඒ හින්දා අපි ඒ කාලෙය් දක්ෂ පදක්කම්ලාභීන් 
ෙවනුෙවන් උත්සවයක් පවත්වන්න වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළා.  
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වත ෙගොත ඇතුළත් ෙපොතක් සකස් කරලා, හැම 
ෙදනාටම රත්තරන් පදක්කමක් දීලා, ඒ අය දිහා බලන්න අපි 
කටයුතු කළා. ෙම් කීඩාව සම්බන්ධව තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 

තමයි කීඩා සංගම්. ඉතා ෙහොඳ කීඩා සංගම් තිෙබනවා. සමහර 
ජාතික කීඩා සංගම්වලට සමිති පහක්වත් නැහැ. මම, නම් 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙපොත්පත් බැලුවාම තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. කීඩා සම්ෙම්ලනයට සාමාජික සංගම් 05යි. 
ඒවා ඔක්ෙකොම ජාත්යන්තර ගමන් බිමන් යන්න විතරයි සකස් කර 
ෙගන ඉන්ෙන්.  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විවිධ කටයුතුවලට සල්ලි 
ගන්නවා.  

අපි බැලුෙවොත්, ඒ සංගම් පෙහේම ඉන්ෙන් හිතවත් අය. ඒ නිසා 
ෙමහි සංෙශෝධන සිදු කරන ෙකොට ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. අඩු ගණෙන් කීඩා සංගම් 25ක්වත් තිෙබන එකක් තමයි 
කීඩා සම්ෙම්ලනයක් ෙවන්න ඕනෑ.  හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් 
සම්ෙම්ලනයක් වුණත්, අෙනක් සම්ෙම්ලනවලට වාෙග් තමයි 
සලකන්ෙන්. ඒක  තමන්ෙග් පෙයෝජනයට හදා ගත්තු එකක්.  මම 
ඒ පිළිබඳව අණපනත් සංෙශෝධනය කරන්න හැදුවා.  නමුත් ඒක 
කරන්න පුළුවන් - මම කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට පත් ෙවන ෙකොට 
කීඩා අමාත්යංශෙය් හුඟක් නිලධාරින් එක්ෙකෝ කීඩා 
සම්ෙම්ලනයක සභාපති, නැත්නම් ෙල්කම්.  මම තීන්දුවක් ගත්තා,  
කීඩා අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට කිසිම සම්ෙම්ලනයක නිලයක් 
දරන්න බැහැ කියලා.  ඒ ෙගොල්ලන්ට උපෙදස් ෙදන එක විතරයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්.  හැබැයි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් ෙහොඳ නිලධාරි 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 

   
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒ අය ෙහොඳින් වැඩ කරනවා.  ඒ අයට වුවමනා කීඩාව දියුණු 

කිරීමටයි. නමුත්, අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් දක්ෂ කීඩකයන් 
ඉදිරියට ෙගන ඒමට වැඩ පිළිෙවළක් නැති එකයි. තමුන්නාන්ෙසේ 
දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්.  දක්ෂ ෙලස කටයුතු කරන ෙකෙනක්. මම 
තමුන්නාන්ෙසේට  කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියලායි.  

 කිකට් කීඩාව ගැන අපට ෙම් දවස්වල ටිකක් කනගාටුයි. අෙප් 
කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කළාට පසුව 
පැවැති තරගවලදී හැමදාම finalsවලට ආවා, නැත්නම් semi-
finalsවලට ආවා. Finalsවලට ගිහිල්ලා තමයි හුඟාක් තරගවලින් 
පරාජයට පත් වුෙණ්. අපි අද  ඒ මට්ටෙමන් ෙබොෙහෝ දුරට බැහැර 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒෙක් ෙමොකක් ෙහෝ වැරැද්දක් ඇති.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවලා ෙසොයා බලා,  ඒක 
සකස ්කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම 
ගාමීය පාසල්වල කීඩාව දියුණු කිරීමට කීඩා අමාත්යාංශයයි, 
අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි අත් වැල් බැඳ ගත් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරලා, වයස අවුරුදු 12, අවුරුදු 13 සිට කීඩකයාව 
හඳුනාෙගන, ජාතික මට්ටම දක්වා ඒ කීඩකයාව ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මම මීට වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ.  මෙග් කථාව 
ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.  තමුන්නාන්ෙසේෙග් දක්ෂකම්  
පාවිච්චි කරලා කීඩා ක්ෙෂේතය දියුණු කිරීමට කියා කරන්න කියන 
ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළගට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිෙබනවා.  

1275 1276 

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා] 
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[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

2016.10.27 දිනැති අංක 1990/23 දරන  නව කීඩා නිෙයෝග 
මාලාව හා සංෙශෝධිත නිෙයෝග හඳුන්වා දීම යටෙත් ඉතා වැදගත් 
නව නීති නියමයන් ගණනාවක්  ෙමම අවස්ථාෙව්දී  හඳුන්වා දීම 
පිළිබඳව, මා විෙශේෂෙයන් කීඩා අමාත්යතුමාට ස්තූතිවන්ත වනවා.  
ෙමෙතක් කාලයක් අවිධිමත් ආකාරයට යමක් සිදු වුණා නම්, 
කාලීනව ඒවාෙය් වැරැදි නිවැරදි කර ගනිමින්, සංෙශෝධනය කර 
ගනිමින් ඉදිරියට යාම ඉතා කාෙලෝචිත ෙදයක් කියලායි මම 
හිතන්ෙන්.  

ඒ පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත වනවා. 'කීඩාව' කියන 
කාරණෙය්දී ජාත්යන්තර සම්මාන, ජයගහණ, තරග පමණක් අපට 
ලඝු කරන්න බැහැ. කීඩාව තුළින් රටක් හැටියට අපි ජාත්යන්තර 
සම්මාන ඉලක්ක කර ගත යුතුයි. විශිෂ්ට දක්ෂතාවන් දක්වන 
කීඩකයන්, කීඩිකාවන් සියල්ල අපට ඉන්න ඕනෑ වාෙග්ම කීඩාව 
කියන කාරණය තුළ අපි ජාතික වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
විශාල කටයුත්තක් තිෙබනවා. එය ජයගහණයම ෙනොෙවයි. අපි 
කීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරනවා කියලා කියන්ෙන්, අපි 
අෙප් රට වැසියන් තුළ කීඩා මානසිකත්වයක් නිර්මාණය කරනවා 
කියලා කියන්ෙන් අෙප් සමාජය පරිපූර්ණ සමාජයක් බවට පත් 
කරන්නට අපි කරන විශාල ආෙයෝජනයක්. මිනිසුන් තෘප්තිමත් 
වන්න, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න වන්න, නීෙරෝගීමත් වන්න කීඩාව 
අවශ්යයි. ඒ සියලු කාරණා සිද්ධ වුණාම තෘප්තිමත් ජනතාවක් 
අෙප් රෙට් ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන්. අපට කීඩාව විවිධාකාරෙයන් 
සමාජගත කරන්න පුළුවන්.  

පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙගන් පටන් ගත්තාම වැඩිහිටියන් දක්වා 
තෘප්තිමත් ජාතියක් අපට හදන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි කීඩාව 
සම්බන්ධෙයන් අපට තිෙබන පධානම වගකීම. හැබැයි, අෙප් 
යුගෙය්දී අපි කීඩා කරපු ආකාරයන් සහ ඒ ඈත යුගෙය්දී කීඩාවට 
තිබුණු තැන අද අෙප් අලුත් තරුණ පරපුර අතර තිෙබනවාද කියන 
පශ්නය අපට පැන නඟිනවා. අද තරුණ පරපුර පරිගණක 
කීඩාවලට ෙකොටු ෙවලා තිෙබනවා. Laptop computersවල, 
දුරකථනවල එල්බෙගන දවෙසේ පැය 24න් පැය කීයක් අෙප් තරුණ 
තරුණිෙයෝ නාස්ති කරනවාද? අද තරුණ පරපුර නිකමට එක 
දාඩිය බින්දුවක් ෙහළමින් ශාරීරික කියාකාරකමක ෙකොපමණ 
ෙව්ලාවක් නිරත වනවාද කියන කාරණය ගත්තාම මා හිතන 
හැටියට එය ෙබොෙහෝම ෙශෝචනීයයි. ඒ වාෙග්ම කීඩා කටයුතු 
පිළිබඳව අෙප් තරුණ පරපුර දක්වන උනන්දුවත් ඉතාම 
ෙශෝචනීයයි. ෙම්වාට වැඩිහිටියන් හැටියට අපිත් වග කියන්න 
අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් ෙදමව්පියන් ''අධ්යාපනය- අධ්යාපනය -
අධ්යාපනය'' කිය කියා අධ්යාපනයටම -ෙපොතට පතටම- දරුවන්ව 
ෙයොමු කරවනවා මිසක් පරිබාහිර කියාකාරකම් සඳහා තමන්ෙග් 
දරුවන් ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා 
හිතන විධියට ෙදමව්පියනුත් වැඩි වැඩිෙයන් උනන්දු වන්න ඕනෑ. 
තෘප්තිමත් ජාතියක් ෙගොඩ නැඟීම කියන කාරණය ෙවනුෙවන් මා 
හිතන්ෙන් කීඩාව ඉතාම වැදගත්. කීඩා අමාත්යාංශයත් ඒ පිළිබඳව 
වග කීමකින් වැඩ කරන එක ඉතාම වැදගත්.   

හිටපු කීඩා ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුත් අද ෙම් සභාෙව් 
කථා කළා. එතුමන්ලාත් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
කයිවාරුවක් ගැහුවා.  Football කීඩාව නංවාලීම සඳහා විවිධ කීඩා 
සමාජ සඳහා විවිධ ආයතනවලින් ගත් මුදල් පිළිබඳව කිසිම වග 
විභාගයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියන කාරණය පසු ගිය කාලෙය් 

අපට අහන්න දකින්න ලැබුණා. ඒ මුදල් අයථා භාවිතය නිසා ගත් 
නීතිමය සහ අධිකරණ කියා මාර්ග අපි දැක්කා. ඒ එක්කම සමහර 
ෙවලාවට අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් කීඩකයින් ජාතික 
කණ්ඩායෙමන් කැෙපන ෙකොට ෙද්ශපාලන බලවතුන් ෙසොයා 
ෙගන ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන බලවතුන්ෙග් ශක්තිෙයන් -හයිෙයන්- 
නැවත අෙප් ජාතික කිකට් කණ්ඩායමට ඇතුළු වන්න උත්සාහ 
දරපු අවස්ථා සහ නැවත ඇතුළු වුණු අවස්ථාත් අපි දැක්කා. 

ෙත්රීම් කමිටුව පාලනය කරපු හැටි අපි දැක්කා. සමහර 
බලවතුන් football ගහපු හැටි අපි දැක්කා. තමන්ට අභිෙයෝගයක් 
වන කීඩකයන් එක්ක හා තමන්ට තරගයක් ෙදන කීඩකයන් 
එක්ක ගනුෙදනු කරපු විලාසය අපි දැක්කා. කීඩාවට 
ෙනොගැළෙපන, කීඩාෙව් නීති - රීතින් සහ සාරධර්ම - චර්යාධර්ම - 
එක්ක ෙනොගැළෙපන අවිධිමත් පැත්තකට ගිය කීඩාවන් අපි 
විෙශේෂෙයන් දැක්කා. ඒවා නම් වශෙයන් කියන්නට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් සියලු කාරණයන් නිසා විෙශේෂෙයන් 
අපි සන්ෙතෝෂයට පත් වනවා. හඳුන්වා ෙදන නව නීති - රීති එක්ක 
අපට නිරන්තරෙයන්ම අහන්න දකින්න ලැෙබන පධාන පශ්නයක් 
තමයි, ෙම් කීඩා සංගම්වල විගණන කටයුතු වාෙග්ම මූල්යමය 
කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දූෂණ සහ අකමිකතාවන්.  ඒ කීඩා 
සමාජවලට, කීඩා සංගම්වලට අතිබහුතර මුදල් කන්දරාවක් 
ලැෙබනවා. ඒ ලැෙබන මුදල් කන්දරාවත් එක්ක ඒ සංගම්වල 
නිලතල ෙහොබවන්නට කරන ෙපොරකෑම්, ඒවාෙය් තිෙබන අනියම් 
වාසි සමඟ තමයි ෙම් දූෂණය කියන එක පටන් ගන්ෙන්. මුදල 
කියන කාරණයත් එක්ක පටන් ගන්න දූෂණය, අකමිකතාවන් 
නිසි විගණනයකට යටත් කර ගන්නට ෙම් නීති - රීති ෙගන ඒම 
පිළිබඳවත් මම විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂයට පත්වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
හැබැයි, අද කථිකයනුත් අඩුයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙද්ශපාලනිකව මන්තීවරුන් හැටියට ඉන්න අය, කීඩා 
සංගම්වල සභාපති මුල් පුටු ෙහොබවලා, කීඩාෙව් මුවාෙවන් කැපී 
ෙපනුණු හැටිත් අපි පසු ගිය කාලෙය් දැක්කා. කීඩා සංගම්වල මුල් 
පුටුෙව් ඉඳ ගන්න පුද්ගලයාෙගන් කීඩාවට ෙසේවයක් වනවා 
ෙවනුවට -කීඩාව බබළනවා ෙවනුවට- කීඩාෙව් මුවාෙවන් ඒ  
පුද්ගලයා බබළන ස්වරූපයකුත් අපි පසුගිය කාලෙය් දැක්කා. මම 
හිතන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයනුත් නව නීති රීති ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
මන්තීවරෙයකු ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ කීඩාව පිළිබඳව 
විෙශේෂත්වයක් - දක්ෂතාවක් - දක්වලා, ජාතික වශෙයන් 
ජයගහණ ලැබු අයට පමණක් මුල් පුටුවල ඉඳ ගන්න පුළුවන් වන 
විධිෙය් නීති රීති මාලාවක් ඉදිරිෙය්දී ෙගන එන්න කටයුතු 
කරනවා. ඒවා ඉතාම වැදගත් කාරණා කියා මා හිතනවා. මට ලැබී 
තිෙබන සීමිත කාලය තුළ මම ෙම් කාරණයත්  කියන්නට ඕනෑ. 
වෘත්තීය වශෙයන් කීඩකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අපි දක්වන 
දායකත්වය ඉතාම අඩුයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැන් කථාව අවසාන කරන්න ෙවනවා. ඒ නිසා 

කරුණාකරලා කාලය කළමනාකරණය කර ගන්න. 

1277 1278 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
වෘත්තීය කීඩකයන් හැටියට ඉන්න අයට අපි දක්වන උනන්දුව 

ඉතාම මදි බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. මම 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් පඬුවස්නුවර ආසනයයි. ඒ ආසනය තමයි 
කීඩා ඇමතිතුමාත් නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙයන් කීඩා උපෙද්ශකයන් බඳවා ගන්නට කටයුතු 
කරනවාය කියා පළ කර තිබූ ආරංචියත් එක්ක මාව හමු ෙවන්න 
කාන්තාවක් ආවා. ඇයෙග් වයස අවුරුදු 42යි. ඇය සාමාන්ය 
ෙපළත් pass; උසස් ෙපළත් pass. හැබැයි, ඇයට වයස හරස්ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇය සමස්ත ලංකා තරගවලින් විශාල ජයගහණ ලබපු 
කාන්තාවක්. ඒ වාෙග් අය සඳහාත් අනියම් පදනමින් ෙහෝ රැකියා 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් නම් එය ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ 
එක්කම මම සුසන්තිකා ජයසිංහ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
සුසන්තිකා ජයසිංහ සම්බන්ධෙයන් කීඩා ඇමතිතුමාෙග් 

ආකල්පය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න නම් මම දන්ෙන් නැහැ. මට 
තව තත්පර තිහක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
සුසන්තිකා ජයසිංහ කියන්ෙන් අෙප් රටට ජාතික වශෙයන් 
ජයගහණ රාශියක් ෙගනාපු කීඩිකාවක්. ඇය අද කුමන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක හිටියත් අපට කමක් නැහැ; කුමන ෙද්ශපාලන 
නායකෙයකු එක්ක හිටියත්  අපට කමක් නැහැ. සුසන්තිකා 
ජයසිංහ වාෙග් රටට, ජාතියට කීර්තියක් ෙගනාපු කීඩිකාවන් 
ෙවනුෙවනුත් අපට අවම වශෙයන් විශාම වැටුපක් - දීමනාවක් - 
ලබා ෙදන්නට පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත් 
බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.20] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

விைளயாட் த் ைற பற்றிய இந்த விவாதத்தில் என  
க த் க்கைள ம் பகிர்ந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைட 
கின்ேறன். நாங்கள் விைளயாட் த் ைற என்பைத ெவ மேன 
ஒ  விைளயாட்டாக எ த் க்ெகாள்ளக்கூடா . ஏெனனில், 
விைளயாட் த் ைறயின் லமாகப் பல நன்ைமகைள 
அைடயக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அ  தைலைமத் வத்ைத 
வளர்ப்பதற்கு உத கின்ற ; ஆ ைமைய வி த்தி ெசய்வ 
தற்கு உத கின்ற ; விட் க்ெகா க்கும் மனப்பாங்ைக 
வளர்ப்பதற்கு உத கின்ற . அதைன ம்விட பரஸ்பர 

ாிந் ணர் , நட் ணர்  ேபான்றவற்ைற உ வாக்குவதில் 
க்கியமான பங்களிப் ச் ெசய்கின்ற .  

கடந்த காலத்ைத எ த் ப் பார்க்கின்றேபா , வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசத்தில் த்தம் நிலவிய காலத்தில் 
விைளயாட் த் ைற மிக ம் பின்தள்ளப்பட் ந்த . அங்கு 
எத்தைனேயா விைளயாட்  ரர்கள், ராங்கைனகள் 
இ ந் ம்கூட அவர்கள் விைளயாட் த் ைறக்கு 

க்கியத் வம் அளிக்கக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல த்த காலத்தில் 
இ க்கவில்ைல. ஆனால், இன்  த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் பல இைளஞர், வதிகள் விைளயாட் த் ைறயில் 
ஆர்வம் காட் கின்றார்கள். ஆனால், அவர்க க்குாிய 
வசதிகள் எந்த அள க்குச் ெசய்  ெகா க்கப்பட் க்கின்றன 
என்பைதப்பற்றி நாங்கள் ஆராய ேவண் யி க்கின்ற .  

நான் அங்கு கல்வித் ைற சார்ந்தெதா  பணியில் - பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளராக இ ந்த காலத்தில் பாடசாைலகளில் 
பல்ேவ பட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் கள் நடந்தி க்கின்றன. 
குறிப்பாக த்தம் நைடெபற்ற ஒ  பிரேதசமாகக் 
க தப்ப கின்ற மட்டக்களப்பின் ேமற்குப் பிரேதசத்தில் 
மாணவிகள் விைளயாட் த் ைறயில் ஆர்வமாக 
இ ந்தார்கள். ஆனால், அவர்க க்ெகன்  ஒ  ைமதானம் 
இல்லாத நிைலயி ம் அவர்க க்ெகன்  விைளயாட்  
உபகரணங்கள் வழங்கப்படாத நிைலயி ம்கூட அவர்கள் 
வயல் நிலங்களில் விைளயா  உைதபந்தாட்டத்தில் ேதசிய 
மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் இரண்டாம், ன்றாம் 
இடங்கைளப் ெபற்றி ந்தார்கள்.  

மட்டக்களப்பி ள்ள க க்கா ைன வாணி வித்தியாலயம் 
ேதசிய மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் மாணவர்க ைடய 
திறைமகைளப் பதி ெசய்தி ந்த . ஆனால், அவர்க க்கு ஒ  
ைமதானம் அைமக்கப்பட் க்கவில்ைல; விேசடமாக 
விைளயாட்  உபகரணங்கள் வழங்கப்பட் க்கவில்ைல; 
பயிற்சியாளர்கள் வழங்கப்பட் க்கவில்ைல. இ ந்தா ம் 
தங்க ைடய திறைமகள் லமாக க க்கா ைனப் 
பாடசாைல மாணவிகள் ேதசிய மட்டத்தில் ன்  தடைவகள் 
சாதைனகைளப் பதி ெசய்தி ந்தார்கள். ஆனால், அவ்வா  
சாதைன ாிந்த அந்த மாணவர்கள் எந்தள க்கு 
ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள்? என்ற ேகள்வி எங்கள் மத்தியில் 
எ கின்ற .  

அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசாந்்த பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ேகாடீஸ்வரன் அவர்கள் இந்த இடத்தில் ஒ  
விடயத்திைனச் ெசால் மா  என்னிடம் ேகட் க்ெகாண்டார். 
அதாவ , அக்கைரப்பற்றி ள்ள ஆைலய ேவம்  என் ம் 
இடத்தில் அைமந் ள்ள த மசங்காி விைளயாட்  
ைமதானத்திற்காக 7.5 மில் யன் பாயிைன எங்க ைடய 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் ஒ க்கியைமக்கு 
அவ க்கு நன்றிையத் ெதாிவிக்குமா  குறிப்பிட் ந்தார். 
அேதேவைள, அந்த விைளயாட்  ைமதானத்திற்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி லமாக அங்கு அபிவி த்தி ேவைலகள் 
ெதாடங்கப்படவில்ைல என்ற ஒ  மனேவதைனைய ம் 
ெதாிவித் ச் ெசன்றார். ெகளரவ உ ப்பினர் சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன் அவர்க ம் ஒ  விடயத்திைனக் கூ மா  
குறிப்பிட் ந்தார்.  மன்னாாி ள்ள எமில் நகாில் ஒ  
விைளயாட்  ைமதானத்ைத அைமத் த் தந்தைமக்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்ச க்கு தன் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவிக்குமா  அவர் என்னிடம் கூறிச் ெசன்றார். அந்த 
வைகயில், நீங்கள் ெசய்த நல்ல பணிக க்கு நாங்கள் 
நன்றிையத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.  

ெசன்ற ஆண்  மட்டக்களப்பின் பிரபல்யமான 
விைளயாட்  ைமதானமான ெவபர் ைமதானத்திைனத் திறந்  
ைவப்பதற்காக நீங்கள் அங்கு வ ைக தந்தீர்கள். அந்த 
ேவைளயில் நான் உங்கைளச் சந்தித் , சில விைளயாட்  
ைமதானங்கள் ெதாடர்பில் ஒ சில ேகாாிக்ைககைள 
வி த்தி ந்ேதன். நீங்கள் உடன யாகச் ெசயற்பட்  அந்த 
இடங்க க்குச் ெசன்  அவற்ைறப் பார்ைவயிட்  ஓர் 
அறிக்ைகயிைனத் தயாாித்  அதைனப் பிரேதச ெசயலாளர் 
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லமாக உங்கள  அைமச்சுக்கு அ ப்பிைவக்குமா  
உங்க டன் வந்தி ந்த ெபாறியியலாளைரப் பணித்தி ந் 
தீர்கள். அப்ேபா  நான் மகிழ்ச்சியைடந்ேதன். அதற்கு 
அைமவாக அ த்த நாள் காைல ேவைளயில் அந்த குறிப்பிட்ட 
ெபாறியியலாளர் த்தத்தினால் மிக ம் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட அந்தப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள மகிழ த்தீ  
ைமதானம், நாவற்கா  ைமதானம் மற் ம் இ ப்ப ச்ேசைன 
ைமதானம் ஆகிய ன்  ைமதானங்கைள ம் 

னரைமப்பதற்கான அபிவி த்தி மதிப்பீ கைள தயார் ெசய்  
அந்த மதிப்பீட்  அறிக்ைகயிைன உங்க க்கு வழங்கி 
ைவத்தார். அதற்கான நிதியிைன ஒ க்கீ  ெசய்  அந்த 
அபிவி த்திப் பணிகைளச் ெசய்வதற்கு உத வதாக நீங்கள் 
கூறியி ந்தீர்கள். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக எந்தெவா  
ைமதானத்திற்கும் நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. இதைன நாங்கள் 
ஒ  குைறயாகச் ெசால்லவில்ைல. இரண்  ஆண் கள் 
கடந் விட்டன. எதிர்வ கின்ற வர  ெசல த்திட்டத்தின் 

லமாவ  அந்த ன்  ைமதானங்கைள ம் அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கு நீங்கள் உதவ ேவண் ம். குைறந்தபட்சம் 
ஏேதாெவா  வைகயில் அந்த ைமதானங்களின் அ ப்பைடத் 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்வதற்காவ  இந்த ஆண் ல் 
உங்க ைடய உதவிைய நாங்கள் எதிர்பார்த்ேதாம். 
உங்கைளச் சந்தித் க் ேகட்டேபா , இந்த ைற வர -
ெசல த்திட்டத்தின் லமாக விைளயாட் த் ைறக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதியின் பற்றாக்குைற பற்றி நீங்கள் 
குறிப்பிட் ந்தீர்கள். 

அேதேவைள, கிழக்கு மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்த விைளயாட் 
த் ைறப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கிறார். நான் 

உைரயாற்றிய இரண்  வர -ெசல த்திட்டத்தின்ேபா ம் 
பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் ஒ  விடயத்ைதக் குறிப் 
பிட் ந்தார். உடன யாக தன்ைனச் சந்திக்குமா  
ேகட் ந்தார். எந்ெதந்த இடங்களில் அபிவி த்தியில் தளர்  
காணப்ப கின்ற , எந்ெதந்த இடத்தில் ைமதானங்கள் 
அைமக்கப்பட ேவண் யி க்கின்ற  என்ற விபரத்ைதத் 
தந்தால், தான் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த வலயங் 
க க்குச் ெசன் , அங்குள்ள ைமதானங்கைள மதிப்பீ  
ெசய்வதற்கும் அபிவி த்திகைளச் ெசய்வதற்கும் உடன யாகச் 
ெசயற்ப வதாக இரண்  தடைவகள் எங்க க்கு உத்தரவாதம் 
அளித்தி ந்தார். நாங்கள் அவைர இரண்  தடைவக ம் 
எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். ஆனால், அவர  வரவின்ைம 
எங்க க்கு ேவதைனையத் தந்த . ஏெனன்றால், அவர் கிழக்கு 
மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்த தமிழ் ேபசுகின்ற ஒ  பிரதி 
அைமச்சராக இ ப்பதனால் அவாிடம் பல விடயங்கைளக் 
கூறி, அவர் லமாக நாங்கள் பல விைளயாட்  
ைமதானங்கைள அபிவி த்தி ெசய் ெகாள்ளலாம் என்  
எதிர்பார்த்ேதாம். ஆனால், அவ ைடய வர  அங்கு இல்லாத 
நிைலயில் நாங்கள் ஏமாற்றம் அைடந்தி க்கின்ேறாம். 

குறிப்பாக, நான் ெசால் கின்ற விடயம் என்னெவன்றால், 
விைளயாட் த் ைற என்ப  இனத் க்கு அப்பால், மதத் க்கு 
அப்பால், சாதிக்கு அப்பால், பிரேதசத்திற்கு அப்பால்  ெசன்  
சகல மக்கைள ம் சமத் வமான நிைலயில் இைணக்கின்ற ஒ  

ைறயாக இ க்கேவண் ம். ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர் அவர்கள் சமத் வமான சிந்தைன ைடயவர். 
சமத் வமாக சிந்தித்  சகல பகுதிகளி ம் விைளயாட் த் 

ைறசார்ந்த அபிவி த்திகைளச் ெசய்யேவண் ெமன்  
வி ம் கின்றவர் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதனால், 
உங்க ைடய ேசைவகைள த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கள் அதிகமாக எதிர்பார்த் க் கிடக்கின்றன.  

விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சைரப் ெபா த்த 
மட் ல், அவர் எங்க ைடய மாகாணத்ைதச் ேசா்ந்தவராக 

இ ப்பதனால் அந்தப் பகுதியில் நடந்த த்தத்தின் 
ெகா ைமகைளப் பற்றி நன்கு அறிந்தி க்கிறார். அங்குள்ள 
குறிப்பிட்ட பிரேதசங்கள் த்தத்ைதக் காரணம் காட் , 
திட்டமிட்ட அ ப்பைடயில் ஒ க்கப்பட் ந்தன. ஆனால், 

த்தம் வைடந்த நிைலயி ம்கூட, பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கு பிரதியைமச்சர் லமாக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியி ந்  எந்தெவா  நிதி ம் வழங்கப்பட்டதாக நான் 
அறியவில்ைல. ஒவ்ெவா வ ம் குறிப்பிட்ட கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றியீட் கின்றார்கள். ெவற்றியீட் யதன் 
பின்னர், அவர்கள் அைமச்சர்களாக,  பிரதி அைமச்சர்களாக 
ேதசிய ாீதியில் நியமிக்கப்ப கின்றார்கள். இவ்வா  இவர்கள் 
ேதசிய மட்டத் க்குாிய அைமச்சர்களாக நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றேபாதி ம் எங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் 
அவர்கள் தமிழ் பிரேதசத்தின் அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் 
பார்க்கின்ற பார்ைவ குைறவாக இ க்கின்ற  என்பைத நான் 
இந்தச் சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், கடந்த காலத்தில் அவர் லமாக ஒ க்கப்பட்ட 
நிதியில் எங்க ைடய தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் எந்ெதந்த 
ைமதானங்கள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் க்கின்றன? 
எந்ெதந்த இடங்க க்கு உபகரணங்கள் கிைடத்தி க்கின்ற ? 
என்ற பட் யைல அவர் எங்க க்குச் சமர்ப்பித்தால், 
எந்தள க்கு ஒ க்கப்ப கின்ற நிதிகள் சமத் வமான 

ைறயில் எல்லா இடங்க க்கும் ெசன்றைடந்தி க்கின்ற  
என்பைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கும். எனேவ, 
ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, நீங்கள் அபிவி த்தி 
விடயத் க்கு  நிதி வழங்குகின்றேபா , அதில் இனச் 
சாயேமா, மதச் சாயேமா அல்ல  பிரேதச சாயேமா 

சக்கூடா . எல்லா இடங்க க்கும் சமத் வமான ைறயில் 
அபிவி த்திகள் ெசன்றைடய ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் த்தத்தின் காரணமாக அபிவி த்தியில் 
பின்தள்ளப்பட்ட பிரேதசங்கள், குறிப்பாக, மட்டக்களப்பில் 
வாவியின் லமாக ேமற்குக்கைர, கிழக்குக்கைர என்  
இரண்டாகப் பிாிந்தி க்கின்ற பிரேதசத்தில், கிழக்குக்கைரப் 
பிரேதசம் ெப ம்பா ம் இரா வத்தின் கட் ப்பாட் ல் 
இ ந்த பிரேதசம்; ேமற்குக்கைரப் பிரேதசம் வி தைலப் 

களின் கட் ப்பாட் ல் இ ந்த பிரேதசம். ேமற்குக்கைரப் 
பிரேதசம் என்ப , 30 வ ட கால த்தத்தினால் 
நீண்டகாலமாக அபிவி த்தி என்ற ஓர் அாிச்சுவட்ைடேய ம் 
காணாத ஒ  பிரேதசம். அந்தப் பிரேதசங்க க்கு 
எங்க ைடய ெகௗரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் ேநர யாக 
வந்  அவற்ைறப் பார்ைவயி வதாக ம் அவதானிப்பதாக ம் 
அந்த அவதானிப்பின் லமாக அந்தப் பிரேதசங்க க்குாிய 
அபிவி த்திக்குாிய நிதியிைனத் த வதாக ம் குறிப் 
பிட் ந்தார். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அந்த 
எதிர்பார்ப் க்கள் எங்க க்குப் ப தமாகவில்ைல; அவர் 
அங்கு வரவில்ைல. இரண்  தடைவக ம் எம  மக்கள் 
அவைர எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள். அந்த எதிர்பார்ப் க்குாிய 
பயன் கிைடக்கவில்ைல. ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, 
நீங்கள் சமத் வமாக, சம நீதியாக சிந்திக்கின்ற ஒ வர் என்ற 
அ ப்பைடயில், உங்களிடம் இ க்கின்ற நிதிையக்ெகாண்  
சகல பிரேதசங்க க்கும் சமத் வமான, சம பார்ைவக்குாிய 
சமமான அபிவி த்திைய ஏற்ப த் வதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக 
ெசயற்ப ர்கள் என்  நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.  

அேதேவைள, கடந்த காலத்தில் எந்தவிதமான உதவிக ம் 
இல்லாத  ஒ  நிைலயில், அதாவ , நான் ஏற்ெகனேவ 
குறிப்பிட க க்கா ைன வாணி வித்தியாலயத்தில் ஒ  
ைமதானம் இல்லாத நிைலயில், அந்த மாணவர்கள் ெநல் 
உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற வரைவ என்  ெசால்லப்ப ம் 
பிரேதசத்தில்தான் விைளயாட் க்கைளப் பழகி, ேதசிய 
இடத்தில் இரண்டாம் இடத்ைதப் ெபற்றி ந்தார்கள். ன்  
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தடைவகள் அந்த நிைலையத் தக்கைவத்தி ந்தார்கள் 
என்பைத ம் நான் இங்கு ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். 
அேதேபான்  கிரான் மகா வித்தியாலயம், தன்னா ைன 

னித வளனார் வித்தியாலயம், னித மிக்கல் கல் ாி ேபான்ற 
பாடசாைலகளில் னித மிக்கல் கல் ாி நகரத்தில் இ க்கிற . 
நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட கிரான் மகா வித்தியாலயம், 
தன்னா ைன னித வளனார் வித்தியாலயம், கதிரெவளி 
வித்தியாலயம் ேபான்றைவ வசதிகள் இல்லாத நிைலயி ம் 
கூட, அவற்றின் சாதைனகைளத் ேதசிய மட்டத்தில் பதி  
ெசய்தி க்கின்றன.  குறிப்பாக, கிரான் மகா வித்தியாலயத்தி 

ந்  சர்வேதச மட்டத்திற்குச் ெசன்  சாதைனையப் 
பைடத்த மாணவர்கள் இ க்கின்றார்கள். இப்ப ப்பட்டவர் 
க க்குாிய ெகௗரவம் கிைடக்கேவண் ம். அவர்கைளத் 
தட் க்ெகா த்  வளர்க்கேவண் ம். ேதசிய மட்டத்தில் 
மாத்திரமல்லாமல் சர்வேதச மட்டத்தி ம் அவர்கள் 
சாதைனகைளப் பதி  ெசய்வதற்கு நீங்கள் வழிகாட்ட 
ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் உங்களிடம் மிக ம் 
உ க்கமாக நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த் , விைளயாட்  ைமதான அபிவி த்தி ெதாடர்பில் 
நாம் பார்க்கேவண் ம். கடந்த காலத்தில் களின் ைம 
யான கட் ப்பாட் ந்த மட்டக்களப்பின் ேமற்குக்கைரப் 
பிரேதசத்தில் த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் பல 
விைளயாட் க் கழகங்கள் உ வாகி ள்ளன. அங்குள்ள 
இைளஞர்கள் பல ைமதானங்கைளத் தாங்களாகேவ உ வாக்கி 
வ கின்றார்கள். இவ்வா  உ வாக்கிப் பல சுற் ப் 
ேபாட் கைள ம் நடத்தி வ கின்றார்கள். ஆனால், 
தங்க ைடய நிதியி ந்  தான் சகல விடயங்கைள ம் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கேள ஒழிய, அவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற நிதி லம் மிகமிகக் குைறவாகக் 
காணப்ப கின்ற  என்பைத ம்  இந்த இடத்தில் நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான் , க தாவைள மகாவித்தியாலயத்தில் pole 
vault என்  ெசால்லப்ப கின்ற த ன்றிப் பாய்தல் 
ேபாட் யில் ேதசிய மட்டத்தில் சாதைன பைடத்த மாணவ 

க்குப் பாய்வதற்குாிய mattress - ெமத்ைதகூட இல்லாத 
நிைலயில் அவர் பயிற்சி ெபற் த் ேதசிய மட்டத்திற்குச் ெசன்  
சாதைன பைடத்தி க்கின்றார். ஆகேவ, வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களில் வளங்கள் பற்றாக்குைறயாக இ ந்தா ம், 
அவர்க க்குாிய உபகரணங்கள் பற்றாக்குைறயாக இ ந் 
தா ம் அவர்கள் சுயமாகத் தங்க ைடய இயல் க்கம் 
காரணமாகச் சாதைனகைளப் பைடத்  வ கின்றார்கள். 
இப்ப யானவர்கைள நீங்கள் தட் க்ெகா க்க ேவண் ம். 
அவர்கள  சாதைனையச் சர்வேதசம்வைர ெகாண் ெசல்ல 
ேவண் ம். கிரான் மகா வித்தியலாய மாணவர்கள் ஈரான் வைர 
ெசன்  வந்தி க்கின்றார்கள். அேதேவைள, மட்டக்களப்  
இைளஞர்கள் சிலர் ெதற்காசிய விைளயாட் ப் ேபாட் யில் 
கப ப் ேபாட் யில் கலந் ெகாண்  3ஆம் இடத்ைதப் 
ெபற் ள்ளார்கள். இவ்வா  திறைம ெபற்றவர்கள் நிைறயப் 
ேபா் காணப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் ெபற்றி க்கின்ற 
திறைமகைள அவர்கள் ெவளிக்காட் யி ந் ம்கூட அவர்கள் 
ெதாழில் ாீதியாக விைளயாட் த் ைற சார்ந்த ெதாழில்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யா  ங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
நாங்கள் உங்கைள மதிக்கின்ேறாம். உங்க ைடய பணிைய 
மதிக்கின்ேறாம். உங்க ைடய ெசயற்பாட்ைட மதிக் 
கின்ேறாம். அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்  இரண்  வ டங்கள் 
ஓ விட்டன. ஆகேவ, நீங்கள் எதிர்வ ம் காலத்திலாவ , 
உங்க ைடய ெசயற்பா கள் லமாக இந்தப் பிரேதசங்களில் 
உள்ள ைமதானங்கள் வி த்தியைடய ேவண் ம்.   

குறிப்பாக, மட்டக்களப்  நகாில் காணப்ப கின்ற ‘ெவபர்’ 
விைளயாட்டரங்கு என்  ெசால்லப்ப கின்ற ஒ  ைமதானம் 
மாத்திரம்தான் அங்ேக ஒ  சிறப்பான ைமதானமாகக் 
காணப்ப கின்ற . அ  கடந்த காலத்தில்கூட ஒ  சிறப்பான 
ைமதானமாக இ ந்த . கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  
அதற்குாிய அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 
அதன்பின்னர் நீங்கள் அந்த ைமதானத்தின் அபிவி த்திையச் 
சிறப்பாகச் ெசய்  ைகயளித்தி க்கின்றீர்கள்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE 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) 
Hon. Member, please continue with your speech. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
கூறிய விடயங்கைள நான்  மீண் ம் மீண் ம் 

கூறவி ம்பவில்ைல. ெகௗரவ பிரதியைமச்சர் அவர்கள் கடந்த 
இரண்  வ ட காலத்தில் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்ப் 
பிரேதசங்க க்குச் ெசன்  பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களில் 
ேமற்ெகாண்ட அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் எங்க க்குத் 
தி ப்தி த வதாக இல்ைல. எனேவ, ேநர யாக உங்க ைடய 
கண்காணிப்பின் கீழ் இந்தப் பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்க க் 
கான ைமதான அபிவி த்திகைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

அண்ைமயில் விைளயாட்  உபகரணங்கள் வழங்கப்பட 
இ ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தீர்கள். அந்த உபகரணங்கைளக் 
கூட இந்தத் திறைம காட் கின்ற பாடசாைலக க்கு நீங்கள் 
வழங்கேவண் ம். தய ெசய்  ஏற்ெகனேவ உதவி 
வழங்கப்பட் க்கின்ற கிராமங்கள், பாடசாைலகள் 
ேபான்றவற்றின் விபரங்கைள ஒ  தடைவ நீங்கள் பா ங்கள்! 
உண்ைமயில், மட்டக்களப்பில் எறத்தாழ 73 தம் தமிழர்க ம் 
26 தம் ஸ் ம் சேகாதரர்க ம் வாழ்கின்றார்கள். இதைன 
ைவத் ப் பார்க்கின்றேபா  இந்த வளப் பகிர் கள் 
எந்தளவிற்குக் காத்திரமாகச் ெசய்யப்பட் க்கின்ற ? 
என்பைத ம் இந்த வளப் பகிர் கள் இன விகிதாசாரத்திற் 
ேகற்ப அல்ல  அங்கு காணப்ப கின்ற பாடசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப ெசய்யப்பட் க்கின்றதா? என்பைத ம் 
நீங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த அரசுக்கு 
இன் ம் 3 ஆண் கள் இ க்கின்றன. இந்த 3 ஆண் களில் 
எங்க க்குள்ள இப்ப யான குைறபா கள் நீக்கப்பட் , 
தி ப்திகரமான ைறயில் இந்த அபிவி த்திகைளச் 
ெசய்வதற்கு உங்க ைடய பார்ைவ எங்கள்மீ  விழேவண்  
ெமன்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.   

அேதேவைளயில் இன் ெமா  விடயத்ைதக் கூறிக் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எம  நாட் ல் த்தத்தினால் 
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வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள், த்தத்தினால் அங்க னமாக்கப் 
பட்டவர்கள், இயற்ைகயாக அங்க னமாகப் பிறந்தவர்கள் 
என்ெறல்லாம் மாற் த் திறனாளிகளின் ெபாியெதா  பட் யல் 
இ க்கின்ற . ஆனால், அவர்க ைடய ஆற்றல் மற் ம் 
திறைமகைள ெவளிக்காட்டக்கூ ய, அவர்கைள 
ஊக்குவிக்கக்கூ ய விைளயாட் க் களங்கைள அல்ல  
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க்கின்ற 
தன்ைமகள் எம  நாட் ல் குைறவாகக் காணப்ப கின்றன. 
இன்  அந்த மாற் த் திறனாளிகள் தங்க க்குப் பயிற்சி 
இல்லாத ேபாதி ம்கூட ேதசிய மட்டத்தில் பல சாதைனகைள 
நிகழ்த்தி வ கின்றார்கள். அவர்க ைடய உளவியல் 
ேதைவகள் நிைறேவற்றப்படாதேபா தான் அவர்கள் விபாீத 
மான ெசயல்களி ம் விபாீதமான வழிகளி ம் ெசல்கின்ற ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, எம  ச கத்தில் 
கணிசமான அளவில் இ க்கின்ற இப்ப ப்பட்ட மாற் த் 
திறனாளிக க்கான விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஒ ங்கு 
ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற  என்பைத ம் 
அைமச்சரர்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

கடந்த காலத்தில் நாங்கள் பல பாடங்கைளக் 
கற்றி க்கின்ேறாம். இந்தக் கற் க் ெகாண்ட பாடங்கைள 
ைவத் க்ெகாண் , இனிவ ம் காலத்தில் இந்த இைளஞர்கள், 

வதிகள் மத்தியில் பாரபட்சம் காட்டப்ப வ , பக்கச் சார்பாக 
நடந்  ெகாள்வ , ஓரநீதி வழங்கப்ப வ  ேபான்ற ெசயற் 
பா கைளக் கைளந் , நாங்கள் எல்ேலா ம் சமத் வமான 
பார்ைவயில் சமத் வமான சிந்தைனயில் விைளயாட் த் 

ைறயிைன வளர்த்ெத க்க ேவண் ம். அதற்குப் ெபா த்த 
மான ஓர் அைமச்சராக உங்கைள நாங்கள் அைடயாளம் 
காண்கின்ேறாம். எனேவ, ஏற்ெகனேவ நீங்கள் மதிப்பீ  ெசய்த 
எங்க ைடய அந்த ன்  ைமதானத்திற்கான 
அபிவி த்திக்குாிய குைறந்தமட்டச் ெசலைவயாவ  இந்த 
ஆண் ல் ேமற்ெகாள்ள நீங்கள் யற்சி எ ப்பீர்கள் என்  
நாம் நம் கின்ேறாம்.  

அேதேவைள வ ணதீ  பிரேதச ெசயலகத்திற்கு உட்பட்ட 
பிரேதசத்தில் ஒ  பாாிய நிலப்பரப்  ஒன்  இ க்கின்ற . 
அந்த நிலப்பரப்பில் ஒ  ைமயான ைமதானத்திைன 
அைமப்பதற்கு நீங்கள் உதவ ேவண் ம். அேதேவைள 
மகிழ த்தீ  என்ற கிராமத்தில் 400 மீற்றர் ஓடக்கூ ய ஒ  
சுவட் ைன அைமக்கக்கூ ய ைமதானம் ஒன்  இ க்கின்ற . 
அதி ம் நீங்கள் அவ்வாறானெதா  ைமதானத்ைத அைமக்க 
உதவ ேவண் ம். இைதவிட சத் க்ெகாண்டான் என்ற 
இடத்தில் சர்வேதச மட்டத்திலான ஒ  ைமதானத்ைத 
அைமப்பதற்காக அங்கு 15 ஏக்கர் காணி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் க்கின்ற  என்  நிைனக்கின்ேறன். இ  
நகரத்திற்கு அண்ைமயில் இ க்கின்ற,  மாவட்டச் ெசயலகம் 

திதாக அைமக்கப்ப கின்ற ஒ  பிரேதசமாகும்.  இதைன ம் 
நீங்கள் க த்திற் ெகாள்ள ேவண் ம். 

விைளயாட் த் ைறைய அபிவி த்தி ெசய்வதன் லமாக, 
விைளயாட் த் ைறயின் ஊடாக எங்கள் மத்தியில் ஐக்கி 
யத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகாள்வதற்கும் பாடசாைல மட்டத்தி 

ந்  எங்க ைடய சிறார்கள் ஒற் ைமயாக ஒன் பட் , 
பரஸ்பர ாிந் ணர்ேவா , சகிப் த் தன்ைமேயா  
வாழ்வதற்குாிய ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்குவதற்கும் ஏற்ற 
விதத்தில் உங்க ைடய அைமச்சிைன நீங்கள் ன்ெகாண்  
ெசல் ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற .  

இ தியாக, இன் ெமா  தடைவ கூ கின்ேறன், 
எங்க ைடய பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் இந்த சகல 
பிரேதசங்கைள ம் சமமாகக் கணித் , சமமாக நிதியிைனப் 

பகிர்  ெசய்  எல்ேலா க்கும் சமத் வமான ஓர் 
அபிவி த்திையச் ெசய்ய ேவண் ம். கிழக்கு மாகாணத்தில் 
நாங்கள் ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சிேயா  ஓர் இணக்க 
அரசியைலச் ெசய் ெகாண் க்கின்ேறாம். இதன ப் 
பைடயில் அங்கு தலைமச்சர் பதவிகூட எங்க ைடய 

ஸ் ம் சேகாதர இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்ேக 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . இவ்வாறான இணக்க அரசியல் 
இ ந் ம்கூட எங்க ைடய அபிவி த்தி விடயத்தில் ஒ  
சுணக்கமான தன்ைமேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த 
விடயத்தில் எல்ேலாைர ம் தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் 
இனிவ ம் காலத்திலாவ  இந்தச் ெசயற்பா கள் 
நைடெப வதற்கு ெகௗரவ  அைமச்சர் அவர்கள்  எங்க க்கு 
ஒத் ைழப்பிைன வழங்க ேவண் ம். 

ேம ம், விைளயாட் த் ைறயில் மாகாண மட்டத்தில், 
ேதசிய மட்டத்தில், சர்வேதச மட்டத்தில் தங்க ைடய 
திறைமகைள ெவளிக்காட் கின்றவர்க க்கு ெதாழில்வாய்ப் 

கைள வழங்குவதற்ேகற்ற வைகயில் அதற்குாிய அறி த் 
தல்கைள வர்த்தமானி லம் ெவளியி வதற்கு அைமச்சர் 
அவர்கள் ஆவன ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் , என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  
 
 

[අ.භා. 5.40] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ම ට කථා කරන්න 

කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කීඩා 
පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳ කථා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව නැවතත් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා විවිධ වූ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නිෙයෝජනය කරමින් විවිධ අදහස් දක්වන අවස්ථාෙව්දී මට 
ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ඉතා වැදගත් වූ කාරණා 
කීපයක් ෙම් සභාව හමුෙව් තබන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අෙප් මධ්යම පළාත ගත්ෙතොත් ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව ඉතා 
හසළ අත් දැකීම් තිෙබන, ජූෙඩෝ කීඩාව ෙලෝකයට ෙගනගිය  
කීඩකයන් විශාල සංඛ්යාවක් ජීවත් වන පළාතක්. ඒ වාෙග්ම 
ජූෙඩෝ කීඩාවට සම්බන්ධ සමිති සමාගම් දිහා බැලුවාම වැඩිම 
සාමාජික සංඛ්යාවක් ජීවත් වන්ෙන් නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ 
පෙද්ශවලයි. පසුගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ආසනය නිෙයෝජනය කළත්, ජූෙඩෝ කීඩාවට 
සම්බන්ධ කීඩකයින්ට කීඩා කිරීම සඳහා කිසිම ස්ථානයක් හදලා 
ෙදන්න එතුමාට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මැරිලා 
ඉපදුණා වාෙග් තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. "කථාව ෙදෝලාෙවන්-
ගමන පයින්." ෙම්ක තමයි යථාර්ථය, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

පසුගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කීඩා ඇමතිවරයා එක්ක මම 
ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ ෙවච්ච කැරම් ෙබෝඩ් 
සිද්ධිය පිළිබඳව මම දන්නවා. ගරු අමාත්යතුමා අද කිව්වා, 
"ඔබතුමා නිවැරදියි. කැරම් ෙබෝඩ් සිද්ධිෙය්දී එයට උපෙදස් 
දුන්ෙන් ෙවන ෙකෙනක්" කියලා. එත ෙකොට එතුමා ෙනොෙවයි 
කීඩා අමාත්යතුමා වශෙයන් ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. හිටපු ඇමතිතුමාට 
ෙකොන්ද පණ ඇතිව  අද ඒක කියන්නත් බැරි වුණා. එතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කියන්නත් බැරි වුණා. ඇමතිතුමා ඒක නිවැරැදි කරයිද 
නැද්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට උපෙදස් දුන්ෙන් ෙවන 
ෙකෙනක්. මම දන්නවා ඒ කවුද කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිවරයාට තව අවුරුදු ෙදකක් ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
හැටියට ඉන්න තිෙබද්දී එතුමා පරාජය කරන්න "කලින් ඡන්දය 
තියන්න" කියලා ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා කටයුතු කරපු ෙකනා 
තමයි හිටපු කීඩා ඇමතිතුමාට උපෙදස් දුන්ෙන්, "කීඩා භාණ්ඩ 
ෙග්න්න, කැරම් ෙබෝඩ් ෙග්න්න." කියලා. කැරම් ෙබෝඩ් ටික 
ෙබදුෙව් ෙකොෙහේද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පක්ෂ 
කාර්යාලවලටයි කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදුෙව්. එතුමා උපෙදස් 
ෙනොෙදන්න ඇති; නිෙයෝග ෙනොෙදන්න ඇති. හැබැයි එතුමා 
වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා. ඒ තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
කාර්යාලවලට ඒ කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදපු එක. මම ඉතා ෙහොඳින් ඒ 
කාරණය පිළිබඳව දන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජූෙඩෝ කීඩාව පිළිබඳව 
ඉතා උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ 
ඇතුළු මධ්යම පළාෙත් සියලුෙදනා ෙවනුෙවන් ගරු 
අමාත්යතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ජූෙඩෝ කීඩාව කරන්න 
පුළුවන් මධ්යස්ථානයක් අපට හදලා ෙදන්න කියලා. ඒ සඳහා 
අවශ්ය ඉඩම් ෙදන්න අපට පුළුවන්. නාවලපිටිය ආසන ෙයන් හරි 
ගම්ෙපොළ ආසනෙයන් හරි ඒ සඳහා අපට ඉඩමක් ෙවන් කරලා 
ෙදන්න පුළුවන්. මම නිරන්තරෙයන් හැම අවස්ථාවකදීම 
ඔබතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධව ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
සඳහා උදවු කරන්න කියලා. මම ඒ විශ්වාසය - ඒ කටයුත්තට 
ඔබතුමා උදවු කරයි කියන විශ්වාසය- තබා ෙගන ඉන්නවා.  ජූෙඩෝ 
කීඩාෙව් නාමෙයන් ඒ කටයුත්ත කරන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් කීඩාව පිළිබඳව කථා කරන හිටපු අමාත්යවරු ෙහොඳට 
ඇඳෙගන ෙමතැනට ඇවිල්ලා සුදනන් විධියට කථා කරනවා. 
මමත් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්. මමත් ඒ ආසනෙය් 
හිටපු ෙකෙනක්. කීඩා පිට්ටනි 50ක් කැපුවා කිව්වා.  නමුත්, කපා 
තිබූ පිට්ටනි තමයි මැෂින් දාලා සුද්ද කෙළේ. හැබැයි, පිට්ටනි කපපු 
විධියටම මුදල් ටික ගත්තා. ඒවා මම ඇස් ෙදකින් දැක්කා. දැන් ෙම් 
කීඩා භාණ්ඩ ෙබදුවා කියලා, කැරම් ෙබෝඩ් ෙබදුවා කියලා හිටපු 
කීඩා ඇමතිතුමාට නඩුවක් තිෙබනවාලු. එතුමාට අසන්න පුළුවන් 
එෙහම ෙබදන්න කවුද නිෙයෝග දුන්ෙන් කියලා. කීඩා ඇමතිවරයා 
විධියට හිටියා නම් එතුමා තමයි බලධාරියා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මැතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි කීඩා ඇමතිතුමා. ඔබතුමා කීඩාව 
පිළිබඳව සියලු ෙද්ට වග කිව යුතු බලධාරියා. කවුරු හරි වැරැද්දක් 
කෙළොත් ඔබතුමා ඒ වැරැද්ද බාර ගන්න ඕනෑ. නැත්නම්, එෙහම 
කරන්න කියලා කියපු ෙකනා කවුද කියලා කියන්න ඕනෑ. කවුරු 
හරි කිව්වාට ඔබතුමා ඒක කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. ඔබතුමා 
හරියට ඒ කාරණය ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ කාලෙය් 
එෙහම ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. ආත්ම ෙගෞරවෙයන් වැඩ කරන්න, 
ශක්තිෙයන් වැඩ කරන්න කිසිම ඇමතිවරෙයකුට අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඊට ඉහළින් වැඩ කරන මිනිස්සු හිටියා. 
නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණය තිෙබනවා. පාපන්දු කීඩාෙවන් 
ජාත්යන්තරය ජය ගත්ෙත් ගම්ෙපොළ විගුලවත්ත සහ නාවලපිටිය 
ජයතිලක කියන කීඩාංගණවල ෙසල්ලම් කරලායි. අද 
නාවලපිටිෙය් ෙමොන ඉස්ෙකෝෙල් ළමයි ද රගර් කීඩා කරන්ෙන්?  

නාමල් ෙබ්බිෙග් වුවමනාවටයි, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මහත්මයලාෙග් වුවමනාවටයි  ඒ ෙගොල්ලන්ට දාඩිය දාන්ෙන් 
නැතුව ෙසල්ලම් කරන්න අෙප් භූමිය පෙයෝජනයට ගත්තා. ඒකට 
අෙප් මනුෂ්යයාත් අහුෙවලා රගර් ගහන්න ඒ පිට්ටනිය හදලා 
දුන්නා. නාවලපිටිෙය් ෙකොෙහේද රගර් ගහන්ෙන්? කීඩාව පිළිබඳව 
නිසි අවෙබෝධයක් තිබුණා නම් ෙම්වා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා නිවැරදි විය යුතුයි.  
නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ football ගහලා තමයි ජාත්යන්තර 
කීර්තියට පත් වුෙණ්; ජාත්යන්තර සම්මාන ගත්ෙත්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තව කාරණයක් සඳහන් 
කරන්න අවශ්යයි. අද සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන 
හැටියට කීඩා ඇමතිතුමා ඒ කාරණා නිවැරදි කරන්න උත්සාහ 
අරෙගන තිෙබනවා. අද පත්තෙර්ත් ඒ කරුණු නිවැරදි ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් සිංහ ෙකොඩිය ෙලෝකයට ෙගනිහින් ඔසවා 
ෙපන්නුෙව් ඇයයි.  අද කිකට් කීඩාව සඳහා 11 ෙදෙනක් ෙවනත් 
රටකට යනෙකොට, ඊට වඩා කීඩා අමාත්යාංශෙය්  විශාල පිරිසක් 
මුදල් වියදම් කරෙගන ඒක බලන්න යනවා. ඒ රටවලදී අෙප් 
මිනිසුන් විශාල පිරිසක් පුටුවල වාඩිෙවලා අෙප් අය කීඩා 
කරනෙකොට ජයෙඝෝෂා නගනවා. හැබැයි, සුසන්තිකා තනියම 
ගිහිල්ලා දිනලා සිංහ ෙකොඩිය ඔසවා තැබුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇය ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක හිටියත්, ෙමොන මතිමතාන්තර 
දැරුවත් ඒ සියලු ෙද් පැත්තකට දාලා කීඩාෙව් නාමෙයන් 
එතුමියට ෙපන්ෂන්  එකක් ෙදන්න.  අද ෙම් කීඩා අමාත්යාංශය 
විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් අමාත්යාංශ  ෙකොච්ර  වාහන පාවිච්චි 
කරනවාද? ෙමොන තරම් වරපසාද විඳිනවාද? නමුත් ෙම් වාෙග් 
වැදගත් ෙදයක් කරපු, ෙම් රටට ෙගෞරවයක් ෙගනැත් දීපු 
සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනියට ඒ වාෙග් කරලා දුන්ෙනොත්  
ඔබතුමාට පව් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ඒ ෙගෞරවය 
ලැෙබයි. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නාමෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
ඔබතුමාෙගන් අපි ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
වාහන පාවිච්චිය පිළිබඳව හිටපු කීඩා ඇමතිතුමා කිව්වා. අෙප් 
ආසනය නිෙයෝජනය කරන මෙග් ඥාති ගරු මන්තීතුමා වාහන 
පිළිබඳව කිව්වා. 2013 මැතිවරණෙය්දී  කීඩා අමාත්යාංශෙය් 
වාහනයක් "වීරසිංහ අලුත්ගමෙග් දිනවමු" කියලා ස්ටිකර් 
ගහෙගන පාවිච්චි කළා. ඒ, GE - 2034 වාහනය. මම ෙම් පිළිබඳව 
ෙහළිදරව්වක් කළා.  ෙම් පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා 
මම ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ පරීක්ෂණයට 
ෙමොනවා සිද්ධ වුණාද කියලා මා තවම දන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 
මට ඒ ගැන දැන ගන්න හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එම කාරණා 
ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ඉදිරිපත් කළා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් ඔබතුමා ඉදිරිෙය් ඒ කාරණය 
මතක් කරනවා. කීඩා ඇමතිතුමාෙගන් අහනෙකොට කිව්වා, ෙම් 
වාහන කීඩා අමාත්යාංශයට අයිති නැහැ කියලා. හිටපු ඇමතිතුමා 
කියනවා, "මම ෙම් වාහන ගැන දන්ෙන් නැහැ" කියලා.  හැබැයි, 
ෙම් සියලු සිද්ධි මම දන්නා නිසායි නිවැරදිව ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගෞරවනීය 
අවධානය, කීඩා අමාත්යතුමාෙග් ෙගෞරවනීය අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු කීඩා ඇමතිතුමා 
ෙම් ළඟදී නාවලපිටියට ගිහිල්ලා  ගම්ෙපොළ විගුලවත්ත 
කීඩාංගණය විවෘත කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙපෙර්දාත් 
විගුලවත්ත කීඩාංගණය ළඟ හිටිෙය්. එහි බැම්ම කඩාෙගන 
ගිහිල්ලා. ඒ සියලු ෙද් හදන්න තමයි මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ්.  
රෑට හරක් ලගින්ෙන් විගුලවත්ත කීඩාංගණෙය්.  ඒ වියදම් කරපු 
මුදල් සම්පූර්ණෙයන් විනාශයි. ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් 
කීඩාංගණයට තව ෙපොඩි වියදමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
විගුලවත්ත කීඩාංගණය තමයි අද ගම්ෙපොළ සහ නාවලපිටිය 
ජනතාවට ෙසල්ලම් කරන්න තිෙබන පධානම කීඩාංගණය.  අද 
සුපිරි කීඩකයන් ෙසල්ලම් කරන ජයතිලක කීඩාංගණයට සල්ලි  
ෙගවන්න ඕනෑ. අෙප් මිනිසුන් පුටුවල වාඩි ෙවන්න ඕනෑ, රගර් 
ෙසල්ලම් කරනෙකොට බලාෙගන ඉන්න. අද අෙප් සාමාන්ය 
ළමයින්ට ෙසල්ලම් කරන්න පිට්ටනියක් නැහැ. හිටපු කීඩා 
ඇමතිතුමා මධ්ය මහා විද්යාල පිට්ටනිෙය් ෙගවල් හදපු ෙකනා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් කිසිම කීඩා ඇමතිවරෙයක් ළමයි ෙසල්ලම් කරන 
පිට්ටනියක ෙගවල් හදලා නැහැ. නමුත් ඒ ෙද් සිද්ධ ෙවලා 
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තිෙබනවා. ඔබතුමා කීඩා ඇමතිවරයා හැටියට, නාවලපිටියට යන 
ෙවලාවක ෙපොඩ්ඩක් ෙගොඩෙවලා නාවලපිටිය මධ්ය මහා 
විද්යාලෙය් පිට්ටනියට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා 
බලන්න. අද ඒ පිට්ටනිය පරිහරණය කරන මිනිසුන් ඒ ෙගවල් 
සහිත ඉඩම නැවත ලබා ෙදන්න කැමැති ෙවලා තිෙයනවා. අද 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ රාමනාදන් මැතිතුමා,  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

සැලසුම් කමිටුෙව්  සභාපතිවරයා හැටියට මම ෙයෝජනාවක් 
කළා, ළමයින්ෙග් නාමෙයන් ෙම් පිට්ටනිය ෙබ්රලා ෙදන්න 
කියලා. අද ඒ පිට්ටනිෙය් පදිංචි සියලු ෙදනා ඒ ඉඩම් ෙකොටස  
නැවත පරිත්යාග කරන්න කැමැති ෙවලා තිෙයනවා. හිටපු  
ඇමතිතුමා ෙමොනවා කළත් මනුෂ්යයන් දන්නවා, අපි ෙම් වැරැද්දක් 
කරලා තිෙයන්ෙන් කියලා. අපි ෙම් පිට්ටනිෙය් ෙගවල් හදාෙගන 
ඉන්න එක වැරදියි කියලා ඒ මිනිසුන් දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
එම කටයුත්තත් නිවැරදි කර ෙදන ෙලස මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

එදා  දරුවන්ට විගුලවත්ත කීඩාංගණෙය් හවසට ෙසල්ලම් 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත්, අද ඒ කී ඩාංගණය මුදල් 
ෙගවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, නාවලපිටිය ජයතිලක කීඩාංගණෙය් පුටුවක 
වාඩි ෙවන්න බැහැ; කීඩාංගණයට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. ඒ අහිංසක 
ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් ජාත්යන්තරයට ෙගනිච්ෙච් ඒ කීඩාංගණ. 
එදා ඒ කීඩාංගණවලට  මුදල් ෙවන් කර දීලා, ජාත්යන්තර 
කීඩාංගණ බවට පත් කරලා, දරුවන්ට ෙසල්ලම් කරන්න අවස්ථාව 
සලසා දීලා තිබුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, නාවලපිටිය සහ ගම්ෙපොළ ජනතාවෙග් 
අහිංසක දරුවන් ෙවනුෙවන් කීඩා පිට්ටනියක් හදා ගන්න අපි 
ඉඩමක් ෙදනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ කටයුතු ඉටු කරලා ෙදන ෙලසට. 
මට ෙවලාව ලබා දීම ගැන ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.50] 
  
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික කීඩා සංගම් ලියා 

පදිංචි කිරීමට අදාළව කීඩා අමාත්යවරයා විසින් අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නිෙයෝග අනුව, කීඩාව ෙවනුෙවන් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් 
ආරම්භ කිරීමට තිෙබන වුවමනාව යම්කිසි විධියකින් ෙපන්නුම් 
කරනවා. අද විවාදයට එක් වූ ෙගොඩක් මන්තීවරු කීඩාෙව් තිෙබන 
වැදගත්කම ගැන කථා කළා. ඒ වැදගත්කම ෙකොෙතක්ද කියනවා 
නම්,  උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, බටහිරත්, නැ ෙඟනහිරත් ඉන්න සියලු 
ජාතීන් කීඩාව තුළින් එකතු කරන්න පුළුවන් බව කියැවුණා. ඒ 
අනුව වර්තමාන රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන සංහිඳියාව කරා ෙම් 
රට ගමන් කරවන්න පුළුවන් සුවිෙශේෂීම අමාත්යාංශය හිමි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමාෙග් කථාව මම 
අහෙගන හිටියා. කිලිෙනොච්චිෙය් කීඩා පිටිය හදලා නැති එක ගැන 
එතුමා ෙචෝදනා කළා. පසුගිය වසර තුළ පළාත් සියල්ලටම කීඩා 
පිටි ලැෙබද්දී එතුමා කියනවා, "වයඹ කීඩා පිටි හැෙදනවා, දකුෙණ් 
කීඩා පිටි හැෙදනවා, හැබැයි, උතුෙර් අෙප් කීඩා පිටිය හැෙදන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙමන්න ෙම් මානසිකත්වෙයන් තමයි ඒ 
මන්තීතුමන්ලා කටයුතු කරන්ෙන්. එතුමා කියනවා, "මුරලිදරන් 
ෙහොඳ දක්ෂ කීඩකෙයක්. හැබැයි, මුරලිදරන්ට කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වය හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙමන්න ෙම් 
මානසිකත්වය තමයි අද උතුෙර්  තිෙබන්ෙන්. එම පළාත් 
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරුන් ඒ මානසිකත්වය ෙගනැල්ලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත හරිනවා නම්, ඉතා කනගාටුයි.  

දැල් පන්දු කීඩිකාවක වන තර්ජනි ශිවලිංගම් කීඩිකාවට අද 
අපි ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවාද කියලා එතුමා 
ෙහොයා බලන්න නැතුව ඇති. එවැනි දක්ෂ කීඩක කීඩිකාවන් 
හඳුනා ගැනීමට සෑම රජයක්ම -ෙම් රජය ෙමන්ම පසුගිය රජය- 
කියා කරනවා. මට මතකයි, අපි මුරලිදරන් ෙවනුෙවන් එක 
කාලයක් ෙබෝධි පූජාත් පැවැත්වූවා. පන්දුව දමා ගැසීම 
සම්බන්ධෙයන් මුරලිදරන්ට එල්ල වූ ෙචෝදනාෙවන් මුදා ගැනීමට 
අෙප් අර්ජුන රණතුංග අමාත්යවරයා එදා හිටපු කිකට් නායකයා 
විධියට විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම එදා හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරු ඒ ෙවනුෙවන් විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා; එවකට හිටපු 
ජනාධිපති විශාල ෙවෙහසක් ගත්තා. මුරලිදරන් ෙවන ජාතියක, 
ෙවන ආගමක ෙකෙනකු කියලා පටු විධියට අපි හිතුෙව් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රෙට් සංහිඳියාව හදන්න 
හැම කීඩාවක්ම දියුණු කළ යුතුයි. අද පා පන්දු කීඩාවට මුස්ලිම් 
සෙහෝදරයන් ෙමොන තරම් පිරිසක් සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවාද 
කියලා අපට ෙපෙනනවා; අද විශාල පමාණයක් ෙයොමු ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ මුසල්ිම් සෙහෝදරයන් එක්ක, අෙප් සිංහල හා ෙදමළ 
සෙහෝදරෙයෝ සියලුෙදනා කීඩාෙව්දී එකතු  වනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
රෙට් සංහිඳියා කියාවලිය ෙගන යනවා නම්, කීඩාව දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. කීඩාව දියුණු කරන්න අවශ්ය ඒ ජවය තිෙබන, ඒ හැකියාව 
තිෙබන, ඒ මානසිකත්වය තිෙබන අමාත්යවරෙයකුට කීඩා 
අමාත්යාංශය  ලැබීම ගැන අපි සතුටු වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
ෙම් ඔබතුමාට සුදු හුනු ගානවා ෙනොෙවයි; ඔබතුමාෙගන් යමක් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් කථා කරනවා ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන්, 
ඔබතුමාට අමාත්යාංශය ලැබුණාට මදි කියලායි.  අශ්වයා දුවන්න 
දැමුවාට මදි, දුවන්න දාන්ෙන් කකුල් ෙදක ගැට ගහලා නම්.  

දැන් බලන්න. පසුගිය අය වැෙය්දී ඔබතුමාට ෙවන් කර 
තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 744කට වැඩි මුදලක්. හැබැයි, ෙම්ක 
ගණනක් විතරයි. අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණෙයන් 
ඔබතුමාට වියදම් කරන්න ලැෙබන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 322ක්  
වාෙග් ෙබොෙහොම ෙපොඩි මුදලක්. මා හිතන හැටියට ඉතුරු මුදල් 
ටිකත් ඔබතුමාට ලැබුණා නම්, කිලිෙනොච්චිෙය් කීඩා පිටිය හැදිලා 
ඉවරයි; ඔබතුමා කීඩාව තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු දියුණුව 
කරන්න තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට මුදල් ෙනොමැති බව, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අකර්මණ්යභාවය ෙමන්න ෙමතැනින් ෙහොඳාකාරවම 
ෙපෙනනවා. ඔබතුමන්ලා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් සියයට 6ක් 
ෙවන් කළාය කියලා මහා උජාරුවට කෑ ගහලා පසිද්ධ කළා. 
නමුත්, අද පාසල්වල වහලවල් කඩාෙගන යන තරමට ගරා වැටුණු 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. එෙහම නම්, ෙම් කීඩාවටත් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 

එම නිසා මාතෘකාවට එමින්,  ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්  කීඩා 
සංගම් දියුණු කරන්නට  අද කටයුතු කිරීම  සම්බන්ධෙයනුත් මා 
යමක් කියන්නට  ඕනෑ.   කීඩා සංගම්වල තිෙබන විෙරෝධතා, කීඩා 
සංගම්වල තිෙබන ගැ ටලු, කීඩා සංගම්වල ඉන්න නිලධාරින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම් යන ගැටලු කාරණා 
ගණනාවක් ෙම් කීඩා අමාත්යාංශය තුළ  අද ෙගොඩ ගැසී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාය වර්ධන, 
බැඩ්මින්ටන්, දැල් පන්දු යන ෙම්   හැම කීඩාවක්  ගැනම සලකා 
බලන විට   විෙශේෂෙයන්  ෙම් මෑතකදී අපට දැන ගන්නට ලැබුණු 
යම් ෙදයක් ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  පාපන්දු කීඩාව 
ෙබොෙහොම උද්ෙව්ගකර තරගකාරි  කීඩාවක්.  පාපන්දු මණ්ඩලෙය්  
අවුරුදු තිහක් තිබුණු  ඒකාධිකාරය කඩලා, එම ඒකාධිකාරය ඉවත් 
කළා.  සභාපතිවරයකු පත් කරලා,  අවුරුදු තිහක්  සමගිෙයන් 
පාලනය ෙගන ගිය   ඒ පාපන්දු මණ්ඩලය විසුරුවා හරින්න,  ඒ 
මණ්ඩලය නැවත තමන්ෙග් අතට ගන්න දැන්  විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරනවා.  ඒ සඳහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන ගමන් 
වර්තමාන සභාපතිවරයා  අවුරුදු තිහක් තිබුණු පාලනය  නැවත 
අල්ලා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙම්වා මාධ්ය තුළින් අපි 
දකිනවා;  මාධ්ය තුළින් අපි අහනවා.  ෙම් කීඩකයන් කීඩා කරයි,  
ජයගහණ ෙගන එයි. හැබැයි සංගම්වල ඉන්න උදවිය 
අමාත්යාංශයත්  එක්ක එකතුෙවලා නියම  වැඩසටහනකට  
එන්ෙන් නැත්නම්,  එම මුදල් හරියාකාරව ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
නැත්නම්, කීඩකයන්ට  අවශ්ය පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැත්නම්, -  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා,   ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව  එක විනාඩියක් 

බැගෑපත්ව ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. තරුණෙයෝ ෙවනුෙවන්,  
කීඩාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න  මට තව විනාඩියක්  ඇති.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ගන්නා  තීන්දු තීරණ 
ෙවනුෙවන් කරුණාකර  ඔබතුමා ෙපනී සිටින්න.  ෙමොකද, ෙම් 
ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම FCID  භූතයාව ෙගනැවිත් දැම්මා.   CSN  
නාලිකාව වසා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම  කිෂ් සමාගම එකතු කර නාමල් 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට නඩුවක් දැම්මා.  අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  ආණ්ඩුවට වාසියක් ලැබුණාද?  ආණ්ඩුව වාසියට 
කටයුතු කළාද? නැහැ. ආණ්ඩුව  කරපු ෙම් සියලු කටයුතුවලින් 
සිද්ධ වුෙණ් අද සමහර කීඩකයන්ට අනුගහයකෙයකු ෙසොයා 
ගන්නට ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්වීමයි.   

අද සමහර කීඩාවලට අනුගහයකයින් ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැති 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. CSN  නාලිකාව,  කීඩා පිටියට 
ගිහින් එල්ෙල් ගහන කීඩ කයාව  රටට ෙලෝකය ට ෙපන්වපු 
නාලිකාවක්. ඒ නාලිකාව වහන තත්ත්වයට අද ෙම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  ෙම් වාෙග් පටු ආකාරයට කටයුතු  
කරන්න  එපාය කියා ෙම්  ආණ්ඩුෙවන්  විෙශේෂ  ඉල්ලීමක්   
කරනවා.  ෙම් ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක්; පක්ෂ ෙදකක් 
එකතුෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්. එෙහම නම්  ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළවල්  තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙවනත් අමාත්යාංශවල ෙනොදකින 
සුවිෙශේෂීතාවක් අද ෙගනාපු නිෙයෝග  අතර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  කකුල් ගලවාෙගන ෙහෝ  කකුල් කඩාෙගන 
ෙහෝ ෙම් ගමන දුවන්නය කියලා අෙප්  සුභාශිංසන  එකතු 
කරනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමනි,  මට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

[பி.ப. 5.59] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

நாங்கள் விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
விைளயாட் த் ைற சம்பந்தமான ஒ ங்குவிதிகள் பற்றிய 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  எங்கள  க த் க்கைள 

ன்ைவத் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ள்ள 
க்கிய பத்  அைமச்சுக்கைள எ த் க்ெகாண்டால், அதிேல 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சும் ஒன்ெறன்பைத எவ ம் 
ம த க்க யா . அந்தள க்கு விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைச க்கியத் வம் வாய்ந்த ஓர் அைமச்சாக நாங்கள் 
அைடயாளம் காண்கின்ேறாம். விைளயாட் த் ைற 
அைமச்ைசப் ெபா த்தளவிேல ஒற் ைமைய, சேகாதரத்  
வத்ைத, நாட் ன் இைறைமையக் காப்பாற்றக்கூ ய சக்தி 
ெகாண்ட ஓர் அைமச்சாக அதைனப் பார்க்க ம். 
அதாவ , நாட் ள்ள இனங்க க்கிைடேய ஒற் ைமைய  
ஏற்ப த்தக்கூ ய தன்ைம இந்த அைமச்சுக்கு இ க்கின்ற . 
அல்ல  பிாிவிைனைய - ேவற் ைமைய ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்றால், அதைனத் திட்டமிட் ச் ெசய்யக்கூ ய 
அைனத்  வாய்ப் க்க ம்கூட இந்த அைமச்சின் ெசயற்பா  
களில் இ க்கின்றன. ஆனால், உண்ைமயிேல இந்த நா  
ெப ைம ெகாள்ள ேவண் ம்; எங்களால் ெப ைம ெகாள்ள 

ம். ஏெனனில், இப்ெபா  இந்த அைமச்சுக்கு மிகப் 
ெபா த்தமான ஒ வர் அைமச்சராக இ க்கின்றார். இன்  
அந்த அைமச்சி டாக நாட் ன் அைனத் ப் பகுதிக ம் 
விைளயாட் த் ைறயிேல ன்ேனற்றம் கண் வ கின்ற . 
அதைனயிட்  எங்களால் சந்ேதாசமைடய ம். 
விைளயாட் த் ைற ஊக்குவிக்கப்பட ேவண்  ெமன்ற 
நிைலப்பாட் ல் அைமச்ச ம் அைமச்சின் அதிகாாிக ம் 
இ ந்  ெசயற்ப வதன் காரணமாக ஒ  நல்ல இலக்ைக 
நாங்கள் அைடய ெமன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 

இலங்ைக நாட்ைடப் ெபா த்தளவிேல இலங்ைக 
உலகளாவிய ாீதியிேல ேதயிைலக்குப் பிரசித்தி ெபற்ற ஒ  
நாடாகப் ெபயர் ெபற்றி க்கின்ற . 1996ஆம் ஆண்  எம  
கிாிக்ெகட் ரர்கள் உலகக் ேகாப்ைபையக் ைகப்பற்றிய 
நிகழ்  அந்தப் ெபய க்கு ேம ம் ெம கூட் ம் வண்ணமாக 
அைமந்த . அதன் பின்னர் இலங்ைக என்ற நாட்ைட 
அைனத்  நா க ம் தி ம்பிப் பார்க்க ஆரம்பித்தன. 
இவ்வள  சிறிய நாடாக இ ந் ம் இலங்ைக உலகிேல 
ஜாம்பவானாக மாறிய . 1996ஆம் ஆண்  உலகக் 
ேகாப்ைபைய சு காித்த எம  கிாிக்ெகட் அணியினர், 
இலங்ைகைய அைனத்  நா க ம் பார்த்  ெப ைமெகாள்ள 
ைவத்தனர். இவ்வாறான நல்ல நிகழ் க க்கு நாட்ைட 
இட் ச்ெசல்லக்கூ ய வாய்ப்  விைளயாட் த் ைறயிேல 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், விைளயாட் த் ைற அைமச்சு 
திறைமயாக ெசயற்ப ம்ேபா  எங்களால் ஒ  நல்ல இலக்ைக 
அைடய ம். 

ஆனால், கடந்த காலங்களில் என்ன நடந்த ? கடந்த 
காலங்களிேல விைளயாட் த் ைற அைமச்ைசப் ெபா த்தள 
விேல அ  ற் வ ம் அரசியல்ாீதியான ெசயற் 
பாட்ைடக்ெகாண்ட ஓர் அைமச்சாகேவ விளங்கிய . 
திறைமயானவர்க க்கு இடம் கிைடக்கவில்ைல. வசதி 
பைடத்தவர்க க்கு மாத்திரம் இடம் கிைடத்த . அரசியல் 
வாதிகளின் உறவினர்கள், அவர்க க்கு ஆதரவளித்தவர் 
கெளன்  திறைமயற்றவர்கைள ஊக்குவிக்கும் ஒ  பாங்கு 

ன்ைனய அரசாங்க காலத்திேல கைடப்பி க்கப்பட்  

1291 1292 

[ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා] 
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வந்த . இவ்வாறான நிைலைமகள் காரணமாக எம  
விைளயாட் த் ைற பின்ேனாக்கிச் ெசல்ல ஆரம்பித்த . 
விைளயாட் த் ைறயிேல பல்ேவ  ஊழல்கள் இடம்ெபற 
ஆரம்பித்தன. ஏைனயவர்களின் ேக ப் ேபச்சுக்கு உள்ளாகும் 
ஓர் அைமச்சாக அ  மாறிய . இவ்வா  ெசயற்ப ம்ேபா  
நாட் ேல எவ்வா  எங்களால் ெபா த்தமானவர்கைள 
விைளயாட் த் ைறயிேல ஊக்குவிக்க ம்? எவ்வா  
எங்களால் திறைமயானவர்கைள ன்ெகாண் வர ம்? 
எவ்வா  திறைமயானவர்க க்கு தகுந்த இடத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா க்க  ம்? என்ற ேகள்விகள் இயல்பாகேவ 
எ கின்றன. இந்த நிைலைம தற்ேபா  மாறிவ கின்ற . 
திறைமயானவர்க க்கு மாத்திரம் இட ண்  என்ற நிைலைம 
இப்ேபா  ஏற்பட் க்கின்ற . இதைன நான் வரேவற் 
கின்ேறன், ஆதாிக்கின்ேறன். 

நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ப ைள மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தளவிேல அங்ேக வின்சன்ற் டயஸ் என்ற 
விைளயாட்  ைமதானம் இ க்கின்ற . அ  ேபாதிய 
இடவசதிையக் ெகாண்ட விைளயாட்  ைமதானமாக 
இ ந்தா ம்கூட அங்கு வளப்பற்றாக்குைற மிக ம் அதிகமாக 
இ ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ க்கும் 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்த ைமதானத்ைத ெமன்ேம ம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்  அதைன விஸ்தாிப்பதற்கு 
ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்  
ெமன்  நான் இந்த உயாிய சைபயிேல விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
மைலயகத் ேதாட்டப் றங்கைளப் ெபா த்தளவிேல அங்ேக 
திறைமயான இைளஞர்கள் விைளயாட் த் ைறயிேல 
தங்கைள ஈ ப த்திக் ெகாண் க்கிறார்கள். திறைமயான 

வதிகள் விைளயாட் த் ைறயிேல ஆர்வம் காட்  
கின்றார்கள். மைலயகத்திேல கரப்பந்தாட்டம் மிகப் பிரசித்தி 
ெபற்ற ஒ  விைளயாட்டாக இ க்கின்ற . 
அவ்விைளயாட் ேல  திறைமமிக்க ரர்கள் இ க்கிறார்கள். 
ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக அவர்க க்கான வாய்ப் கள் 
இல்லாமற்ேபாகும் காரணத்தினால் அல்ல  அவர்க க்கு 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்காத காரணத்தினால் 
அவர்களின் திறைமகள் டக்கப்ப கின்றன. அவர்கள் 
மாவட்ட ாீதியி ம் ேதசிய ாீதியி ம் பிரகாசிக்க யாத ஒ  
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இதைன நிவர்த்தி 
ெசய்ய ேவண் ம். திறைமயானவர்கைள ன்ெகாண்  
வரேவண் ம். இைலமைற காயாக இ க்கும் மைலயக 
இைளஞர், வதிகைள விைளயாட் த் ைறயிேல பிரகாசிக்க 
ைவக்க ேவண் ம். அதற்கு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககைள 
இந்த அைமச்சு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 

அேதேபால் ஓட்ட ம் நைட ம் என்  எ த் க் 
ெகாண்டால், அ  மைலயகத்தவர்க க்கு இயல்பாகேவ 
இரத்தத் டன் ஊறிப்ேபா ள்ள ஒ  விடயம். அதைன 
அவர்க க்குச் ெசால் க்ெகா க்க ேவண் ய அவசியம் 
கிைடயா . இவ்வா  இயல்பாகேவ அவர்களின் இரத்தத்தில் 
ஊறிப்ேபாயி க்கும் இந்தத் ைறயி டாக அவர்கைள 
மரதன் ஓட்டப்ேபாட்  மற் ம் கு ந் ர ஓட்டப் ேபாட் களில் 

ன்ேனாக்கிக் ெகாண் ெசல்ல ம். எனேவ, அவர்க க் 
கான வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, ேதாட்டப் றங்கைளப் ெபா த்தளவிேல 
ஆங்காங்ேக விைளயாட்  ைமதானங்கள் என்  
ெசால்லப்ப ம் சிறிய தளங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற 
எவ ம் விைளயாட்  ைமதானங்கள் என்  ெசால்ல யா . 
அவற்ைற விைளயாட்  ைமதானத் டன் ஒப்பிட ம் யா . 

ஏேதா ஒப் க்காக ஆங்காங்ேக க க்குத் தளங்கைள 
ெவட் வைதப்ேபால் சி சி  தளங்கள் அங்ேக 
அைமக்கப்பட் க்கின்றன. அவற்ைறத்தான் நாங்கள் 
ேதாட்டப் றங்களிேல விைளயாட்  ைமதானம் என்  
ெசால் கின்ேறாம். இந்த நிைலைம மாறேவண் ம். 
அைனத்  மக்க க்கும் கிைடக்கும் அைனத்  வசதிகைள ம் 
அவர்க க்கும் ஏற்ப த்திக் ெகா த்  அவர்கைள ம் 
விைளயாட் த் ைறயில் பிரகாசிக்க ைவக்க ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த உயாிய சைபயிேல இன் ெமா  விடயத்ைத நான் 
பகிர்ந் ெகாள்ளலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்த வ டம் 
ெகௗரவ விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் 
மைலயகத்தி ள்ள பல்ேவ  விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான நிதிெயா க்கீட் ைன 
ேமற்ெகாண் , அதற்கான ெபா ப்பிைன என்னிடம் 
வழங்கியி ந்தார். என்னால் ந்தளவில் சுமார் 25 
விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்யக் 
கூ ய வாய்ப் க் கிைடத்த . அ ம்கூட ஏைனய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு ஒப்பாக - ஏைனய 
விைளயாட்  ைமதானங்க க்கு நிகராக அவற்ைறப் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்ய யாத நிைலைம, ஏெனனில், நிதிப் 
பற்றாக்குைற. ஆகேவ, இந்த வ ட ம் நான் விைளயாட்  
ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான 
நிதிெயா க்கீட்ைட ேமற்ெகாள் மா  ெகௗரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடத்தில் நான் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். 
நிச்சயமாக என  ேவண் ேகாள் அவர  கவனத்ைத ஈர்க்கும் 
என்  நம் கின்ேறன். கடந்த ைற அவர் எவ்வா  
ேதாட்டப் றங்களி ள்ள விைளயாட்  ைமதானங்கைள 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கு நிதிெயா க்கித் தந்தாேரா, 
அேதேபால் இம் ைற ம் - இந்த வ ட ம் - அதைனச் 
ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
ஏற்ெகனேவ நிதி ஒ க்கீ  ெசய் தந்தைமக்கும், இனி நிதி 
ஒ க்கீ  ெசய்யவி ப்பதற்கும் அவ க்கு நான் இந்த 
இடத்திேல நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

விைளயாட்  ைமதானங்கைளப் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்வத டாக நாங்கள் விைளயாட் த் ைறைய 
ைமயப்ப த்த ம்; விைளயாட் த் ைற அைனவ க்கும் 
சமம் என்ற நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். 
அ மாத்திரமன்றி, விைளயாட் த் ைறயிேல பாரபட்சம் 
கிைடயா , ஏற்றத்தாழ் கள் கிைடயா , அரசியல் கிைடயா  
என்ற நிைலைமைய ஏற்ப த்த ம். அவ்வா  
ஏற்ப த் வத டாக விைளயாட் த் ைறயான  
அைனவ க்கும் சமம் என்ற ஓர் எண்ணப்பாட்ைட அல்ல  
சிந்தைனைய ஏற்ப த்த ம். இப்ெபா , நாங்கள் இந்த  
நாட் ேல ஒற் ைமக்கும் சமாதானத் க்கும் மிக அதிகமாகேவ 
குரல் ெகா த்  வ கின்ேறாம். ஒற் ைம ம் சமாதான ம் 
எங்கு நில கின்றேதா, அங்குதான் நிரந்தர அைமதி நில ம். 
ஒ  டாக இ ந்தா ம்கூட, அங்கு ஒற் ைம ம் 
சமாதான ம் இ ந்தால் மாத்திரேம அந்த  சந்ேதாஷமாக, 
மகிழ்ச்சிகரமானதாகக் காணப்ப ம். அேதேபால் ஒ  நாட் ல் 
ஒற் ைம ம் சேகாதரத் வ ம் சுபிட்ச ம் இ ந்தால்தான், 
அந்த நா  ெசழிப்  மிக்க நாடாக மா ம். அந்த வைகயில் 
இந்த நாட்ைட நல்வழிப்ப த் வதற்கு இனங்க க்கு 
மத்தியிேல சேகாதரத் வத்ைத ம் ஒற் ைமைய ம் 
ஏற்ப த் வதற்கு விைளயாட் த் ைற அைமச்சு நிச்சயமாக 
அதன  பங்களிப்ைபச் ெச த்த ம் என்பைத இந்த 
உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.10] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද මන්තීවරු 

ගණනාවක් අෙප් ෙරගුලාසි පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කිරීම ගැන 
මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. එතුමන්ලා  අදහස් විශාල පමාණයක් 
ඉදිරිපත් කළා. මම ඒ ගැන එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. හිටපු 
කීඩා අමාත්ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා පකාශ කළා, 
කීඩා ෙරගුලාසි ඇති කළාට වැඩක් නැහැ, ඒවා කියාත්මක කරන්න 
අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලා. 2011 ඉඳලා විගණන වාර්තා දීපු 
නැති සංගම් විශාල සංඛ්යාවක් අවුරුදු ගණනකට පසුව ෙම් වන විට 
විගණන වාර්තා ලබා දීලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙමම කීඩා 
ෙරගුලාසි හරහා කීඩා අමාත්යාංශය ලබා ෙදන මුදල් පමාණය 
පිළිබඳ පළමුෙවනි වතාවට ඇගයීමකට ලක් කරන්න අද අපට 
පුළුවන්කම  ලැබුණා. මීට පසුව හැම අවුරුද්දකම විගණිත මූල්ය 
පකාශන ලබා ෙගන තමයි ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ මහා සභා රැස්වීම 
පවත්වන්ෙන්. අපි කීඩා අමාත්යාංශය විධියට ෙදන මුදල් ටික ඔවුන් 
පාවිච්චි කරන විධිය ගැන අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලි විගණිත මූල්ය 
පකාශනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපතිතුමා 
යටෙත්- එතුමා හැම සංගමයකටම විවිධ audit firms පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අය විසින් තමයි ෙමය හදන්ෙන්. ඉන්පසු, එය 
විගණකාධිපතිට - Auditor Generalට - යවා එතුමා සම්මත කර 
දුන්නාට පසුව, ඉතිරි කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්.  

2011 ඉඳලා 2016 වන ෙතක්ම - කිසිම විගණනයක් කරපු 
නැති සංගම් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. විගණිත මූල්ය පකාශන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් මහා සභා රැස්වීම් පැවැත් වූ සංගම් 
විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අද ඒ අය ඒ කටයුතු ටික කරනවා. 
අද වන විට සංගම් 24ක් විගණන වාර්තා ලබා දීලා තිෙබනවා. 
විගණනය සිදු ෙවමින් පවතින සංගම් 17ක් තිෙබනවා. ගැටලු 
සහගත තත්ත්වෙය් තිෙබන සංගම් 16ක් තිෙබනවා. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවශ්ය වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. අෙප්  
බලාෙපොෙරොත්තුව තිබුෙණ් මැයි 31 වන විට සමස්ත කීඩා 
සංගම්වල විගණිත මූල්ය පකාශන සහිතව මහා සභාව පවත්වලා, 
ඡන්දය පවත්වනවා නම් ඡන්දය පවත්වලා අවසන් කරන්න. 
හැබැයි, සමහර සංගම්වලට ෙමම විගණිත මූල්ය පකාශන එකතු 
කිරීෙම් දී -ෙම් අවුරුද්ෙද් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ගිය අවුරුද්ෙද් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි- පරණ ඒවාත් එකතු කරන්න තිෙබන 
තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන්ට අපි කල්ෙව්ලා ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ජූලි මාසය වන විටවත් ෙම් සංගම්වල නිලවරණ ටික තියලා 
සංගම්වල මහා සභා රැසව්ීම් පවත්වා සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළාත් කීඩා 
අමාත්යවරුන්ට මුදල් දීම ගැන කථා කළා. අපි ගිය අවුරුද්ෙද් 
පළාත් කීඩා අමාත්යවරුන්ට ෙවනම මුදල් දුන්නා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපි පළාත් කීඩා අමාත්යවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනයක් 
පළමුෙවනි වතාවට පවත්වනවා. අපි ඒ අනුව තීන්දු-තීරණ 
අරෙගන කියාත්මක කරනවා. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා කථා කරමින් කිව්වා, අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් තනතුරු 
සංඛ්යාවක් හැදුවා කියලා. මම එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වනවා. 
හැබැයි, එතුමා අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් තනතුරු හැදුවාට අධ්යක්ෂවරුන් 
බඳවා ගන්න විධියක් නැතිව අද කීඩා සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යම් පශ්නයකට මුහුණපාලා තිෙබනවා. ව්යාපෘති නිලධාරින් 20 
ගණනක් ඉතාම ඉක්මනින් බඳවා ගන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම කීඩාව කළ, කීඩාෙවන් උපාධියක් ගත්ත අය 
කීඩා අමාත්යාංශයට බඳවා ගැනීෙම් විෙශේෂ වැඩ සටහනකුත් ෙම් 

වන විට පළමුෙවනි වතාවට සකස් කරලා තිෙබනවා. කීඩා කරපු 
අය, කීඩා විෂය හදාරපු අය, කීඩා උපාධිය ගත්ත 100ක පමණ 
පිරිසක් අපට බඳවා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. ඒ 
අනුව ෙමහි තිෙබන පශ්න ටික අවසන් කර කීඩා අමාත්යාංශය 
තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා  
මැතිතුමා කිලිෙනොච්චිෙය් පශ්නය ගැන ෙයෝජනා කළා. ෙම් ගැන 
ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාත් කථා කළා. මම එතුමන්ලාට 
කියන්න කැමැතියි, ෙමය ඉතා ඉක්මනින් අපි අවසන් කරනවා 
කියලා. ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් තිෙබන පශ්නයක්. ඔවුන්ෙග් පශ්නයක්  නිසා තමයි පහු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මතක් කරන්න 
කැමැතියි, ගිය අවුරුද්ෙද් කීඩා අමාත්යාංශෙය් අරමුදල්වලින් 
සියයට 35ක් දුන්ෙන් උතුරු-නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලටය කියලා. 
අපි කිසිම ෙවලාවක උතුරු-නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ අමතක කරලා 
නැහැ. අප ට ෙදන්න පුළුවන් සහෙයෝගය හැම ෙවලාවකම 
ෙදනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට කරන්න 
පුළුවන් උපරිම ශක්තිය ඔබතුමාෙග් පෙද්ශවලටත් අපි ලබා 
ෙදනවා කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා, 
කීඩා පාසල් දියුණු කිරීම ගැන කිව්වා. අපි ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කළා. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙප් කීඩා පාසල්වලට ෙදන්න 
තිබුණු මුදල් පමාණයක් වන රුපියල් මිලියන 40ක් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන තිෙබනවා.  

එතුමා පකාශ කළා, කීඩකයන් ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැයි කියලා. මා කනගාටු වනවා, එතුමා ඒ 
සම්බන්ධව කියවා නැති එක ගැන. අපි වැඩ පිළිෙවළක් පටන් 
ගත්තා.  

මුළු ලංකාෙව්ම පාසල් 6,440ක අවුරුදු 13ක් වයසැති දරුවන් 
3,75,000ක් පරීක්ෂණයකට භාජන කරලා, ඔවුන්ෙගන් 75,000ක් 
ෙතෝරාෙගන, ඉදිරි අවුරුදු 2ක කාලය තුළ ලංකාෙව් පාසල් 316ක 
ඔවුන්ව පුහුණු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමම 
ව්යාපෘතිය 2028 දක්වා කියාත්මක කරන්න අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් අනාගත ඔලිම්පික් 
පදක්කම් දිනන අය ඒ තුළින් ඉදිරියට ෙගෙනන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

සුසන්තිකා ජයසිංහ මැතිනිය ගැන කිහිපෙදෙනක්ම කථා 
කළා. අපි එතුමියට අකටයුත්තක් කරලා නැහැයි කියලා මා 
කියන්න කැමැතියි. ඇය ඔලිම්පික් පදක්කම ෙගෙනන තුරු කීඩා 
අමාත්යාංශය ඇය ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතැනින් පස්ෙසේත් රජය විධියට 
ඇයට වියදම් කර තිෙබනවා. මා කියන්න කැමැතියි, මා ෙම් 
අමාත්යාංශය භාර ගන්නෙකොට ඇයට කිසිම තනතුරක් තිබුෙණ් 
නැහැයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ තමයි, අපි කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා කීඩා අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශිකාවකු විධියට ඇයට 
ඒ රැකියාව ලබා දුන්ෙන්. ඒ අනුව ඇය කියාත්මක කරන 
කාර්යයන් පිළිබඳව මාසික කාර්ය සාධන වාර්තාවක් ගන්න 
කියලා කැබිනට් පතිකාෙව්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් 
කළ ෙද්වල් හා ලබන අවුරුද්ෙද් කරන ෙද්වල් පිළිබඳ වාර්තාවක් 
අවුරුද්දකට වරක් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙලොකු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
කීඩාව ගැන දන්නා ෙකෙනකුට ෙම් වාර්තා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් 
වාර්තා මාස ගණනාවක් ෙනොලැබුණු නිසා තමයි, කීඩා 
අමාත්යාංශය විධියට අපි ලිපියක් යැව්ෙව්, "ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ 
ඒවා කියාත්මක කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු අපි කරන්නම්. 
හැබැයි අපට අවශ්ය කරන වාර්තා ටික ෙදන්න"යි කියලා. ඒක 
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ඇය වැරැදි විධියට ෙත්රුම් ෙගන තිබුණා. ඇය හිතුෙව්, ඇයෙග් 
පඩිය නවත්වන්න හදනවාය කියලායි. එය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. 
එතුමියට ආපසු ලිපියක් යැව්වා, එතුමියට ඇවිල්ලා අෙප් කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් (පාලන) සිරිබද්දන මැතිතුමා 
හමුෙවලා, අවශ්ය වාර්තා ටික දීලා කරුණාකර ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගන්නය කියලා. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධව විගණන අංශෙයන් දිගින් 
දිගටම අෙපන් පශන් කරලා තිබුණා, වාර්තා ෙදන්ෙන් නැතුව 
ඇයට පඩිය ෙගවන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අවෙබෝධයක් නැති අය එය අවෙබෝධ කර ගත 
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඇයට වැටුප වශෙයන් 
රුපියල් 60,000ක් ෙදනවාය කියන එක ෙලොකු කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රුපියල් 60,000ට අමතරව ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙවනුත් තවත් රුපියල් 60,000ක් ඇයට ෙගවනවාය කියන 
එක ෙම් රෙට් ජනතාවට දැනගන්න මා කියන්න ඕනෑ. ඒ අනුව 
රජය විසින් මාසිකව රුපියල් 1,20,000ක් ඇයට ෙගවමින් තමයි 
ෙම් කටයුතු ටික කරන්ෙන්. ඒ කාරණය අවෙබෝධ කරගන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාවට මා කියන්න කැමැතියි, අෙප් කීඩකයන් 
බලාගැනීම සඳහා මා උපරිම උත්සාහයක් දරන බව.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඇය විතරක් ෙනොෙවයි, ඔලිම්පික් 
පදක්කම් දිනාගත්ත තවත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ශියානි කුලවංශ, සුගත් තිලකරත්න, 
දමයන්ති දර්ශා, පුෂ්පමාලි රාමනායක යන අයත්, ඒ වාෙග්ම බර 
ඉසිලීෙම් කීඩකයනුත් ඉන්නවා. ෙම් අය ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය -
Commonwealth- පදක්කමක් දිනා ගන්නවාය කියන එක ඉතාම 
අමාරු කාර්යයක්. අපට හිතාගන්න බැහැ, ෙමය ෙකොතැනින්ද 
පටන් ගන්ෙන් කියලා. සමහර අය කියනවා, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මැතිනියට පමණක් විශාම වැටුපක් ෙදන්නය කියලා. එතෙකොට 
අනික් අය  ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඒ අය ෙම් වනතුරු අපට 
කරදරයක් කරලා නැහැ. ශියානි කුලවංශ මැතිනිය ඇතුළු අනික් 
අය එකතුෙවලා  පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වා අෙපන් ඉල්ලීමක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙම්වා ෙදන්නය කියලා. අපට එෙහම ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි යම් කමවත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
ඕනෑ. මා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා අහන්න කැමැතියි, 
ෙම් අයට ෙමොන විධියටද විශාම වැටුපක් දිය යුත්ෙත් කියලා. 
සමහර විට ඉතාම අසරණ වුණු කීඩක කීඩිකාවන් ඉන්නවා. ඒ අය 
ෙබ්රාගන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි සුසන්තිකා ජයසිංහ ෙවනුෙවනුත්, අනිකුත් 
කීඩකයන් ෙවනුෙවනුත් ෙපොදුෙව් යම් තීරණයක් ගත යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම සුසන්තිකා ජයසිංහට තීරු බදු රහිත වාහනයක් ලබා 
දුන්නාය කියලා අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා කිව්වා. මා 
කියන්න කැමැතියි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අනාගතෙය්දී සලකා බලා 
ඉදිරි කටයුතු කරන්න කැමැතියි කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක් එක් පළාත්වල විවිධ පෙද්ශවල 
තිබුණු පශ්න ගණනාවක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අරවින්ද් කුමාර් මැතිතුමා වින්සන්ට් ඩයස් 
කීඩාංගණය ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග්ම විගුලවත්ත කීඩාංගණය 
පිළිබඳව කථා කළා. ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට මා 
කියන්න කැමැතියි, ඒ කීඩාංගණෙය් තාප්පයට පමණක් රුපියල් 
ලක්ෂ 56ක් වැය වනවාය කියලා. කීඩාංගණයක් හදන මුදලයි 
තවත් පෙද්ශයක තාප්පයකට වියදම් කරන්ෙන්. තිෙබන තත්ත්වය 
අනුව වැඩ කරන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. එදා මා ඒ ස්ථානය 
බලාෙගන ආවා. 

මම උපරිම උත්සාහයක් දරන්නම්, ඒකට යම් ශක්තියක් 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ශීෙන්සන් මන්තීතුමා ඒ අයෙග් කීඩා පිටි 
පිළිබඳව විෙශේෂ ඉල්ලීම් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාට කියන්න 

කැමැතියි. අපට ලැෙබන රුපියල් මිලියන 100ක, 150ක විතර 
මුදලක් තමයි අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් ඉල්ලීම අනුව ලංකාෙව්ම 
තිෙබන කීඩා පිටි සංවර්ධනය කරන්න ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. 
පසුගිය අවුරුද්ෙද්ත් අපට ලැබුණු මුදල් පමාණය ටිකක් අඩු වුණා. 
ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි මුදල් අමාත්යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
මුදලින් යම් පමාණයක් අරෙගන තිෙබනවා. මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා, ෙකොෙහොම හරි ලංකාව පුරාම සමානව ෙම් කියාදාමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් තිෙබන පළාත් කීඩාංගණ සහ 
දිස්තික් කීඩාංගණවලට රුපියල් මිලියන 300, 400 වියදම් කරලා 
තමයි අපි ඒවා හදන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම අවසානෙය්දී 
ෙවන්ෙන් ෙම්වා නඩත්තු කරන්න බැරුව විශාල අර්බුදයකට යන 
එකයි. ඒක නිසා  අෙප් අමාත්ය මණ්ඩලයට මම කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව පළාත් කීඩාංගණ සහ දිස්තික් 
කීඩාංගණ සම්පූර්ණෙයන් කීඩා අමාත්යාංශෙය් පරිපාලනයට 
අරගන්න ඕනෑ. එයට ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියට පවරා ෙගන එයින් 
නඩත්තු කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් විධියට 
මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
කැබිනට් පතිකාව අනුව අෙප් ගයන්ත මැතිතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් 
-ගාල්ෙල්- හදන කීඩා පිටිය හැදුවාට පස්ෙසේ ඒෙක් අයිතිය 
තිෙබන්ෙන් ගාල්ල පාෙද්ශීය සභාවට ෙහෝ නගර සභාවට. ඒ 
ආයතනවලට ෙම් තරම් කීඩාගංණයක් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. 
ඒකට අවශ්ය කරන නිලධාරින් ටික අපි බඳවා ගන්න ඕනෑ. ඒකට 
අපට අවසර ලැබිලා තිෙබනවා. දැනට අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා මහනුවර, ෙපොෙළොන්නරුව, මාතර කියන කී ඩාංගණ ෙම් 
යටෙත් සම්පූර්ණෙයන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
 ඒවා පවත්වාෙගන යන්න විශාල වියදමකුත් යනවා. ඒවා ආරක්ෂා 
කරෙගන පවත්වාෙගන යනවා වාෙග්ම කීඩක-කීඩිකාවන්ට 
නවාතැන් පහසුකම් ආදී සියල්ලම අපට ලබා ෙදන්න සිදු ෙවනවා.  

එදා අෙප් රෙට් කීඩාංගණ පහසුකම් ෙමෙහම තිබුෙණ් නැහැ. 
අද අපි හැම පළාතටම කීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. හැම 
දිස්තික්කයකටම කීඩා සංකීර්ණයක් හදනවා. ඊළඟට, අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන් හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම කී ඩාංගණය ගණෙන් සංවර්ධනය කරන්න. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අපට පුළුවන් විධියට යම් පමාණයක කටයුතු කරනවා. 
මුදල් අමාත්යාංශෙයන් අපි ෙම් සඳහා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා 
තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් අපට මුලින්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 50ක, 100ක  එක කී ඩාංගණයක් ගණෙන් හදලා 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙබොෙහොම වටිනවා. ෙමොකද අෙප් 
මන්තීවරුන් කරන ඉල්ලීම් අනුව රුපියල් ලක්ෂ 60ක්, 70ක්, 
100ක්, 150ක් යනවා, ඒ වාෙග් කීඩාංගණයක් සම්පූර්ණෙයන් 
හදලා ඉවර කරන්න. ඒක හදලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් 
සමස්ත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක ෙවයි. ඒක නිසා මම ඒ කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම මලල කීඩාව වාෙග්ම අෙනකුත් කීඩා දියුණු 
කරන සමස්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා. ෙම් 
ෙරගුලාසි තුළ අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අනුගත කරලා තිෙබනවා, 
ඒ ඒ සංගම්වලට පත්ෙවන්න ඕනෑ නිලධාරින්ට තිෙබන්න ඕනෑ 
සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා. භාණ්ඩාගාරිකවරෙයකු ෙවන්න 
 තිෙබන්න ඕනෑ සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියලා අපි සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ විගණිත මූල්ය පකාශන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම තුළ ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද පළමුවැනි වතාවට බැඩ්මින්ටන් සංගමය විගණිත මූල්ය 
පකාශන ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම මත අපි  ඒ නිලවරණය තහනම් කළා.  
රෙට් කීඩා නීතිය වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරන නිසා,  රෙට් 
කීඩා නීතියට අපි ගරු කළ යුතු නිසා අපි බැඩ්මින්ටන් නිලවරණය 
තහනම් කළා.  නැවත අපි බැඩ්මින්ටන් නිලවරණය කැඳවලා 
තිෙබනවා. ෙම් කියාදාමය තුළ ලංකාෙව් කීඩා සංගම් නිවැරැදි 
තැනකට ෙගෙනන්නත් ඒ වාෙග්ම ඒ කීඩා සංගම් ස්වාධීන ෙලස 
කටයුතු කරන්න අවශ්ය කරන කාරණා ටික මතු කරන්නත් අපට 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා ෙම් 
කියාවලිය හරියට කියාත්මක වුෙණොත් අපට පුළුවන් ලංකාෙව් 
කීඩා ක්ෙෂේතය නිවැරදිව ඉස්සරහට ෙගන යන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. අද අපි සූදානම් ෙවමින් ඉන්ෙන් ආසියානු 
මලල කීඩා තරගාවලියටත්, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය කීඩා 
තරගාවලියටත් අෙප් කීඩකයන් සුදුසු විධියට සකස් කරන්න. ඒ 
අනුව අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොටත් අෙප් කීඩක-කීඩිකාවන් ෙවනම සංචිතගත කරලා, 
ඔවුන්ට ආහාරපාන ලබා දීලා, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන ව්යායාම් ටික 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් හැම ෙකෙනකුටම අද ෙවනෙකොට 
අෙප් කීඩා අරමුදෙලන් මාසිකව අපි දීමනාවක් ෙගවනවා. 
පළමුවැනි ඔලිම්පික් සහ ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය සංචිතවල අයට 
රුපියල් 10,000, රුපියල් 15,000, රුපියල් 35,000 දක්වා 
ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් පුහුණුකරුවන්ට අපි මාසිකව 
මුදලක් ෙගවනවා. අපි ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ අනුව කීඩා අමාත්යාංශය විධියට අපි හැම මාසයකම 
රුපියල් ලක්ෂ 15ක, 20ක විතර පමාණයක් ෙම් සංචිතගත කරලා 
ඉන්න කීඩක- කීඩිකාවන්ට  ෙගවනවා. ඒ විධියට මුදල් ෙගවලා 
ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කරලා 
තිෙබනවා.  

සුගතදාස කීඩාංගණෙය් තිෙබන පශ්නය පිළිබඳව මාධ්ය මඟින් 
දිගින් දිගටම කථා කළා. මම කියන්න කැමැතියි, සුගතදාස 
කීඩාංගණෙය් තිෙබන ධාවන පථය ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා හිටපු කාලෙය්දී තමයි හැදුෙව් කියන එක. 
හැබැයි ඒක අවුරුද්දක්වත් තියා ගන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ; 
කඩාෙගන වැටුණා. අවසානෙය්දී අපට කීඩා පිටියක් නැතුව ගියා; 
ධාවන පථයකුත් නැතුව ගියා. අෙප් දියගම කීඩාංගණෙය් ධාවන 
පථයත් දැන් කඩාෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. සුගතදාස 
කීඩාංගණෙය් ධාවන පථයත් කඩාෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් පටිපාටිය කියාත්මක කරෙගන ගියා. පළමුවන 
ෙටන්ඩරය ඇත්තටම අභියාචනා මණ්ඩලෙයන් පතික්ෙෂේප කළා, 
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ නීතියට ගරු 
කරමින් අපි නැවත ඒ කියාදාමය ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. තව 
සතියක්-ෙදකක් ඇතුළත ෙකොෙහොම හරි ෙම් ෙටන්ඩර් පටිපාටියත් 
අවසන් කරලා, සම්පූර්ණෙයන්ම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සුගතදාස කීඩාංගණෙය් ධාවන 
පථය ෙම් අවුරුද්ද අවසන් ෙවන්න මාස කිහිපයකට කලින් ඉතාම 
ඉක්මනින් හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

අවුරුදු 25කට පස්ෙසේ සුගතදාස කීඩා සංකීර්ණෙය් 
අලුත්වැඩියා කටයුතු විශාල සංඛ්යාවක් කරන්න පසු ගිය සතිෙය් 
අපට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. ඒ අනුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2018, 2019 වර්ෂ තුළ කල්පනාකාරීව 
සකස් කරන යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න. ඒ 
වාෙග්ම දියගම කීඩාංගණය සංවර්ධනය කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙම් අවුරුද්ෙද් අපට රුපියල් 
මිලියන 500ක් ලබා දුන්නා, අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා. මම 
එතුමාට -රවි කරුණානායක මැතිතුමාට- ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ලබන අවුරුද්ෙද් ඒ සඳහා 
තවත් මුදලක් ලබා ගන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශ ආධාර 
මුදලක් මඟින් ඒ කීඩාංගණය රටට අවශ්ය කරන විධියට 

සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම නුවරඑළිෙය් අධි උන්නතාංශ හැකියාවන්ෙගන් යුක්ත 
කීඩා පිටියක් සකස් කරන වැඩ පිළිෙවළට අපි ෙඩොලර් මිලියන 
80ක් අනුමත කර ගත්තා. ආසියාෙව් තිෙබන හතරවන 
කීඩාංගණය විධියට එය ගෘහස්ථ කීඩාගාර සහිතව ඉතාම දියුණු 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම 
කල්පනා කරනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෙම් කියාදාමය 
අවසන් කර ගන්න. අපට අවශ්ය කරන යටිතල පහසුකම් සියල්ල 
අපි සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි ඉන්ෙන්.  

දැන් පාසල් මට්ටෙම් ඉඳලාම තිෙබන පධාන අර්බුදයක් තමයි,  
අෙප් දරුවන් කීඩා කටයුතුවලට ෙයොමු වීම අඩුවීම. ඉතින් ඒ 
තත්ත්වය නැති කර, දරුවන් වැඩිෙයන් කීඩවලට ෙයොමු කර 
ගැනීම සඳහා රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා  කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කළා, හැම දිනකම පැය භාගයක් දරුවන් කීඩා පිටිෙය් 
රඳවන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. ඒකට 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා එකඟතාව පළ කළා. ඒ අනුව 
දැන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් හැම පාසලකම, හැම දවසකම පැය 
භාගයක කාලයක් ෙකෙසේ ෙහෝ දරුවන් ශාරීරික සුවතා 
වැඩසටහන්වලට, විවිධ කීඩාවලට ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
අප ඒකාබද්ධව කරනවාය කියන කාරණයත් මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ සඳහා අෙප් අමාත්යාංශයත්, අධ්යාපන අමාත්යාංශයත් 
අත්වැල් බැඳ ෙගන වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක කරනවා. 
අප අතර කිසිම පශ්නයක්, අර්බුදයක් නැහැ. අපි සියලුෙදනාම 
එකතු ෙවලා කීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන කටයුතු ටික 
කරනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මම මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දන 
ෙදක දින ෙදකක සංෙශෝධනයක් සහිතවයි ආෙව්. අපට ෙම්ක 
එකට ගැසට් කිරීම තුළින් ෙම් තිෙබන අර්බුදය නතර කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  මම යම් අදහසක් දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙකොෙහොමද අපි ෙම්ක කරන්ෙන් කියන එක 
ගැන. ෙමොකද, ෙම් දින පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබන නිසා. එකක් 
2016.10.27 වන දින තමයි පළ කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් එක 
පළ කරලා තිෙබන්ෙන්, 2017.02.13 වන දින. ඉතින් ෙම් ෙදෙක් 
තිෙබන කාරණා සංෙශෝධන සහිතව තිෙබන නිසා සමහර කීඩා 
සංගම්වලට විශාල පටලැවිල්ලක් තිෙබනවා, ෙම්ක එකතු කර 
ගැනීම සම්බන්ධව. ඒ නිසා අපි ෙම්ක එක ගැසට් පතයක් විධියට 
ෙහෝ එක document එකක් විධියට හදා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා 
මම විශව්ාස කරනවා. ඒකට යම් අවසරයක් ලැබුෙණොත් ෙහොඳයි. 
ෙම්ක ඇමුණුමක් සහිතව දැමීම තුළ කීඩා සංගම් විශාල 
අර්බුදයකට ලක් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් ෙපොඩි 
අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින් මම මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Edward Gunasekara. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the 
Chair? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 

now take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා  මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES 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. 

 
ෙපොලිතින් හා ප්ලාසට්ික් භාවිතය නිසා සිදුවන 

පරිසර විනාශය 
ெபா த்தீன் மற் ம் பிளாஸ் க் பாவைனயால்  

ஏற்ப ம் சூழல் பாதிப் கள்  
ENVIRONMENTAL DESTRUCTION DUE TO USAGE OF 

POLYTHENE AND PLASTIC 

[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවසථ්ාෙව් 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"අප රෙට් දිෙනන් දින පාරිසරික වශෙයන් සිදු වන විනාශයන් මඟින් 
කාලගුණික, ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට විශාල බලපෑමක් ඇති වන බව 
කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ඉන් එක් කරුණක් වන්ෙන් ෙපොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් 
භාවිතයයි. ෙපොලිතින්, ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් වැනි ෙද් පරිහරණය කර ඒවා 
තැනින් තැන දැමීම ෙහේතුෙවන් පරිසරයට දැඩි හානිකර තත්ත්වයක් ඇති ෙව්.  

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ෙමම විනාශය වැළැක්වීම සඳහා විවිධ නීති පනවා 
ඇතත් අප රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් ෙනොමැති බැවින් ෙපොලිතින්, ප්ලාස්ටික් 
වැනි ෙද් මඟින් සිදු වන පරිසර විනාශය වැළැක්වීමට නීතිමය වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගන ඒමට මම ෙම් සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙයෝජනාව සකස් 
කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරද්දී ෙකොෙළොන්නාෙව් පශ්නය 
ඇති ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ; ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති වුණු ජල ගැල්ම 
සිදු ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ෙම්ක ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 

රෙට් තිෙබන බරපතළ පශ්නයක්. ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225ෙදනා ද දැන ගත යුතුව තිෙබනවා, 
ෙම්ක ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න අතුරින් මූලික පශ්නයක් බවට දැන් 
පත් ෙවලා තිෙබන බව. අද රෙට් ෙඩංගු ෙරෝගය දිෙනන් දින වැඩි 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ හැම කාරණයක්ම ගත්තාම අවසානෙය්දී 
අපට ෙපෙනනවා, අපි දන්නවා, ෙනොදිරන ෙද්වල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙගනැවිත් අද අෙප් රට ඉතාම බාල රටක් බවට පත් 
කරෙගන තිෙබන බව. ඉතාම පහසු නිසා supermarketsවලත්, 
අෙනකුත් හැම තැනකමත් ෙම් ෙනොදිරන ෙද්වල් පරිහරණයට 
ෙගන තිෙබනවා.  

පසුගිය දවස්වල ගංවතුර ගලපු අවස්ථාෙව්දීත් අපි ෙකොතරම් 
වතුර ෙබෝතල් ෙබදුවාද? මම හිතන විධියට ලක්ෂයකට වඩා 
ෙබදලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? ඒවාට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මම හිතන හැටියට ෙබදුව වතුර ෙබෝතල්  
සංඛ්යාව ලක්ෂයකට වැඩියි. අපි ප්ලාස්ටික් වතුර ෙබෝතල් තමයි 
වැඩිෙයන් ෙබදුෙව්. පාසලක් ගත්ෙතොත්, සාමාන්යෙයන් ෙලොකු 
පාසලක දරුවන් 4,000ක් හිටිෙයොත්, එයින් 1,000ක් ෙදනා lunch 
sheets 1,000ක් දවසකට පාසලට ෙගනාෙවොත්, ඒ පාසල් භූමියට 
දිනපතා lunch sheets 1,000ක් එකතු ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

පසුගිය මැයි රැලිෙය්දී, අෙප් පක්ෂෙයන් කරපු මැයි රැලිෙය්දී 
අපි පයින් යද්දී දැක්කා, මරදාන පැත්ෙත් ෙමොන තරම් shopping 
bags, ෙමොන තරම් කෑම ෙගනාපු ෙපට්ටි, ෙමොන තරම් වතුර 
ෙබෝතල් සහ විවිධ ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් පාර දිෙග් තිබුණාද කියලා. 
ඉතින් ඒ හැම කාරණයකින්ම අවසානෙය්දී ලැෙබන පතිඵලය 
කුමක්ද කියන එක කවුරුත් දන්නවා.  

ෙම් රෙට් පළාත් පාලන ආයතන මඟින් කරන්න පුළුවන් 
කාරණා ෙගොඩාක් තිෙබනවා. නමුත් රෙට් නීතියක්-රීතියක් නැතුව 
ගියාම එවැනි ආයතනයකිනුත් ඒවා පාලනය කරන්න බැහැ. මම 
ෙම් මෑතකදී මෙග් ගෙම් මීටර 100ක් විතර දිග කානුවක් අෙප් 
මුදලකින් බැන්ෙදව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය 
වැස්සට කානුෙව් ෙකළවර ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් 50ක් විතර හිර 
ෙවලා තිබුණා. ඒ, අලුත්ම කානුෙව්. ඒ වාෙග් එක්තරා කානුවක 
විශාල ෙලස ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් හිර ෙවලා තිෙබන පින්තූරයක් 
ඊෙය් ෙපෙර්දා Facebook එෙකත් පළ කරලා තිබුණා, මම දැක්කා.  
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාවට ඕනෑ තරම් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා ගැන අපි කථා කරනවා; ඇමතිතුමා 
ඇවිල්ලා උත්තර ෙදනවා. ඒක එතැනින් ඉවරයි. හැබැයි ෙම් 
කාරණය එෙලස ඉවර කෙළොත් උපදින්න ඉන්න දරුවන්ෙග්ත්, අද 
ඉපදිලා ඉන්න අයෙග්ත්, ෙම් ජීවත් ෙවලා ඉන්න අපෙග්ත් 
ජීවිතවලට විශාල හානියක් සිදු ෙවනවා; විශාල තර්ජනයක් සිදු 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිසරය භාර අෙප් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම්ක සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් වුණාට, අද 
ෙමතැන තීරණ ගන්න බැරි වුණාට, තීරණයක් ගන්න තැනට අපි 
225ෙදනාම යන්න ඕනෑ.  

අපි ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල්, ආසියාෙව් දියුණු රටවල් ෙදස 
බලමු. ඔබතුමා දන්නවා, සිංගප්පූරුෙව් නායකයා රට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ නිසා  චුයිංගම් භාවිතය තහනම් කළා බව, රට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ නිසා. අපට ඒ තත්ත්වයට යන්න බැරි ඇයි? රට 
දියුණු කරන්න ඕනෑ කියා කියනවා, රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ කියා කියනවා, ෙඩංගු මදුරුවාෙගන් ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ කියා කියනවා, කුණු පතිචකීකරණය ගැන කියා 
ෙදනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් කුණු එකතු ෙවන විධිය ගැන බලා ඒවා 
වළක්වන කමෙව්දයක් හදලා නැහැ. අද supermarket එකකට 
ගියාම shopping bags කීයක් අරෙගනද ෙගදර යන්ෙන්? අපි 

1301 1302 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දන්නවා, අෙනකුත් රටවල බෑග් එකකට අය කරනවා. අද ෙම් 
රෙට් බෑග් එකකට අය කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  මා දන්නා 
පරිදි  එෙලස අය කරන්න ගිහිල්ලා නඩුවක් පවරලා තිෙබන 
අවස්ථාවකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය නීතිමය වශෙයන් 
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ඒක ලිහිල් නීතියක් ෙවන්නට බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා අද ගමක 
මළ ෙගයක් තිබුෙණොත් සුදු පාට ෙපොලිතීන් කිෙලෝ ෙකොච්චර 
එල්ලනවාද කියලා. ෙම් ෙපොලිතීන් කිෙලෝ ටික මාසයක් විතර 
ගියත් මහ ෙපොෙළොවට පස් ෙවන්ෙන් නැති බව අප දන්නවා. 
මාසයකට මළ ෙගවල් තුනක්, හතරක් එක ගමක සිද්ධ ෙවනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන්, මළ ෙගයක් සිද්ධ වුණාම අදාළ 
ගාම නිලධාරිට මරණය දැනුම් ෙදන අවස්ථාෙව්දී ඔහු අතින්ම, 
''ෙපොලිතීන් එල්ලන්න තහනම්'' කියලා දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.  සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට මුලින්ම ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සෑම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකම නායකයින් මාර්ගෙයන්, පාෙද්ශීය 
නායකයින් මාර්ගෙයන් අපි දැනුම් දීලා නිෙයෝගයක් පනවන්න 
ඕනෑ, ''ෙපොලිතීන් පාවිච්චි කරන්න එපා'' කියලා.  

විෙශේෂෙයන්, මළ ෙගවල් සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙපොලිතීන් 
භාවිතය නිසා තමයි අද ගම්වල ෙපොලිතීන්වලට අදාළව විනාශයක් 
සිදු වන්ෙන්. ඒක නවත්වන්න අපට ගත හැකි කමෙව්ද තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් කාරණය සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් - 
Adjournment Motion එකක් - හැටියට ෙනොසලකා කටයුතු කළ 
යුතුයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින මන්තීවරු කිහිප 
ෙදනා ඇතුළුව, 225ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ෙම් රට විනාශ 
කරන ෙමම ගැටලුවට පිළියම් ෙයදිය යුතුයි. ෙපොලිතීන් ඇතුළු 
ෙනොදිරන ෙද්වල් එක මාසයක් තුළ ෙම් රටට එකතු වුණාම ෙමොන 
තරම් විනාශයක් සිද්ධ ෙවනවාද? ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු ෙගොෙඩ් 
ෙපොලිතීන් ෙකොච්චර තිෙබන්න ඇද්ද?  

අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, ෙනොදිරන ෙපොලිතීන් සහ 
ප්ලාස්ටික් කුණු හැටියට ෙවන විධියකට ෙවන් කෙළොත් අපට ඒක 
මුදල් කර ගන්න පුළුවන්. එෙහම වුණත්, ඒ ආකාරයට මුදල් කර 
ගන්න පුළුවන් කියලා ඒකට කමෙව්ද හදනවාට වැඩිය ෙම්වා 
පරිෙභෝජනය නවත්වන කමෙව්දයක් හැදුෙවොත්, ෙම්ක රට 
ඇතුළට යන විධිය නැති කෙළොත් ඒක වැදගත්.  තමන්ෙග් බඩු 
බාහිරාදිය ෙගනියන්න මල්ලක් පාවිච්චි කිරීමට හැම ෙකෙනකුම 
පුරුදු කළ යුතුයි. අපි පුංචි කාලෙය් අෙප් ෙගදර පන් මලු පාවිච්චි 
කළා. අද පන් මලු පාවිච්චි කරනවා තියා, එෙහම ඒවා ගමක අෙප් 
අලුත් ළමෙයකුට දකින්නවත් නැහැ. ඒ නිසා හැම තැනකදීම 
ෙනොදිරන භාණ්ඩ, දව්ය අපට පාවිච්චි කරන්න ෙවනවා. ඊෙය් 
අගමැතිතුමා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රැස්වීමකදී සමුදීය 
පරිසරය පිළිබඳව කථා කළා මම දුටුවා.  

ඇත්ත වශෙයන් අපි ෙම් එකතු කරන කුණු අන්තිමට මහා 
සාගරයටයි යන්ෙන්. ඒ නිසා මහා සාගරෙය් විපර්යාසයක් සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙලෝකය වශෙයන් ගත්තාම අපි පුංචි රටක් වුණාට, 
වැඩිෙයන් කරන පරිසර විනාශය මුළු ෙලෝකයටම බලපාන්න 
පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තරුණ ඇමති ෙකෙනක් 
හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගෙනන්න. හැම මන්තීවරෙයකුටම එහි වග කීම භාර ෙදන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ෙඩංගු ෙරෝගෙය් 
ව්යාප්තිය අද ෙම් රෙට් දිෙනන් දින ඉහළ යන බව. මම රට ගැන 
සඳහන් ෙනොකර ෙම් කාරණය කියන්නම්. ලංකාෙව්දී ෙඩංගු 
ෙරෝගය වැළඳුණු එක්තරා කාන්තාවක් මෙග් ඥාතිෙයක් ඉන්න 

යුෙරෝපෙය් පධාන රටකට ගියා. ඇය ෙමෙහන් ෙඩංගු ෙරෝගයට 
ෙබෙහත් අරෙගනයි ගිෙය්. ගුවන් යානාෙව් පැය 10ක්, 12ක් ගත 
කර ඒ රටට ගියාම මහන්සිය නිසා, ෙතෙහට්ටුව නිසා ඇය නැවත 
අසනීප වුණා. එහිදී ෙඩංගු ෙරෝගය උත්සන්න ෙවලා ඇය එයින් 
මිය ගියා. අන්තිමට ඒ රෙට් දන්නා හඳුනන ෙකෙනකුවත් -ආශය 
කරන අයවත්- අෙප් රටට එවන්ෙන් නැති මට්ටමට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. ෙම් ගැන අපි 
සලකන්ෙන් නැහැ. තමන්ට එයට මුහුණ ෙදන්න වුෙණොත් විතරයි 
ඒ ගැන ෙලොකුවට හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සභාව කල් තබන අවසථ්ාෙව් 
ෙගෙනන ලද සාමාන්යය ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් ගැන හිතන්න 
එපා කියලායි මා නැවතත් කියන්ෙන්. ෙම් සභාෙව් අපි තුන් හතර 
ෙදෙනක් එක්කාසු ෙවලා කාලය ගත කළ වැඩක් හැටියට ෙමය 
පත් කරන්න එපා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මම මූලාසනය 
මාර්ගෙයන් කියන්ෙන්, ඔබතුමා ෙම්කට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න කියලායි. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා.  

ඊෙය් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරෙයකුෙගන් අහනවා මට ඇහුණා, ''මන්තීවරු 225ෙදනාම 
එකතු ෙවලා පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි ෙඩංගු මර්දනය 
පිළිබඳව ෙමොකක් හරි වැඩ පිළිෙවළක් කරමු ෙන්ද?'' කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන් කළ යුත්ෙත් ඒක තමයි. මම ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන ෙකොට ෙම් රෙට් විශාල විනාශකාරී කටයුතු ෙදකක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරියට තවත් සිද්ධ ෙවනවා.  

මා නිෙයෝජනය කරන මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් කලාප 
අධ්යාපන කාර්යාලයට මම ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, එම 
කලාපෙය් කිසිම පාසලක් ඇතුළට ප්ලාස්ටික් සහ ෙපොලිතීන් ෙගන 
ඒම නවත්වන කමෙව්දයක් සකස් කරන්න කියලා. ෙමය පසුගිය 
කාලෙය් ඉඳලා කළ සුපුරුදු ෙයෝජනාවක්. ඒ නිසා ෙමහි වැඩි 
බරක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙලොකු වුවමනාවක් නැහැ. නමුත්, 
ෙම්කට යම් කිසි නීතිමය වැඩ පිළිෙවළක් අපි හදන්න ඕනෑ. 
නීතියක් ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම් කටයුත්ත කරලා 
වැඩක් නැහැ.  

අද පාරවල්වල සුළඟට පාෙවලා යන ෙපොලිතීන් බෑග් 
ෙකොච්චර තිෙබනවාද? අද මඟුල් ෙගයක වැඩ කටයුතු ඉවර ෙවන 
ෙකොට මත්පැන් එක්ක කලවම් කරන්න ෙගනාපු බීම වර්ගවල 
ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් ෙකොපමණ තිෙබනවාද? අවසානෙය් ඒවා 
ඔක්ෙකෝම වැෙටන්ෙන් මහ පාරටයි. ෙම් හැම එකකින්ම ෙම් රට 
ඉතාම විනාශකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු 
වුණු රටවල් ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් නායකයින්, පධානීන් තමයි 
ෙම්වාට නීති රීති හදන්ෙන්. අෙප් රෙට් වුණත් ඒවා හදන තැන 
ඉඳෙගනයි අපි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද දවෙසේත් ෙම් ගැන  කථා කරලා, සුළඟට 
පාෙවලා යන වචන ටිකක් බවට පත් ෙනොකර රටට වැඩක් වන 
විධියට නීතිමය වශෙයන් ෙම්කට හරියාකාර වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්නය කියන ඉල්ලීම ඔබතුමා මාර්ගෙයන් මා ගරු ඇමතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරනවා.  මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා. 

1303 1304 

[ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] 
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[අ.භා. 6.40] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා  ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව මා 
ස්ථිර කරන ගමන් මට ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
සතුටට පත් ෙවනවා.  

මා දන්නා පරිදි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා  ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ මාර්තු මාසෙය්යි. මාර්තු මාසෙය් සිටම 
ෙම් ෙයෝජනාවට අදාළ කාරණා සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවනවා. ඒ 
අතරතුරම තමයි අද වන විට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
ව්යසනවලටත් අප මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්.  

අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙම් රෙට්  නීතියක් හැටියට 
කියාත්මක විය යුතු ෙදයක්ය කියන එක අපි හිතන්න ඕනෑ.  මා 
දන්නා තරමට ෙම් කාරණය ගැන ෙම් ආණ්ඩුව නීති සම්පාදනය 
කර ගන්නා තැනට වැඩ කරමින් ඉන්න අවස්ථාවකුයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් පධානම පශ්නය තිෙබන්ෙන් අපි කථා 
කරන ෙපොලිතීන් ඇතුළු ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් භාවිතය 
සම්බන්ධෙයනුයි. උදාහරණයකට ෙම් රෙට් වැඩ කරන 
ජනතාවෙගන් ෙගදරින් උෙද්ට බත් එකක් අරෙගන එන ජනතාව 
මිලියන 5ක් විතර වුෙණොත් අඩුම තරමින් ඒ ජනතාවෙගන් 
භාගයකට වැඩි පිරිසක් තමන්ෙග් බත් පත බැඳෙගන යන්ෙන් 
ෙපොලිතීන් ෙකොළවලයි. ඒ  අනුව  අවසානෙය් අඩුම තරමින් 
මිලියන 3ක විතර ෙපොලිතීන් ෙකොළ පමාණයක් අනිවාර්යෙයන්ම 
පරිසරයට එකතු ෙවනවා. එතෙකොට දිනපතා පරිසරයට එකතු වන 
ෙම් මිලියන 3ක අපදව්ය නිසා -ෙම්වා ෙනොදිරන අපදව්ය. 
කවදාවත් ෙම්වා දිරන්ෙන් නැහැ-  සිදු වන පරිසර විනාශය ගැන, 
එයින් වන ව්යසනය ගැන අප සියලු ෙදනාම ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන වාද විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ. අෙප් ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමයට අදාළ සංඛ්යා ෙල්ඛනත් ඉදිරිපත් 
කරමින් එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව ඉදිරිපත් කරාවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම් ෙපොලිතීන් 
භාවිතය එක්වරම අපට තහනම් කිරීමට බැරි නම් මුලින්ම එය 
කමානුකූලව අවම කරලා, අවසානෙය් තහනම් කරන තැන දක්වා 
යා යුතු ෙවනවා.  ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත් 
අද ෙලෝකෙය් සමහර රටවල පතිචකීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් 
වර්ග භාවිත කරනවා. ෙමහිදී ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් තහනම් කරලා  
සම්පූර්ණෙයන්ම වීදුරු ෙබෝතල් භාවිත කරන තැනට කටයුතු 
කරන්න බැරි ෙව්වි.  ෙම්වා තහනම් කරන්න බැරි නම් ෙලෝකෙය් 
දියුණුවත් එක්ක පතිචකීකරණය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් වර්ගවලට 
අපි ෙයොමු විය යුතු ෙවනවා. යම් කිසි කමෙව්දයකින් ෙම් 
වැඩසටහන ඉතාම ඉක්මනට කියාත්මක විය යුතුයි; නීතිගත විය 
යුතුයි. අපි කථා කරන ෙඩංගු මර්දනය ඇතුළු ෙම් හැම ෙදයක්ම 
එක්තරා තැනක  හිර ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් 
භාවිතය නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා මතක් කළා වාෙග් අපි ජුනි 01වැනි දා ඉඳලා පටන් 
ගත්තා,   ෙම් රෙට් ෙඩංගු මර්දනය සඳහා සුවිෙශේෂි කාර්ය භාරයන් 
කරන මාස තුනක වැඩසටහනක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජුනි 
01වැනි දා ඉඳලා අපි පටන් ගත්තා, කසළ කළමනාකරණෙය්දී 
"දිරන කසළ" සහ "ෙනොදිරන කසළ" ආදි වශෙයන් කසළ ෙවන් 
කිරීෙම් වැඩසටහනක්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පිරිසිදු 
රටක්, පිරිසිදු ජාතියක් බිහි කරන්න නම් අපි පිරිසිදු රට වැසියන් 
විය යුතු ෙවනවා. එෙහම නම් අපි මුලින්ම අෙප් ෙකොටස ඉටු කළ 
යුතු ෙවනවා.  

පසුගිය දවස්වල අපි විවිධ සාකච්ඡාවලදී කථා කළා, -ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මතක් කළා වාෙග්- සියලු  
මන්තීවරුන් එකතුෙවලා, මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම එකතු ෙවලා 
ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු කරමු කියලා. අපි 225 ෙදනාටම එකතු 
ෙවන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් ෙම්ක. ෙමොකද, ෙඩංගු මදුරුවා මටත් 
විදිනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමාටත් විදිනවා, 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් විදිනවා. ඒ නිසා ෙම්ක අපි හැම 
ෙදනාටම එකතු ෙවන්නට පුළුවන් මාතෘකාවක්. ෙඩංගු මර්දන 
වැඩසටහනට,  රට පිරිසිදු කරන වැඩසටහනට අපි එක හා 
සමානව දායකත්වය දුන්ෙනොත් අපට ෙම් කටයුතු සාර්ථකව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙද්ශපාලන ෙබ්ද, ජාති ෙබ්ද, පක්ෂ 
ෙබ්ද වාෙග් සියලු ෙද්වල් අමතක කරලා අපි සියලු ෙදනාට එකතු 
ෙවලා කටයුතු කරන්නට පුළුවන් මාතෘකාවක් ෙම්ක. රට ගැන 
හිතලා, අෙප් අනාගත දූ දරුවන් ගැන හිතලා ෙම් වැඩසටහනට අපි 
සියලු ෙදනාම එකතු විය යුතුයි. එෙහම වුෙණොත් විතරයි අපි 225 
ෙදනාම එකතුෙවලා ඉදිරියට ෙගන යන වැඩසටහනක් විධියට 
අපට ෙමය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

අපි මුලින්ම ෙම් රට පිරිසිදු කිරීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. 
රට පිරිසිදු කිරීෙම් වැඩසටහනට පධාන දායකත්වයක් ෙදන්නට 
පුළුවන් නීති - රීති පැනවීෙමන් සහ ෙපොලිතින් භාවිතය අවම 
කිරීෙමන්. ෙම් සඳහා මූලික වශෙයන්ම කසළ කළමනාකරණය 
පිළිබඳ නිවැරදි වැටහීමක් රෙට් සියලු ෙදනාටම ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ඒ කටයුත්ත රාජ්ය නිලධාරින්ටවත්, ෙද්ශපාලනඥයන්ටවත් 
විතරක් කළ හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි, රෙට් සියලු ෙදනා එක හඬින් 
එකතුෙවලා කළ යුතු ෙදයක්. රෙට් වන ස්වාභාවික ව්යසන සහ 
අනාගත ෙලෝකෙය් ඇති වන ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙදස බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, මනුෂ්යයා විසින්ම පාවිච්චි කරනු ලබන පරිසර 
හිතකාමී ෙනොවන ෙද්වල් නිසා ෙම් ව්යසන වැඩි ෙවනවා මිසක් 
අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. එම නිසා පධාන වශෙයන් පාසල් 
විෂය මාලාවට කසළ කළමනාකරණය සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් ඇතුළත් කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.   

සමහර රටවල ෙම් පිළිබඳව උගන්වන්ෙන් "ෙමොන්ටිෙසෝරිෙය්" 
ඉඳලායි. ඒ රටවල කසළ කළමනාකරණය ගැන නිවැරදි දැක්ම 
ඇති ෙවන්ෙන් ළදරු පාසල්වලින්. ළදරු පාසල් හරහා ෙම් පාඩම 
හරියට ඉගැන්වූවාම දරුවා ෙගදර ඇවිල්ලා ඒ කසළ 
කළමනාකරණ කටයුතු හරියට කරනවා. එතෙකොට 
ෙදමවුපියන්ටත් ඒ විධියට කරන්න ෙවනවා. ෙම් කසළ 
කළමණාකරණ කමෙව්දය හරියට ඉගැන්වුවෙහොත්  ළදරු පාසල් 
යන දරුවා ෙදමවුපියන්ටත් උගන්වන තත්ත්වයට පත්ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම විෙශේෂෙයන් ෙයෝජනා කරනවා පාථමික අංශෙය් විෂය 
මාලාවට, -ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙහෝ අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය හරහා- පළමු වසෙර් සිට කසළ කළමනාකරණ 
වැඩසටහනක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියලා. 

අෙනකුත් රටවල “Moral Education” කියලා ෙවනම subject 
එකක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් අනාගතය ගැන හිතන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අනාගතය  දකින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා උගන්වන. 
ඒ විධියට කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලාවක් අෙප් 
පාසල්වල පාථමික අංශයට ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනවා. එවිට 
පිරිසිදු රටක්, පිරිසිදු ජාතියක් හරහා අපට තිෙබන පාථමික පශන් 
විසඳා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා. අද වන විට ෙම් රෙට් ෙඩංගු 
පශ්නය ඉතාම  දරුණු විධියට උග ෙවලා තිෙබනවා.  

ප්ලාස්ටික් සහ ෙනොදිරන අපදව්ය භාවිතය ෙම් ගැටලුෙව් 
පධාන කාරණයක් ෙවනවා. ෙනොදිරන අපදව්ය භාවිතෙය්දී දැඩි 
නීති - රීති ෙගන ආ යුතුයි. Supermarket එකකට ගියාම 
ෙපෙනනවා අපි ෙකොපමණ ප්ලාස්ටික් පමාණයක් භාවිත 
කරනවාද කියලා. අපි නැවත අෙප් පරණ පන් මල්ල භාවිත කිරීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. අද පන් මල්ල සුපිරි බෑග් එකක් 
විධියට ලස්සනට අරෙගන යන රටවල් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. අපි 
නැවත ෙමවැනි ෙද්වල් භාවිතයට පුරුදු විය යුතුයි. අපි කෙඩ්කට 
යන විට recycle විධියට පාවිච්චි කළ හැකි මල්ලක්, එෙහම 
නැත්නම් නැවත නැවත භාවිත කළ හැකි මල්ලක් රැ ෙගන යා යුතු 
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු ර ටවල ෙම් සම්පදාය හරියාකාරව ඉෂ්ට 
ෙවනවා. ඇයි අෙප් රටට බැරි? අෙප් රට අතීතෙය් සිට එවැනි 
සම්පත් භාවිත කළ රටක්. 

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා සඳහන් කළ විධියට 
අපි මළ ෙගදරකට පාවිච්චි කරන්ෙන් සුදු ෙකොඩි. අෙප් අතීතෙය් 
එෙහම ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාත් 
දන්නවා, වැල්ලවාය පෙද්ශෙය්ත් මළ ෙගවල් සඳහා ෙගොක් ෙකොළ 
පාවිච්චි කෙළේ. ඇයි අපට අද ෙගොක් ෙකොළ පාවිච්චි කරන්න බැරි? 
අද අපි ඒ ෙවනුවට ක්ෂණික කම භාවිත කරන්නට උත්සාහ 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණ තිෙබනවා. අද 
වන විට සරුංගලය, ෙවසක් කූඩුව හදන්ෙන්ත් ප්ලාස්ටික්වලින්. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙඛ්දවාචකය? අපි සරුංගල් හැදුෙව් 
ප්ලාස්ටික්වලින්ද? අපි ෙවසක් කූඩු හැදුෙව් ප්ලාස්ටික්වලින්ද? 
අෙප් අමම්ලා තාත්තලා ෙගදරදී අපට කියලා දුන්නා, අපි අෙප් 
දරුවන්ට කියලා දුන්නා ෙකොෙහොමද සරුංගලය හදන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද ෙවසක් කූඩුව හදන්ෙන් කියලා. නමුත්, අද අෙප් රට 
ෙවසක් කූඩුව, සරුංගලය පවා චීනෙයන් -ප්ලාස්ටික්වලින් හදලා- 
ෙගන්වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය? ෙම් ගැන අපි අෙප් හෘදය සාක්ෂිෙයන් පශ්න කළ 
යුතු ෙවනවා. එම නිසා මම නැවතත් කියන්ෙන්, ෙම්ක අෙප් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු 225ෙදනාටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන් මාතෘකාවක් බවයි. අෙප් අනාගත දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ෙඩංගු නැති පරිසරයක් හදන්න, එම  උවදුර මර්දනය කරන්න රට 
පිරිසිදු කරමු කියන මාතෘකාව යටෙත් අපි සියලුෙදනාම එකතු 
ෙවමු කියන ආරාධනාව ඔබතුමන්ලාට කරමින්  මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා, ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. අද මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සහ පරිසර අමාත්යාංශය 
හරහා අෙප් රෙට් ගාමීය මට්ටමින්, පාසල් මට්ටමින්, පළාත් පාලන 
ආයතන මට්ටමින් අෙප් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශාල වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළත්, ජනතාවට එය වැදිලා නැහැ, දැනිලා 
නැහැ කියන කාරණය අපට ෙත්ෙරනවා. කසළ කළමනාකරණය 
කිරීෙම් හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  ගැන ජනතාව 
දැනුවත් කරන්නත්, ඒ සඳහා අවශ්ය ෙද්වල් ලබා ෙදන්නත්  අද 
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් දරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ ආයතනය ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා.  

අද සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම පරිසර නිලධාරිෙයක් 
ෙහෝ නිලධාරිනියක් සිටිනවා. නමුත්, එම නිලධාරින් දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, අද ඒ අය   නීති ෙපන්වන්න, නැත්නම් reports 
ෙදන්න පමණයි සිටින්ෙන් කියා. ඔවුන් පාෙයෝගිකව ජනතාව 
සමඟ එකතු ෙවලා, වැඩ කරලා ෙම්  පශ්න විසඳන්න කටයුතු 
කරන එක අඩුයි. ෙම් පිළිබඳ ජනතාවට දැෙනන වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත් පළාත් පාලන ආයතන හරහායි. 
නමුත්, පළාත් පාලන ආයතනවල තිෙබන පශ්න නිසා අද  කසළ 
කළමනාකරණය නිසියාකාරව සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

අපි දන්නවා, අද පළාත් පාලන ආයතන හරහා කැළි කසළ 
එකතු කිරීෙම්දී ප්ලාස්ටික් ෙවන් කර එකතු කරන්න අවශ්ය බඩු 
භාණ්ඩ පවා ලබාදී තිෙබන බව. හැබැයි, නිෙවස්වලින් ඒවා ඒ 
විධියට එකතු කළත්, ඒවා රැෙගන යන වාහනය ඒ සියල්ලම එකට 
අරෙගන ගිහින් කුණු දමන තැනදී ඔක්ෙකොම එකට හළනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, ප්ලාස්ටික් ටිකයි, ෙබෝතල් ටිකයි අනිකුත් සියලු 
අපදව්ය එක්කම හළනවා. නිෙවස්වලදී ඒවා ෙවන් කරලා දුන්නත්, 
කුණු ෙගන ගිහින් දමන තැනට යන ෙකොට ඒවා ෙවන් වන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් නම් ඒ ෙද් සිදු වන බව අපි ෙහොඳටම 
දන්නවා.  ඒ වාෙග්ම, ඒ අවට අෙනක් පෙද්ශවලත් එෙහම සිදු 
ෙවනවා.  ෙම් සඳහා තිෙබන නීතිය හරියට කියාත්මක කරලා ඒ 
වැඩකටයුතු ටික කරනවා නම් ෙම් පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්.  

මට කලින් කථා කළ ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ පශ්නය ඉතාම බරපතළයි. ඒ 
පශ්නය මුළු ලංකාවටම -මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කයටත්-  ඉතාම විශාල ෙලස බලපා තිෙබනවා. ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් විශාල සංඛ්යාවක් අද ෙරෝහල්ගත වී සිටිනවා. ඊෙය් මම 
කෑගල්ල මහ ෙරෝහලට ගියා. එහි වාට්ටුවක් තනිකරම ෙඩංගු 
ෙරෝගීන්ෙගන් පිරී තිෙබනවා. ඒ සමහර ෙරෝගීන්ට ඉන්න ඇඳන් 
නැහැ. සමහර අය බංකුවල ඉන්දවලා තිෙබනවා.  ෙම් පශන්ය දිහා 
බැලුවාම  කැළි කසළ කළමනාකරණය ඉතාම වැදගත් බව අපට 
ෙපෙනනවා. කැළි කසළ කළමනාකරණය කිරීෙමන් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අනාගත දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙහොඳ 
රටක් බිහි කිරීමයි.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය 
සීමිත නිසා අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම එක 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. අද ෙම් කැළි කසළ එකතු කරලා 
ගංගාවලට, ඇළවලට තමයි ගිහින් දමන්ෙන්. ෙම් ෙහේතුව නිසා  
මුළු පෙද්ශයක්ම දූෂණය ෙවලා තිෙබනවා. 

කෑගල්ල දිස්තික්කය ගත් විට, එහි වැඩිෙයන්ම සංචාරකයන් 
එන පෙද්ශයක් තමයි පින්නවල පෙද්ශය. ඒ පෙද්ශයට 
සංචාරකයන් එන්ෙන් අලි ඇතුන් නරඹන්නයි. එම පෙද්ශෙය් 
ගංගා ආශිතව ෙහෝටල් තිෙබනවා; සංචාරක නිෙක්තන තිෙබනවා; 
අවන්හල් තිෙබනවා. ඒ සියල්ෙල්ම තිෙබන කැළි කසළ  දමන්ෙන්  
මාඔයට වාෙග්ම කුඩා ඔයටයි. ඒ නිසා සතකුටවත් ඒ වතු ෙර් 
නාන්න බැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් මහ ජනතාවට එම ජලාශවල වතුර 
නාන්න බැහැ; වතුර ටිකක් ෙබොන්නත් බැහැ. ඒ වාෙග් විශාල 
පාෙයෝගික ගැටලු තිෙබනවා. DCB රැස්වීම්වලදී මම මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය සමඟ ෙම් ගැන අනන්තවත් කතා කර තිෙබනවා. 
එෙසේ  කතා කළත් කිසිම ෙදයක් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා 
සිදු කර නැහැ. ඒ ගැන අපට කනගාටුයි. අපි ඒ ගැන ෙබෙහවින් 
කනගාටුව පළ කරනවා. ෙමොකද, ෙහොඳ දක්ෂ නිලධාරින් සිටියත් 
ෙද්ශපාලන අතගැසීම් නිසා අවශ්ය කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකර ෙම් 
පිළිබඳව උත්තරයක් ෙදන්න කියා. එෙසේම මහජන නිෙයෝජිතයන් 
වන අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙසොයමු. මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මූලසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

1307 1308 

[ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා.  එතුමා ෙම් 

අවස්ථාෙව් සභාෙව් නැති නිසා - මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට 
නියමිත කාලය විනාඩි 10යි.  

 
[අ.භා. 6.56] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කිරීම ගැන ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාරණය ගැන වැදගත් අදහස් පකාශ 
කරපු ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් කාරණය 
පිළිබඳව වැදගත්ම ෙද් තමයි අෙප් රෙට් කසළ පශ්නය ෙදස අප 
දකින සාම්පදායානුකූල විධිය ෙවනස් කිරීම අවශ්යයි කියන 
කාරණය. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ගරු 
අමාත්යතුමනි, අපි ඉතාම ෙහොඳ, යහපත් සංකල්පයක් ගැන 
සාකච්ඡා කරනවා. ඒ තමයි පතිචකීකරණය. අප කුඩා කාලෙය්ත් 
පතිචකීකරණය ගැන ඉෙගන ගත්තා. පතිචකීකරණය ෙහොඳයි. 
පතිචකීකරණෙයන් ලැෙබන වටිනාකම වැඩියි. එය අපට ශාස්තීය 
වශෙයන් ඉතාම වටිනා විසඳුමක්. නමුත් අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, 
අෙප් රෙට් පාෙයෝගික තත්ත්වයන් ආදි සියල්ල සලකන විට, 
ප්ලාස්ටික්, ෙපොලිතීන් සහ ෙවනත් ජීවමය අපදව්ය වුවත් අෙප් 
රෙට් තිෙබන සම්පූර්ණ කසළ පමාණය කසළ පතිචකීකරණ 
කියාවලිය හරහා ෙවන් කර ගැනීම සහ එෙසේ ෙවන් ෙකොට ඒවා 
කළමනාකරණය පාෙයෝගික නැති බවයි මට හැ ෙඟන්ෙන්; 
දැෙනන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද වන ෙකොට ෙම් පශ්නය දැවැන්ත, 
මාරාන්තික අර්බුදයක් බවට පත් වී තිෙබන නිසා අපට ක්ෂණික 
විසඳුම් අවශ්ය වනවා. ඒ එක්කම කිව යුතු වැදගත්ම ෙදයක් තමයි, 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව වර්තමාන රජය මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද 
කඩා වැෙටන්න කලින් යම් යම් තීරණවලට එළඹී තිබුණු බව. ඉන් 
එකක් තමයි, පාෙයෝගිකව කල්පනා කෙළොත් අෙප් රෙට් තිෙබන 
සියලු කුණු එකතු කරලා ඒ කුණු දහනය කිරීම මඟින් විදුලිය 
උත්පාදනය කෙළොත් ඒ කුණුවලින් අපට ෙමගාෙවොට් 40ක විතර 
පමාණයක විදුලිය උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණය. 
අපි ඒ කමයට කියනවා, “waste-to-energy” කියා. ෙම් “waste-to-
energy” කියාවලිය තුළ ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පූර්ණ කසළ 
පමාණය විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට පාවිච්චි කරන්න අපට 
පුළුවන්. කලින් පශ්නයක් තිබුණා, “waste-to-energy” කියාවලිය 
තුළ  විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීමට විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා, 
එවකට කිෙලෝෙවොට් පැයක් ෙවනුෙවන් ෙගවූ රුපියල් 23.10ක් වූ 
මුදල් පමාණය සෑෙහන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා ෙමය ආර්ථික වශෙයන් 
ඵලදායි නැහැ කියා. පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු කළා, කසළ 
දහනය කිරීම මඟින් විදුලිය උත්පාදනය කර ජාතික පද්ධතියට 
ෙදනවා නම් එම විදුලිය ඒකකයකට රුපියල් 36 බැගින් ෙගවනවා 
කියා.  

මම විදුලිබල  නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබටත්, 
රටටත් වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි, කසළ දහනය කිරීම මඟින් 
විදුලිය උත්පාදනය කරන්න යම්කිසි ව්යාපාරිකයකු සූදානම් නම්, 
ඒ සෑම විදුලි ඒකකයක්ම මිල දී ගන්න විදුලිබල මණ්ඩලය සූදානම් 

බව. ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය සම්මත පමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් 
ෙගවන්නත් සූදානම්. ඒ සඳහා දැනටමත් සමාගම් කීපයක් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

 ෙපොලිතීන් සම්පූර්ණෙයන්ම බැහැර කිරීම පිළිබඳ අදහස 
සංකල්පනාත්මක වශෙයන් ෙහොඳයි. ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමනි, හැබැයි, ෙම් මනුෂ්ය සංහතිෙය් කියාවලියත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකික ජනතාවෙග් හැසිරීමත් දිහා බලන 
ෙකොට අපට එතැනට යන්න පුළුවන්ද කියා සැකයක් ඇති ෙවනවා. 
අෙනක් අතට ෙපොලිතීන් පශ්නය හුදකලා පශ්නයක් ෙනොෙවයි, 
සමස්ත කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම  
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development 
and Environment and Natural Resources  එෙක්දී අදත් අපි ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. එතැනදී ආපු එක පශ්නයක් 
තමයි විවිධ, විවිධ බදු පැනවීම් මඟින් අෛධර්යවත් කරන්න 
උත්සාහ කිරීම. හැබැයි, අවසානෙය් ෙම්වා පාරිෙභෝගිකයා මතයි 
පැටෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙපොලිතීන් කළමනාකරණය පිළිබඳව; 
ෙපොලිතීන් භාවිතය අවම කිරීම පිළිබඳව අපට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිබිය යුතුය කියා මා පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම දිරා යන ෙපොලිතින්, 
දිරා යන ප්ලාස්ටික් භාවිතයට දිරිමත් කළ යුතුයි. හැබැයි, අපට 
ක්ෂණික විසඳුමක් ඕනෑ. ඊළඟ වසර  එකහමාර තුළ ෙම් රෙට් 
කසළ පශ්නයට තීරණාත්මක විසඳුමක් ඕනෑ නම් එකම විසඳුම 
“waste-to-energy.”  

ඒ තුළින් ෙම් රෙට් තිෙබන සමස්ත කසළ පමාණය දහනය 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, මිශ කරලා, මිශනය ඉවත් කරලා ලබා 
ගන්නා කසළ දහනය කරලා විදුලිය උත්පාදනය කරන්න බැහැ. 
පතිචකීකරණය හරහා එන අතුරු ඵලවලින් විදුලිය උත්පාදනය 
කරන්න බැහැ. ප්ලාස්ටික් ටිකත් අයින් කර ෙගන, ෙපොලිතීන් 
ටිකත් අයින් කර ෙගන විදුලිය උත්පාදනය කරන්න බැහැ. ඒ 
සමස්ත කසළ පමාණයම ලැෙබනවා නම්,  ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් 
කියනවා නම්  අමුෙවන්ම ලැෙබනවා නම්,  ඒ සමස්ත කසළ 
පමාණය නිසි ෙලස එකතු කරලා, කසළ තිෙබන ස්ථානවලට 
සැලකිය යුතු පමාණයක ආසන්න ස්ථානයකදී දහනය කරලා 
විදුලිය උත්පාදනය කරනවා නම් ෙම් පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් 
විසඳන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා දැනට මුතුරාජෙවලත්, කරදියාෙන්ත්, 
ගම්පහ පෙද්ශෙය්ත් කියාත්මක කරන්නට ෙයෝජනා තුනක් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස නම් ෙපොලිතීන් අෛධර්යවත් කිරීම, 
දිරා යන ප්ලාස්ටික් ෛධර්යවත් කිරීම පිළිබඳව හිතන ගමන්ම, 
සමස්ත කසළ පශ්නය විසඳීම සඳහා තිෙබන එකම, පාෙයෝගික 
අවසානයක් තිෙබන විසඳුම තමයි “waste-to-energy.”   විදුලිය 
ඒකකයකට රුපියල් 36ක් ෙගවන්න රජය ලැහැස්ති නම් මම ෙම් 
රෙට් ව්යාපාරිකයන්ට ආරාධනා කරනවා, කරුණාකර ෙම් සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙවන්න, ෙම් අවස්ථාව ගන්න කියලා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරලා ඉක්මන් විසඳුමකට 
එන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒ වාෙග්ම “waste-to-energy” සඳහා 
කසළ දහනය කිරීෙමන් පසු ඉතිරි වන අළු රැඳවීම, 
කළමනාකරණය කිරීම සාෙප්ක්ෂව පහසුයි.   

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ඒ සඳහා කවුරු හරි ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 ඔව්, එවැනි ආයතන තුනක් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී 

තිෙබනවා. ඒ, කරදියාන, මුතුරාජෙවල සහ ගම්පහ පෙද්ශෙය්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් රෙට් තිෙබන කසළ පමාණය අනුව අඩු ගණෙන් තවත් එක් 
ආයතනයකට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නුවර පෙද්ශෙය් 
තවමත් හරි වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. බදුල්ල පෙද්ශෙය් තවමත් වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙයෝජනා තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර 
පළාත පිළිබඳවයි.  

 
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 ඇමතිතුමනි,   අෙප් නුවර පෙද්ශෙය් ෙම් 

වනෙකොට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව 
කසළවලින් ෙකොම්ෙපෝස්ට්  ෙපොෙහොර හැදීෙම් ව්යාපෘතියක් සඳහා  
Cabinet Committee on Economic Management  එක මඟින්  
කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් අනුමැතියත් ලබා ෙගන 
සියලු කාරණා අවසන් කරලා ඔවුන්ට ඉඩම් පවා ලබා දීලා අවසන්.  
ඇත්තටම ඔබතුමා කියන කාරණාව  හරි. ෙමොකද, ෙම්ෙක් 
residual waste එකක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නැවත ඉවතලන 
කුණු පමාණයක් එකතු ෙවනවා. ඒ කුණුවලට කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් නැවතත් ඒ ඉතිරි වන කුණු අර ෙගන ගිහිල්ලා තවත් 
ස්ථානයකට දමන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන 
කාරණාව හරි. ෙම් කසළ සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරන්න 
පුළුවන් කමෙව්දය තමයි ඔබතුමා කියන්ෙන්.  ෙම් වන  විට අපි 
නුවර පෙද්ශෙය් ඒ සමාගම් ෙතෝරලා ඔවුන්ට එම අවස්ථාව ලබා 
දීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  සියයට 80ක විතර වැඩ 
පමාණයක්  අවසන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි.  

ඒක එක විසඳුමක්. ෙමොකද, මෙග් දැනුෙම් හැටියට නුවර 
පෙද්ශෙය් තිෙබන කුණු පමාණය විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට 
පමාණවත් නැහැ. නුවර කසළ පශ්නයක් තිෙබනවා තමයි.  නමුත්  
ආර්ථිකමය ඵලදායීතාෙවන් යුතු විදුලිය උත්පාදනය කිරීෙම් යන්ත 
නුවර පෙද්ශෙය් සවි කිරීමට ඒ කසළ පමාණය පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා කියන කාරණයත් එක් විසඳුමක්. හැබැයි ඒ 
කසළවල තිෙබන ජීවමය ෙකොටස් - biodegradable -  භාවිත 
කිරීෙමන් පස්ෙසේ ඉතිරි වන අෙනකුත් ෙද්වල් තවත් තැනක 
බහාලන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

අද වනෙකොට අපි ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ කසළ ෙවන් 
කරලා එකතු කරනවා. ඇත්තටම ඒ සඳහා රෙට් ජනතාවෙගන් 
සෑෙහන සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා. මා දන්නවා, ෙවන් කර එකතු 
කරන ලද ඒ ප්ලාස්ටික් ෙකොටස්  දැන් යම් ස්ථානයක ෙගොඩ ගහලා 
තිෙබන බව. ප්ලාස්ටික්, වීදුරු, ජීවමය ෙකොටස් අපි ෙවන ෙවනම 
එකතු කරලා ඒවා නැවත ෙගොඩ ගහනවා. 

නමුත්, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉෙගන ගන්න ඕනෑ  ෙද්වල් 
තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව වැනි රටවල ෙකළින්ම සියලුම කසළ එක 
වර දහනය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ අළු ටික මුහුදට දමනවා. සමහර 
නවීන නගරවල තත්ත්වයත් එෙහමයි. හවායි අගනුවර ප්ලාස්ටික්ද, 
දරද, යකඩද කියන සියල්ල ෙකළින්ම එක වර දහනය කරලා 
ෙමගාෙවොට් 40ක විදුලිබලයක් උත්පාදනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම 

ඔස්ටියාෙව් වියානා නගරය මැද්ෙද් තමයි “waste-to-energy” 
විදුලි බලාගාරය තිෙබන්ෙන්. ටක් එෙකන් ෙකළින්ම ඒ සියලුම 
දව්ය එතැනට ෙගනැල්ලා ෙමම “waste-to-energy” කියාවලිය 
සඳහා පාවිච්චි කරනවා.    

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සමාවන්න ඕනෑ, මම ෙපොඩි 

බාධාවක් කරනවා.  

ෙම් කටයුත්ත සඳහා ආයතන තුනක් තීරණය කළා කියලා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා මතක් කෙළේ අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය හරහා ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාව සම්බන්ධෙයන් 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඔවුන්ට ඒ අනුමැතිය ලබා දුන්නා කියලා 
එතුමා කිව්වා. අෙප් පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තා පිළිබඳව ඒ 
කණ්ඩායම සමඟ ෙම් වනෙකොට අපි සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 
මට මතක විධියට ඒ සාකච්ඡාවලදී ඔවුන් කිව්ව එක කාරණාවක් 
වන ෙම් විදුලිය ඒකකයක් රුපියල් 36කට මිලදී ගන්න කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණා. හැබැයි, මිලදී ගැනීම සඳහා වූ 
ගිවිසුමට - power purchase agreement එකට - විදුලිබල 
මණ්ඩලය තව ෙවනකල් එකඟතාව පකාශ කරලා නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 
කරනවාද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය ෙමෙහමයි. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
අනුමැතිය ලැබුෙණ් විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් 23.10ක් 
ෙගවන්නත්,  23.10 සිට 36 දක්වා වූ පරතරය භාණ්ඩාගාරය විසින් 
ෙගවන්නත්. ඒකයි එකඟතාව. ඒ එකඟතාව මත තමයි ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට එකඟ වුෙණ්. එම නිසා ෙම් මුදල ෙකොෙහොම ෙගව්වත් 
එකයි. විදුලිබල මණ්ඩලය අද පවත්වා ෙගන යන්ෙන්ත් රජෙය් 
අරමුදල් හරහා. ඒ නිසා සෘජුව විදුලිබල මණ්ඩලය ෙගව්වත් එකයි, 
භාණ්ඩාගාරය ෙගව්වත් එකයි. එකම පතිඵලය. හැබැයි, වැදගත් 
පණිවුඩය වන්ෙන් “waste-to-energy” කියාවලිය මඟින් විදුලිය 
නිෂ්පාදනය කරන ඕනෑම විදුලිය නිෂ්පාදකෙයකුට දැන් අපි විදුලිය 
ඒකකයකට රුපියල් 36 ගණෙන් ෙගවනවා කියන එකයි. ෙම්ක 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වනෙකොට කිසිම පශ්නයක් නැතිව 
ෙමගාෙවොට් 3,000ක් පමණ රටට අවශ්යයි. කසළ පිළිස්සීම මඟින් 
සම්පූර්ණ වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙමගාෙවොට් 40යි. එම නිසා ඒ මුළු පමාණයම විදුලිබල මණ්ඩලය 
මිලදී ගන්න ලෑස්තියි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ෙම් 
පණිවුඩය කියන්ෙන් ඔබතුමාට වඩා, රටට; මාධ්යවලට. ෙම්ක 
තමයි ෙම් පශ්නය සඳහා පාෙයෝගික, ෙකටිම, දැෙනන, ෙත්ෙරන 
විසඳුම. ඒ වාෙග්ම ප්ලාස්ටික් සහ ෙපොලිතීන් කළමනාකරණය සහ 
ඒවා භාවිතය අඩු කිරීම පිළිබඳව අෙප් එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් සමඟත් මා එකඟ වනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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[අ.භා. 7.07] 
 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් යටෙත් 
ෙයෝජනාවක් අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, පසු ගිය දින කීපෙය්දී රටක් විධියට අපට 
බරපතළ ව්යසනයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණු ආකාරය අප 
දැක්කා. ෙම් ව්යසනය ෙකොතරම්ද කියනවා නම්, මා හිතන්ෙන් 
2004 වර්ෂෙය්දී ඇති වූ සුනාමියට පසේසේ රටක් හැටියට මුහුණ 
දුන් බරපතළම ව්යසනයට තමයි පසුගිය සතිය ඇතුළත අපි මුහුණ 
දුන්ෙන්. ෙම් කාරණාෙව්දී අප අනුගමනය කළ පරිසරය ආරක්ෂා 
කිරීෙම් කමෙව්ද ෙමොනවාද, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්ද අප 
හරියාකාරව කළාද, පරිසරයට අප සියලු ෙදනාෙගන් සිදු වූ හානි 
ෙමොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව අප හරියාකාර වූ ගණනයක් 
කරලා ඒවා නිවැරදි කිරීම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කළ යුතුව 
තිෙබනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් දිගින් දිගටම අපට ෙම් 
කාරණාවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා රටක් හැටියට ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හරහා මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ෙගවන මුදල් පමාණය දිෙනන් දින වැඩි කර ෙගන රට දිෙනන් දින 
අගාධයකට වැෙටන තත්ත්වයකට පත්වන බව ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. එම නිසා පරිසර අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් මා 
ෙබොෙහොම වග කීෙමන් කිව යුතු කාරණාවක් තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ෙගනා ෙයෝජනාවට, 
අෙප් ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනා 
ෙබොෙහොමයකට පරිසර අමාත්යාංශය හැටියට අපි අද වනෙකොට 
ෙබොෙහෝ තීන්දු තීරණ විසඳුම් අරෙගන තිෙබනවා. මා ඒ පිළිබඳව 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම්ෙකදි මූලිකවම කිව යුතු ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙපොලිතීන්, ප්ලාස්ටික් කියන කාරණා එක්කයි අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වුෙණ්. අද වනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය 
කරන ෙපොලිතීන් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5කට ආසන්න 
වනවා. ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 5ක පමණ පමාණයක් ෙම් රටට 
ආනයනය කරන ෙකොට ඒ පමාණෙයන් ෙමටික් ෙටොන් 350,000ක් 
පරිෙභෝජනය ෙකෙරන්ෙන් රට තුළයි. 

තවත් ෙටොන් 150,000ක් පතිඅපනයනය හැටියට රටින් එළියට 
යනවා. ෙම් ෙටොන් 350,000ක පමාණෙයන් සියයට 60ක 
පමාණයක් - ෙටොන් 210,000ක පමාණයක් - රට ඇතුළත 
වාර්ෂිකව ඉතුරු වනවා. ෙම් ෙටොන් 210,000 තමයි අපි ෙම් කථා 
කරන සියලු ෙදනා අතෙර් ෙබදිලා ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. විවිධ 
ආයතවලින් ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් ෙබොෙහෝ විට 
ෙවෙළඳ ආයතන වාෙග් තැන්වලින් ෙම්වා අෙප් ජනතාව අතට පත් 
වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට තුළ භාවිත කරන 
සම්පූර්ණ ෙපොලිතීන් පමාණය සමස්ත ජනතාවත් එක්ක 
සංසන්දනය කරලා බැලුෙවොත්, ෙම් රෙට් හැම පුරවැසිෙයකුම 
ෙපොලීතින් කිෙලෝගෑම් 0.5ක පමාණයක් භාවිත කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තමයි පරිසර අමාත්යාංශයට නායකත්වය ලබා 
ෙදන්ෙන්. එතුමා ෙම් සියලු කාරණා පැත්තකින් තබා තීන්දු තීරණ 
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය නීති සම්පාදනය කරන්න උත්සාහ  
කළා. නමුත් ෙම්වා පිටු පස්ෙසේ ඉන්ෙන් මහා බලවත් ව්යාපාරික 
පජාව බව ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන්හිදී අපි දැක්කා. ෙම් බලවත් 
ව්යාපාරික පජාව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඔවුන් ෙම් නීති සම්පාදනය 
කරන්න හදන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ නීති යටපත් කරලා, තමුන්ට 

අවශ්ය කරන කටයුතු කරන්න සූදානම් වනවා.  ඒ නිසා තමයි 
දිගින් දිගටම ෙම්වාට නීති - රීති ෙගනාවත්, ෙම්වා හරියාකාර වූ 
කමෙව්දයකට අපට හසුරුවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැත්ෙත්. ෙම් නීති රීති සහ ඉදිරිෙය්දී කරන්න යන කාරණා 
පිළිබඳව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. 

 අපි තවත් කාරණයක් මතක තබා ගත යුතුව තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද වනෙකොට හඳුනා ගත් 
කර්මාන්ත 160ක විතර පමාණයක් තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. 
ඒ වාෙග්ම  ලියා පදිංචි ෙනොවූ කර්මාන්තකරුවන් 300ක වාෙග් 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් සමස්ත කණ්ඩායමත් එක්ක යැෙපන 
පමාණය ගත්ෙතොත් 20,000ක,  25,000ක විතර ජනතාවක් ෙම් 
කියන කර්මාන්තවල  නියැෙලනවා. අපි ෙම් ෙගෙනන නීති - රීති 
වාෙග්ම අපි කරන්න හදන සියලු ෙද්වල් රෙට් පාෙයෝගික විය 
යුතුයි. ෙම් ඉදිරිපත් කරන නීතිවලට රෙට් ජනතාවට අනුගත 
ෙවලා කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබන්න 
ඕනෑ. එෙහම නැතිව  අපි ෙකොච්චර නීති සම්පාදනය කළත් ෙම්වා 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225 
ෙදනාම - බහුතරය - අත උස්සලා සම්මත වුණු  නීතින් ඕනෑ තරම් 
තිෙබන බව අපි දන්නවා; පනත් ෙකටුම්පත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. 
හැබැයි, රෙට් ජනතාවවත්, ෙබොෙහෝ විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
නිෙයෝජිතයනුත් දන්ෙන් නැති පනත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එවැනි පනත් හැදීම ෙනොෙවයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව 
වන්ෙන්. ෙබොෙහොම පාෙයෝගිකව, නිවැරැදි කමෙව්දයක් තුළ නීති - 
රීති ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් ඉන්න ජනතාවට ඊට අනුගත ෙවන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ඒ නීති සම්පාදනය කරන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්. 
එළවලු පවාහනය කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් භාජන භාවිත කරන්න 
කියලා එක් කාලයක ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණු බව අපි දැක්කා. 
හැබැයි, ෙමොකක්ද කෙළේ? සියලු ෙදනා එළවලු ෙගෙනන ෙකොට 
ප්ලාස්ටික් භාජනවල එළවලු ටික දාලා පවාහනය කරන්න කියලා 
නීතියක් එක පාර හැදුවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එකම එක් ෙකෙනකුවත් ෙම් 
වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. දාපු විධියටම ඒ නීතිය අකුළා ගන්න සිදු වුණා. 
"සියලු ආයතනවලින් භාණ්ඩ ලබා ෙදන ෙකොට ෙපොලිතීන් 
කිසිවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ" කියා එක් 
අවස්ථාවකදී කැබිනට් පතිකාවක් ෙගනාවා. ෙපොලිතීන් භාවිත 
කිරීම සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීති සකස් කිරීම 
සඳහා තමයි ඒ කැබිනට් පතිකාව ෙගනාෙව්.  

අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 
කරපු අමාත්යවරයාටම තවත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු වුණා, "ෙම් කාරණය දැනට කියාත්මක කරන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ෙම්කට විකල්ප වූ කමෙව්දය ඉස්ෙසල්ලා හඳුන්වා 
දිය යුතුයි" කියලා. නමුත් අද වනෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙබොෙහොම පාෙයෝගිකව වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවට අනුගත ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයකට අලුත් නීති හඳුන්වා ෙදන්න එතුමා කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ, ෙමොකද?  ෙම් වනෙකොට අපි මයිෙකෝන 20ට අඩු  
ෙපොලිතීන් භාවිතය සම්පුර්ණෙයන් තහනම් කරලා තිෙබනවා. 
දැන් අපි නීති සම්පාදනය කරමින් ඉන්නවා, මයිෙකෝන 40 දක්වා 
ෙම් පමාණය වැඩි කරන්න. මයිෙකෝන 20ට අඩු ෙපොලිතීන් 
භාවිතය තහනම් කරද්දි අපට අමාත්යාංශය හැටියට යම් යම් 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ව්යාපාරික පජාව හැටියට 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට පශ්න ඇති ෙවච්ච අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි, 
ඔවුන් කමෙයන් ඒකට අනුගත වුණා. අපි  ඉදිරි මාසය, ෙදක 
ඇතුළත ෙම් පමාණය මයිෙකෝන 40 දක්වා වැඩි කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මයිෙකෝන 40 දක්වා වැඩි කරනෙකොට 
ෙම් ෙපොලිතීන් භාවිතය සෑෙහන දුරට අඩු කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙවනුෙවන් කැබිනට් පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකාව හරහා අද 
වනෙකොට කියාත්මක කළ යුතු නීති සහ ඒ නීතින් සෑදීම සඳහා වූ 
විද්වත් කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කැබිනට් පතිකාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් හයවැනි මාසෙය් 02 වැනිදා.  කැබිනට් පතිකාව 
තුළින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විද්වත් කමිටුවත් පත් කිරීම සඳහා 
කැබිනට් අවසරය ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒ විද්වත් කමිටුව ඉදිරිපත් 
කරපු ෙයෝජනා කීපයක් තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනා කීපය මම ඉදිරිපත් 
කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි ෙව්වි, ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත රට තුළ 
ෙපොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්.  

අද වන විට අපි කැබිනට් පතිකාව හදලා අවසන්. ඉදිරි සතිය-
ෙදක ඇතුළත අපි ෙමය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා,  එය 
ෙම් රෙට් නීතියක් හැටියට කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට අප ෙමොන තරම් 
ෙපොලිතීන් පමාණයක් පාවිච්චි කරනවාද කියලා. පරිසර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා හැටියට මම කියන්න ඕනෑ, අපි ෙමවර මැයි දිනෙය්දී 
ඒ සඳහා ආදර්ශයක් ලබා දුන් බව. අපි අෙප් මැයි ෙපළපාළිය 
පැවැත්වූෙව් මහනුවරදී. මහනුවර පවත්වපු ඒ මැයි ෙපළපාළිය 
සඳහා, එහි සැරසිලි සඳහා අපි ෙපොලිතීන් සුළු පමාණයක්වත් 
පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ෙරදි සහ ෙවනත් දව්ය උපෙයෝගි කර ෙගන 
තමයි අපි ඒ සියලු සැරසිලි කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙම් කමිටුව 
හරහා අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ආගමික සහ අෙනක් 
කටයුතුවලදී සියලු සැරසිලි සඳහා ෙපොලිතීන් භාවිතය 
සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කිරීම සඳහා වූ නීති හදන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා ෙපොලිතීන් බෑග් ලබා ෙදනවා 
ෙවනුවට කඩදාසි, පන් හා ෙරදි වැනි ෙද්ශීය අමු දව්යවලින් 
නිෂ්පාදනය කරන බෑග් ලබා දීමට අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. 
ෙද්ශීය අමු දව්ය ව්යාපාර පවර්ධනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට, 
ෙපොලිතීන් ෙවනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් අමු දව්ය ලබා 
දීම සඳහා වූ කමෙව්දයක් ෙම් හරහා අපි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණික ෙවනස්කම් සිදු කරන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තාම 
ඇස්බැස්ෙටොස් කර්මාන්තය හරහා පාරිසරික වශෙයන් විශාල 
හානියක් සිදු වන බවත්, ඒ මඟින් පුද්ගලයින්ට සිදු වන හානිය 
පිළිබඳවත් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අපි ඔවුන්ට ඒ තහනම සහ 
නීති පනවා තිෙබන්ෙන් 2018 වසෙර් ඉඳලායි. අපි ෙම් කටයුත්ත 
කෙළේ මීට අවුරුද්දකට ඉහතදීයි. හැබැයි, 2018 වසර වන විට අපි 
කියන ඒ රසායනික දව්ය -chemicals- පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතුව 
ඇස්බැස්ෙටෝස් නිපදවීම සඳහා ඒ අය දැන් ෙම් වන විට වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කර ෙගන යනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් තිෙබන 
කර්මාන්තශාලා වහන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් 
කර්මාන්තශාලාවල වැඩ කරන ෙසේවකයින් පාරට ඇදලා දමන්න 
සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. පරිසරයත් ආරක්ෂා කරෙගන, ඒ ආයතනත් 
ආරක්ෂා කරෙගන, ඒ සියල්ල හරියාකාරව කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙපොලිතීන් නිෂ්පාදනය 
කරන, ෙපොලිතීන් ආශිත විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කරන සමාගම් 
තාක්ෂණික ෙවනස්කම්වලට ෙයොමු කිරීම සඳහා වූ කාල සීමාවන් 
ලබා දීමට අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ කාල 
සීමාව ඇතුළත ඔවුන්ට ඒ කාරණා ඉටු කර ගන්න බැරි වුෙණොත්, 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා ඒ ආයතන 
තහනම් කරන්න අපට සිදු ෙවනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලිතීන් ආනයනය කිරීම 
සඳහා අපි දැනට සියයට දහයක බද්දක් අය කරනවා. ඒ සියයට 
දහයක බද්ද තුළ මම හිතන විධියට අපි වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 
4,600ක මුදලක් ලබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා, ඒ කියන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යාංශය හරහා තමයි එම අරමුදල කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ඒ රුපියල් මිලියන 4,600ක මුදෙලන් තමයි අපි 
 රුපියල් මිලියන 500, 600 අරෙගන ෙබොෙහෝ ව්යාපෘති කරන්ෙන්. 
ප්ලාස්ටික් සහ ෙනොදිරන දව්ය පතිචකිකරණය කිරීම සඳහා වූ 
ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්ෙන් ඒ අරමුදෙලන්. අපි ඒ පනවා 
තිෙබන සියයට දහයක බද්ද, සියයට විස්ස දක්වා වැඩි කරන්නත් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට ඒ හරහාත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපොලිතීන් ආනයනය කරනවා ෙවනුවට විකල්ප 
ආනයනය කිරීෙම් හැකියාව ව්යාපාරිකයන්ට ලැෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අවිධිමත් ෙලස සහ අනවසරෙයන් ෙපොලිතීන් නිෂ්පාදනය 
කරන කර්මාන්තශාලා ෙබොෙහොමයක් අෙප්  රෙට් තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන පධාන ගැටලුව. ෙම් තිෙබන 
පමිතීන්වලට අනුකූල ෙනොවී කියාත්මක වන ආයතන ෙබොෙහෝ 
පමාණයක් තිෙබනවා.  

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමම වැඩසටහන යන නිසායි මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී ඇති කරන කර්මාන්ත සඳහා, ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරද්දී එෙහම ෙපොලිතීන් වාෙග් ෙද්වල් ඇතුළත් 
ෙනොකර- ෙමෙතක් ෙකෙරන ඒවා ෙවනස් කරන්න, ෙවනත් 
විකල්ප නියම කරන්න අපට කාලයක් ගත ෙවයි. නමුත් අලුතින් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් සඳහා- අපි හිතමු, ෙයෝගට්, කිරි පැකට් 
වාෙග් ෙද්වල් කියලා. දැන්  ප්ෙල්න්ටිය අර ෙගන යන්ෙන්ත් 
ෙපොලිතීන් කවරයක දමලා. ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. ඒ සඳහා 
අපි උනන්දු වුෙණොත් ඒක ෙබොෙහොම පහසු ෙවයි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ඔබතුමා කියපු සියයට දහයක බද්ද, සියයට විස්ස 
වීෙමන් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයාට ඒ මිල එකතු ෙවන්න 
පුළුවන්, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්. බද්ද ගැහුවත් පාරිෙභෝගිකයාටත් පහසු නිසා ෙපොලිතින් 
පාවිච්චිය ඉවත් කරන්න අමාරු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම එතැනදී ෙමෙහම 
කාරණයක් තමයි ෙවන්ෙන්. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
එෙහම ෙපොලිතින් මල්ලක් රුපියල් 1.50කට-2.00කට ෙදන්න 
පුළුවන්. නමුත් විකල්පයක් ෙලස දිරා පත් වන මල්ලක් ලබා 
ෙදනවා නම්, ඒෙක් මිල අධිකයි.  

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
හුඟාක් විෙද්ශ රටවල බිල ෙගවන්න ගියාම බෑග් ඒක ඕනෑද 

කියලා අෙපන් අහනවා. බෑග් එක ඕනෑ නම් මිලක් ගහනවා. 
ෙමෙහේ එෙහම කරන්න බැහැ. බෑග් එකක් ඉල්ලුවත්, නැතත් 
ෙපොලිතින් බෑග් එකකට දමලා තමයි ෙදන්ෙන්. එතැනදී තමයි 
පාරිෙභෝගිකයාට දැෙනන්ෙන්, ෙම්කට ෙගවන්න ෙවනවාය කියන 
එක.  

1315 1316 

[ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 
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ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ඕෙක් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එහි 

පළමුවැනි කාරණාව තමයි, කවරයක මිල රුපියලක්, රුපියල් 
එකයි ශත පනහක් වුණාම පාරිෙභෝගිකයාට පශ්නයකුත් නැහැ, 
බිලට රුපියලක්, එකයි පනහක් එකතු කළාම ඒ පිළිබඳව 
කවුරුවත් වැඩිය ෙහොයන්ෙනත් නැහැ, ඒ පිළිබඳව අහන්න 
අවශ්යතාවකුත් නැහැ කියන එක. හැබැයි, එහි මිල රුපියල් 5ක්, 
6ක්, 7ක් ෙවනෙකොට ෙපොලිතීන් මලු අවශ්ය අවශ්ය ආකාරයට 
උස්සාෙගන යන්න පාරිෙභෝගිකයින් කවුරුවත් උත්සාහ 
කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක එක පැත්තක්.  

ෙදවැනි කාරණාව ෙම්කයි.   අපි උදාහරණයක් විධියට කඩදාසි 
මලු සහ අෙනකුත් ආෙද්ශක ගනිමු. ඒවා ෙපොලිතීන් සමඟ 
සංසන්දනය කළාම යම් පමාණයකින් මිල වැඩියි. ෙපොලිතීන් 
මල්ලක් රුපියල් 1.50ක් ෙවනවා නම්, කඩදාසි මල්ල රුපියල් 
2.50ක්, රුපියල් 3ක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි මිල වැඩි 
කිරීමක් හරහා ෙපොලිතීන් මල්ලක මිල රුපියල් 3.50ක් 
කරනෙකොට, රුපියල් 3.50ට ෙපොලිතීන් මල්ල ෙදනවා ෙවනුවට 
එම මිලටම එම බර පමාණයම ෙගන යා හැකි කඩදාසි මල්ලක් 
ලබා ෙදන්න අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙම් කාරණා ෙදකම සංසන්දනය කරලා තමයි අප ෙමම 
බදු පැනවීම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 

අපි ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කළ යුතු තවත් එක් 
කාරණයක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට අපි ඇෙමරිකාවට 
ගියාම දකිනවා, ෙබොෙහෝ ෙවෙළඳ සැල්වලින්, ඒ කියන්ෙන් food 
cityවලින් අපි භාණ්ඩ මිලදී ගන්නෙකොට භාණ්ඩ අරෙගන යන්න 
කඩදාසි බෑග් එකක් ෙදනවා. ඒක handle  එකක් තිෙබන බෑග් 
එකක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, අෙප් ෙබොෙහෝ ජනතාව supermarket 
එකකින් ෙහෝ කඩයකින් ෙහෝ බඩු ටික අරෙගන බස් එෙකන් 
ෙගදර යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඔහුට ඒ බඩු 
ටික අෙත් තියාෙගන, එෙහම නැත්නම් කිහිල්ෙල් ගහෙගන බස් 
එෙක් ෙගදරට යන්න පුළුවන්ද වාෙග් පාෙයෝගික පශ්නත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, අපි ෙම් පනවන නීතිය රෙට් 
ජනතාවට අනුගත විය හැකි නීතියක් බවට පත්විය යුතුයි කියලා. ඒ 
නිසා තමයි ෙබොෙහොම සැලසුම් සහගතව ෙම් නීති සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් සමහර ෙයෝජනා අනුව අපට ෙහට 
වුණත් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න පුළුවන්; ෙපොලිතීන් භාවිතය පිළිබඳ 
නීති ෙහට වුණත් ෙග්න්න පුළුවන්. ඒ නීති පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාෙවොත් ෙමතැන ඉන්න 225ෙදනාම අත උසස්ලා සහෙයෝගය 
ෙදනවා. ඒ පිළිබඳ කිසි තර්කයක් නැහැ. හැබැයි, මම ඉස්ෙසල්ලා 
ෙපන්වා දුන්ෙන් ඒකයි. ඉතිහාසෙය් ඒ විධියට කරන්න ගිය සියලු 
උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා. එම නිසා අපි කරන්න හදන්ෙන් 
ෙම්ක,- 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමා කිව්වා වෙග් ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සඳහා වන ආකල්පමය ෙවනස පාසල්වලින්ම ආරම්භ 
කළා නම් තමයි ෙහොඳ. මිල වැඩි කළා, tax වැඩි කළා කියනවාට 
වැඩිය, ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කරලා, රෙට්ම ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කමයක් ඔබතුමන්ලාෙග් 
වැඩසටහන තුළින්ම කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව.  ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියන 

කාරණා ටික කියාත්මක ෙවනවාත් එක්කම "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය 
හරහා ඔබතුමා කියපු කාරණාවත් අපි කියාත්මක කරනවා. 

ෙමොකද, "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනෙකොට 
ෙපෙනනවා, සාමාන්යෙයන් 8 වසරින් පසුව ඉස්ෙකෝෙලක පරිසර 
නියමුවන් ඉන්නවාද කියලා ෙහොයාගන්න අද හරිම අමාරු බව. 
ෙමොකද ෙහේතුව? ඊට වඩා වැදගත් වුණු කාරණා ෙබොෙහෝමයක් 
තිෙබන නිසා. හැබැයි, අපි මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා පරිසර 
නියමුවන් පුහුණු කිරීමත්, විෙශේෂෙයන්ම "පිළිසරු" ව්යාපෘතිය 
හරහා ඔවුන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනුත් අද  ෙවනෙකොට 
කියාත්මක කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් විෂයට නායකත්වය ලබාදීම තුළින්ම අපි 
විෙශේෂ සිදුවීමක් දැක්කා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් වැලි 
ෙතොටුෙපොළවල් පිළිබඳව ෙම් විධියට කථා කරලා තිෙබනවාද? 
කැලෑවල ගහක් ෙදකක් කැෙපනෙකොට ෙම් තරම් හඬ නැඟුණු 
යුගයක් ඉතිහාසෙය් තිබිලා තිෙබනවාද? අපි ඊෙය් ෙපෙර්දා 
තබ්ෙබෝෙව් යනෙකොට රුපියල් මිලියන 80කට වඩා වටිනාකමක් 
ඇති ගස් පමාණයක් කපලා තිබුණා. අපි ඒවා අල්ලාෙගන අදාළ 
නිලධාරින්ට දඬුවම් කරලා, අද ෙවනෙකොට විමර්ශන කටයුතු 
කරෙගන යනවා. හැබැයි, ඉතිහාසෙය් ෙම්වා පිළිබඳව ෙම් විධියට 
කටයුතු කරපු වකවානු තිබුණාද? අද රෙට් රාජ්ය නායකයාෙග් 
ඉඳලා සියලුම ෙදනා පරිසරය පිළිබඳව කථා කරනවා; පරිසරය 
ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව කථා කරනවා. අපි අද අන්න එතැනට 
පරිසර විෂය අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අපි ෙබොෙහොම  
වග කීමකින් යුතුව කියනවා, ෙම් නීති ටිකත් හදලා තිෙබන්ෙන් 
සියලුම ෙදනා එක්වර සතුටු කරන්න ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ සඳහා 
රෙට් ජනතාවටත් අනුගත ෙවන්න පුළුවන්, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් නීති මාලාවක් තමයි සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නීතින් ටික තව සතියක් ෙදකක් ඇතුළත 
කැබිනට් පතිකාවට ඇතුළත් කරනවා. එෙසේ ඉදිරිපත් කරන 
ෙයෝජනා මාලාව තමයි අද මම ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ගරු මන්තීතුමනි, එෙසේ ඉදිරිපත් කරන නීතිත් එක්ක 
ෙපොලිතීන් භාවිතය සෑෙහන දුරට අවම කරන්න අපට ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියන එක වග කීෙමන් යුතුව 
ෙම් සභාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. එම නිසා ෙම් වාෙග් කාෙලෝචිත 
මාතෘකාවක් සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් විවාදයට ගැනීම සඳහා 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවනුෙවන් අවධානය 
ෙයොමු කරන ඔබතුමන්ලා වාෙග් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගනුත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙහොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගනුත් 
අපි ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් 
අදහස් හා ශක්තිය ලබාදීම සඳහා ෙම් කමිටු නිෙයෝජනය කිරීමට 
පැ මිණ සම්බන්ධ ෙවන්න කියා. මම ඒ ඉල්ලීමත් කරමින්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.24ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2017 ජුනි මස 09 වන සිකුරාදා පූ. භා. 10.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 7.24 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ன் 09, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned accordingly at 7.24 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 09 th May, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day. 
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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 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීෙම් 
තීරණය  

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு வின் 
தீர்மானம் 

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ජාතික ව්යසනයක් ෙලස ඇති වූ ගංවතුර 

ෙඛ්දවාචකෙය් තිෙබන බරපතළ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ෙගන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ ගණනාවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කිරීමට සූදානම්ව සිටින නිසා වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු පශ්න ෙවනත් දිනයකට ෙයොමු කිරීමටත්, ස්ථාවර 
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න ෙනොගැනීමටත්, දිවා ආහාර විෙව්කය 
ෙනොමැතිව විවාදය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීම පස් වරු 8.00 දක්වා පැවැත්වීමටත් අද උදෑසන පවත්වන 
ලද පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී තීරණය 
කළ බව ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

II 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව, 2017 ජූනි 07 

දින ම’විසින් “සිවිල් නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන)” නමැති 
පනත් ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා මහජන  උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන මූල්ය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්තික් 

ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

1319 1320 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 වර්ෂය සඳහා පාරිෙභෝගික 

කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධික්ෂණ 
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 වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය 

පිළිගන්වමි.  
 

(1) ෙපෝද්දල, හවුෙපෙගවත්ත, " සාගරිකා" යන ලිපිනෙය් 
පදිංචි බී.එච්. චන්දිම ෙල්ල්වල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(2) හික්කඩුව, තුඩුෙව්ෙගොඩ, පන්සල පාර, අංක 102 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. සරත් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(3) ගිංෙතොට, වැලිපිටියෙමෝදර, අංක 422 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ජී.ඩබ්ලිව්.පී. වන්දවංශ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(4) ඌරගහ, මහ ඌරගහ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි කමල් 
ෙප්මතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(5) මහනුවර, සංඝමිත්තා මාවත, අංක 10 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එල්.එන්.ආර්.එල්. සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(6) තල්ෙප, ෙදබරගහවත්ත, "සිය නිවස"   යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි එම්.ෙක්.ඩී.බී. සුසිරිපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(7) බලපිටිය, වැල්ලවත්ත, සුභදාරාම පාර, අංක 36/07 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි රම්මුතු විෙජ්වතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම;  

(8) ෙකොළඹ - 05, ෙපොලිස ් ක්ෙෂේත බලකා මූලසථ්ානෙය් 
ෙසේවය කරන රසික පසන්න රත්නායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;   

(9) ගාල්ල, කිතුලම්පිටිය, ආනන්ද මාවත, අංක 117/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී. ජයරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(10) රත්ගම, ෙද්විනිෙගොඩ, "සැනසුම" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
වයි. දයාසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, රත්නපුර, ෙදොඩම්ෙප්, "සිරිනිවස" යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.පී.ඩී. අෙබ්ගුණවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  බණ්ඩාරගම, රයිගම, රයිගම් බණ්ඩාර මාවත, අංක 324/
සී2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.සමන් කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  පානදුර, වඳුරාමුල්ල, මලලෙසේකර වත්ත, අංක 232 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ඩී.තුෂාරි මධුකා කුරුප්පු 
මහත්මියෙගන් ලබුණු ෙපත්සම;  සහ 

(3)    ෙබ්රුවල, මුල්ලපිටිය, කරුණාරත්න පාර, අංක 65 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. පත්මදාස ද සිල්වා  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා    -  පැමිණ නැත.  

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  අවිසස්ාෙව්ල්ල, යාහල්ලවත්ත, 10වැනි පටුමඟ, අංක 3 
දරන සථ්ානෙයහි  පදිංචි  ඒ.ඩී. දයාරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  තුංකම, අංක 23, වයි.එස.්එස.් "දිරිය" පුරවැසි  සමිතිෙය්  
ෙල්කම්, ඩී. ගරුසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

     
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. A.M. 

Thansim of Karaitivu, Pomparippu, Puttalam. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  ගාල්ල, කෙල්ගාන, වී.සි. පාර, ෙකෝන්ගහවත්ත, අංක 28 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.එච්. චන්දිමා කුමාරි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)  අම්බලන්ෙගොඩ, පටබැඳිමුල්ල, අංක 275/2 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි  පී.ෙක්.ඩී.ෙක්.එස.් ගුණෙසේකර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ 

 (3) රත්ගම, ඉඹුල්ෙගොඩ, ගරාෙදණියවත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි ආර්. සුනිල් චන්දසිරි ද  සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා - ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන               
හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
There is an amendment to be made to Item 1, Sir.   
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Please go ahead and move that.  

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

මතු පළවන ෙයෝජනාව න්යාය පතෙයහි  තිබිණ: 
அ த்  ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் வினா இ ந்த : 
The following Motion stood next on the Order paper: 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7හි විධිවිධානවල සහ 
2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 
ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල 
ෙව්ලාව පූ.භා. 10.30 සිට අ.භා. 12.30 දක්වා ද, අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 6.30 
දක්වා විය යුතු ය. පූ.භා. 11.30ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7
(5) කියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 6.30ට කථානායකතුමා පශ්නය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එම ෙයෝජනාව ෙවනුවට මම පහත 

සඳහන් සංෙශෝධිත ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු  
 

අද උදෑසන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය 
කළ පරිදි සභාෙව් වැඩ අද දින රැස්වීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 7 දරන 
ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි සහ 2016.03.08 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය යුතු ය." 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් ඇති වුණ 
බරපතළ ආපදා තත්ත්වය 

ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாிவினால் ஏற்பட் ள்ள 
அனர்த்த நிைலைம 

DISASTROUS SITUATION ARISEN DUE TO FLOODS AND 
LANDSLIDES 

 
 

[පූ.භා. 10.38] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පසුගිය දා සිදුවූ හදිසි ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙහේතුෙවන් රත්නපුර, 
කළුතර, ගාල්ල, මාතර, ගම්පහ, ෙකොළඹ ෙමන්ම හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ද පෙද්ශ කිහිපයකට ජීවිත හා ෙද්පළ හානි විශාල 
පමාණයක් සිදු විය.  එම ජනතාව තවදුරටත් එම පීඩාවලට මුහුණ දී ඇති 
අතර, ඔවුන් යළි නඟාසිටුවීමට ගත හැකි හදිසි හා කඩිනම් පියවර පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කළ යුතු යැයි ද, එෙමන්ම මින් ෙපර ෙමවැනි ස්වාභාවික විපත් 
සිදුවූ අරණායක සාමසර කන්ද නාය යෑම, මීෙතොටමුල්ල කසළ අංගණය 
කඩා වැටීම, හංවැල්ල සාලාව පෙද්ශෙය් හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීම වැනි 
සිදුවීම්වලදී සිදුවූ වන්දි ෙගවීෙම් සහ හානි පූරණය කිරීෙම් පමාදයන් ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී ද ඇති ෙනොවන පරිදි කඩිනමින් ෙමම විපෙතන් පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ජීවිත හා ෙද්පළ හානි ෙවනුෙවන් පමාණවත් සාධාරණ වන්දි 
මුදලක් ලබාදිය යුතු යැයි ද ෙයෝජනා කරන අතර, ෙමවැනි ස්වාභාවික 
විපත් යළි ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් සහ එවැනි තත්ත්වයකදී අවදානම් 
කළමනාකරණය කිරීෙම් හා දැනුවත් කිරීෙම් යාන්තණය පිළිබඳවත්, 
ෙමවැනි ස්වාභාවික විපතකදී ජනතාව යළි නඟාසිටුවීම සඳහාත් රජය හා 
අනුබද්ධිත ආයතන වගකීෙමන් කියා කළ යුතු යැයි ද ෙයෝජනා කර 
සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට පසුගිය 
මාසෙය් 25වැනි දා සිට ගත වුණ ෙම් මුළු කාලය තුළම අෙප් රෙට් 
මම සඳහන් කරපු දිස්තික්කවල ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
දිස්තික්කවල විපතට පත් වුණ ජනතාවෙග් රට පුරා හිටපු ෙබොෙහෝ 
ඥාතීන් ඇතුළු  මුළු රෙට්ම ජනතාව කම්පාවට පත් වුණ හදිසි 
ස්වාභාවික විපතක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. මෙග් ෙයෝජනාවට අදාළ 
කරුණු සාකච්ඡා කරන්න කලින් ෙම් ගැනත්  කියන්න ඕනෑ.  

ඇත්ෙතන්ම ෙම් විපෙත්දී රාජ්ය යාන්තණෙය් කියාත්මක වීම 
ෙමොන මට්ටෙම් තිබුණත්, ඒ යාන්තණය තුළ කටයුතු කරපු 
නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන්ම නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, යුද 
හමුදාව ඇතුළු තිවිධ හමුදාෙව් සියලු ෙදනා, ෙපොලීසි ෙය් නිලධාරි 
මහත්වරුන්, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් ඇතුළු සියලු රාජ්ය 
ෙසේවාෙව් නිලධාරින් ඒ අයෙග් පුද්ගලික හැකියාෙව් සීමා ඉක්මවා, 
ඒ අය තුළ තිබුණු හෘදයාංගමභාවය, ජනතාව ෙකෙරහි තිබුණු 
අනුකම්පාව නිසා  ඔවුන්ෙග් මැදිහත්වීමක් විශාල වශෙයන් සිද්ධ 
වුණා. ඒ සියලු ෙදනාෙග් කැපවීම  සැලකිය යුතු පමාණයකින් 
ජනතාව යළි යථා තත්ත්වයට පත් ෙවන්න උදව්වක්  වුණා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් මාධ්ය ආයතන විශාල 
ෙමෙහවරක් සිද්ධ කළ බව. ඒ මාධ්ය ආයතනත් එක්ක ජනතාව, 
සහන කණ්ඩායම්, අපි සියලු ෙදනාම ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් වුණා. 
ඒක අපි අගය කළ යුත්තක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ 
පධාන කාරණාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ආපදාවක්, හදිසි විපතක් 
වළක්වා ගන්න අෙප් තිෙබන යාන්තණය, කමෙව්දය ශක්තිමත් ද 
කියන එක. රටක් හැටියට ස්වාභාවික විපතකට මුහුණ ෙදද්දී 
ෙමොන තරම් ශක්තිමත්භාවයක් ද, දුර්වලභාවයක් ද අපට 
තිෙබන්ෙන් කියන එක පසුගිය හදිසි නාය යෑෙම්දී අපි දැක්කා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම ෙහට දවෙසේදීත් ෙමවැනි විපතක්, අනතුරක් සිද්ධ 
ෙවන්න බැරිකමක් නැහැ.  ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන් අපට 
කලින් දැනුම්දීලා එන ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ස්වාභාවික 
විපතක් හදිසිෙය් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. 

ස්වාභාවික විපතකදී අපි ඒකට මුහුණ ෙදන ආකාරය අනුව 
තමයි,  ඒ විපෙතන් ජීවිත ෙකොච්චර පමාණයක් ආරක්ෂා කර 
ගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක තීරණය ෙවන්ෙන්. අෙප් රට 
වාෙග්ම ස්වාභාවික විපත්වලට ලක් වන රටවල් ෙලෝකෙය් ඕනෑ 
තරම් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ජපානය ස්වාභාවික විපත්වලට 
ලක් වනවා. චීනය ගත්තාම ස්වාභාවික විපත් නිසා ඒ ජනගහනයට 
සාෙප්ක්ෂව විශාල පමාණයක් මිය යනවා. තවත් ෙබොෙහෝ රටවල 
ස්වාභාවික විපත් සිද්ධ වනවා. නමුත්, ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව 
කලින් දැනුවත් කරන්න එම රටවල් හදලා තිෙබන යාන්තණෙය්, 
ඒවාට මුහුණ ෙදන්න හදලා තිෙබන කමෙව්දෙය් පබලතාව විසින් 
පධාන වශෙයන්ම ජීවිත ආරක්ෂා වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්වාභාවික විපත්වලදී අපට ෙද්පළ 
නැති ෙවන්න පුළුවන්; ෙද්පළවලට හානි ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අපට පළමුව ආරක්ෂා කර ගන්න තිෙබන්ෙන් ජීවිත. ෙම් ජුනි 
මාසෙය් 6වැනි දා වන ෙකොට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ වාර්තා අනුව, ෙම් හදිසි විපතින් 
මිය ගිය සංඛ්යාව 213යි. අතුරුදහන් වුණු සංඛ්යාව 79යි. හැබැයි 
අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නා විධියට, ෙම් විපත නිසා අතුරුදහන් වුණු 
අය, ෙම් විපතින් මිය ගිය ෙගොඩට තමයි එකතු ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව 
බැලුෙවොත් ෙපනී යනවා,  මිය ගිය සංඛ්යාව  292ක් බව. ඒ අනුව 
මැරුණ හා අතුරුදහන් වුණු සංඛ්යාව 292ක්. 

ඒ වාෙග්මයි ෙද්පළ හානිත්. සම්පූර්ණෙයන් හානි වූ නිවාස 
2,772ක්ද, අර්ධ හානි නිවාස 18,704ක්ද වශෙයන් හානි වූ මුළු 
නිවාස සංඛ්යාව 24,476ක් හැටියට ගණන් බලලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විපතින් ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් 
නැති වුණා. ආපදාවකදී දැනුවත් කිරීෙම් ශක්තිමත් යාන්තණයක් 
අපට තිබුණා නම්, ජනතාව ඉවත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අපට 
තිබුණා නම්, ඔවුන් ගලවා ගන්න බැරි වනවාද? ඒක තමයි පධාන 
පශ්නය. ස්වාභාවික විපතකදී අපට ෙද්පළ ෙබ්රා ගන්න බැරි ෙවයි. 
ඒ බව අපි දන්නවා. නමුත්, නැති වූ එම ජීවිත ගලවා ගන්න අපට 
තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙහෝ ජාතික ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය 
ෙහෝ ආපදා කළමනාකරණ යන්තණය ෙහෝ නිසියාකාරව 
කියාත්මක ෙවනවාද, කියාත්මක වුණාද කියලා ෙසොයන්න 
ෙවන්ෙන් එතැනදීයි.  ෙමොකද, ෙම් යන්තණය තිෙබන්ෙන් 
ආපදාවක් වුණාට පසුව පිළියම් ෙයොදන්න නම්, ඒක ෙවනම 
තත්ත්වයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය නම්, 
ආපදාව සිදු ෙවන ෙවලාෙව්දී එම ස්ථාන හඳුනා ෙගන එහි සිටි 
ජනතාව ඒවායින් ඉවත් කරන්න ෙමොන තරම් දුරට මැදිහත් වුණාද 
කියන එක. මිලිමීටර් 150ට වැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇදහැෙලන 
ෙකොට,  ඒ ඇදහැෙලන වර්ෂාපතනය නිශ්චිත කරෙගන, ඒ පෙද්ශ 
නිශ්චිත කරෙගන එම  නාය ගිය පෙද්ශවලින්  ජනතාව ඉවත් කර 
ගැනීමට අපට ෙනොහැකිවීම ඇත්තටම රටක් හැටියට            
කම්පා ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක් කියලා මම හිතනවා.                       
ඒ ෙවනුෙවන් ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ෙසේවා  
මධ්යස්ථානයට, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට, කාලගුණ 

විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒ 
ෙවනුෙවන් තිබුණු යන්තණය ෙමොකක්ද? උදාහරණයක් වශෙයන් 
මා ෙපෞද්ගලිකවම දන්නා ෙදයක් ගැන කියන්නම්. මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙමොරවක්කන්ද  නැමැති අෙප් ගම් පළාත නාය ගියා. 
එම පෙද්ශෙය් නාය යෑම නිසා මිය ගිය අයට අමතරව එම නාය  
යෑෙම් කියාවලිය සිදු ෙවන ෙමොෙහොෙත් එම සිද්ධිය ඇහින් දැකපු, 
ඇහුණු  අය සිටිනවා.  ඒ අයෙගන් ෙතොරතුරු ඇහුවාම, ඔවුන් 
කියන්ෙන් ෙහලිෙකොප්ටරයක් ගමන් කරන වාෙග් ශබ්දයක් ඇසුණු 
බවයි.  නමුත්  ඔවුන්ට ඒ ගැන පූර්ව අවෙබෝධයක්; පූර්ව දැනුමක්; 
ඉන් ඉවත්වීෙම් පූර්ව කමෙව්දයක් තිබුෙණ් නැහැ. අදටත් නාය 
යෑෙම් අවදානමට ලක්ෙවලා තිෙබන ස්ථාන තිෙබන බව අපි 
දන්නවා.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් අයගම නගරය  සම්පූර්ණෙයන්ම 
නගරයක් ෙනොවන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  එහි ඇතිෙවන 
භූ කම්පනයන්,  එහි ඇති ෙවන වර්ෂාපතනෙය් ෙවනස්කම් ආදී 
තත්ත්වයන් කලින්ම නිශ්චය කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැද්ද?  

පධාන පශ්නය තමයි, ෙම් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන්, ආපදා වුණාට පස්ෙසේ බඩු ෙබදන්නද, ආපදා වුණාට 
පස්ෙසේ යමක් පැකට් කරලා, පාර්සල් කරලා මිනිසුන්ට ෙදන්නද? 
එෙහම නැත්නම්, ඊට කලින් ආපදාව පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, 
එහි තිෙබන අවදානම පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කරන නිෙව්දනයන්ට මිනිසුන් හුරු කරන්න, 
ඒවාට අවශ්ය සංෙව්දීතාව ඇති කරවන්න, මිනිසුන්ව ඉවත් කිරීෙම් 
යන්තණයක් කියාත්මක කරන්න, ජීවිත හානි අවම කර ගන්න 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ 
පමාණවත්ද? ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා සමුළුවකට රට 
ගිහින් සිටියාය, රට ගිහිල්ලා ආෙව් නැහැයි කියන කාරණා මා 
ෙමහිදී සලකන්ෙන් නැහැ. ඒක හදිසි ෙදයක්; විෙශේෂ තත්ත්වයක්. 
ඒක ෙනොෙවයි, පශ්නය. ෙමවැනි ස්වාභාවික විපතක් අෙප් රෙට් 
නැවත ඇති ෙනොවන තත්ත්වයකට පත් කරන්න ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශ ෙය්ත්, එයට අනුබද්ධ ආයතනවලත්, ඒ 
ආයතනවලට තිෙබන යන්තණෙය්ත්, ඒ ආයතනවල සිටින 
අයෙග්, යන්ත සූතවල සහ ඒ තාක්ෂණෙය් තිෙබන හැකියාව -
capacity එක- ෙමොකක්ද? එෙහම නැත්නම්, ස්වාභාවික විපතක් 
ඇති ෙවද්දී එම ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, විෂය භාර 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අනුබද්ධිත ආයතනවල 
විෂය භාර ඇමතිවරුනුත් ෙම් කාරණාව වඩා වැදගත් විධියට, 
සාරවත් විධියට, අර්ථවත් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු 
ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලෙපොෙරොත්තු වන ෙද්. අපට තිෙබන යන්තණය, වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් හම්බන්ෙතොට ඉඳලා 
පුත්තලම දක්වා තිෙබන ගංගා පමාණය ගත්ෙතොත්, ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවද්දී ෙම් මහා ජල කඳක් මුහුදට බස්සන ගංගා 
කීයද තිෙබන්ෙන්? ගංගාවල්, ෙමෝයවල්, ඇළවල් ඔක්ෙකොම 
ගත්ෙතොත් වැඩිම වුෙණොත් 15ක් පමණ තිෙබනවා. 

එයින් පධාන ගංගා තිෙබන්ෙන් හතයි. ෙමන්න ෙම් පධාන 
ගංගා හත සහ ඇළවල්, ඔයවල් ඔක්ෙකෝම අපි හරියට 
හඳුනාෙගන, ඒවාෙය් තිෙබන ෙමෝය කටවලින් ජලය හරියාකාරව 
බසින්න පුළුවන් විධියට එය සකස් කරන්න යාන්තණයක් අපට 
තිෙබනවාද? ගරු කථානායකතුමනි, හුඟක් ෙවලාවට සිදු වන්ෙන් 
ගඟ පිටාර ගලලා වතුර බස්ස ගන්න බැරි වුණාම බුල්ෙඩෝසරයක් 
ගිහිල්ලා අයින කපන එකයි. ෙමෝය කට කපන්න පටන් ගන්ෙන්ම 
ගඟ පිටාර ගලලා නගරය සමතලා කරලා, ජීවිත හානි කරලා යන 
ෙකොට. එතැනින් බස්සන්න තිෙබන ජල ධාරිතාව හඳුනාෙගනද 
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[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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බැෙකෝ එෙක් ඩයිවර්ට කියන්ෙන්, "ෙමතැනින් කපාපං" කියලා. 
මම ෙපෞද්ගලික උදාහරණයක් දන්නවා. මාතර නගරය යට වුෙණ් 
ෙමොකද? මාතර නගරය යට වුෙණ් ඒ ෙමෝය කෙටන් පමාණවත් 
විධියට ජලය බස්සන්න වැඩ පිළිෙවළක්  ෙනොතිබුණු නිසා. උඩ 
පෙද්ශ නාය ගිෙය් ෙවන ෙහේතු නිසා; නාය ගිෙය් වැහි වතුර නිසා. 
හැබැයි, තිහෙගොඩ, කඹුරුපිටිය, මාතර නගරය යට ෙවන්න 
බලපාපු පධාන ෙහේතුව වුෙණ්, ඒ එන ජල ධාරිතාව බස්සන්න 
පමාණවත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොතිබුණු නිසායි.  

අපි උත්සාහයක් දැරුවා කියලා මාධ්යයට ෙපෙනන්න බැෙකෝ 
එෙකන් ෙපොඩ්ඩක් හාරනවා. හැබැයි, ඒ  බැෙකෝ එෙකන් හාරන 
පමාණය ෙකොෙහත්ම පමාණවත් නැහැ. එක ස්ථානයක් 
තිෙබනවා, හැම අවස්ථාවකදීම එතැන කඩනවා. හැබැයි, එතැනින් 
anicut එකක් දාන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. අවසානෙය් ෙම් 
ඔක්ෙකෝම සමාෙලෝචනය කරන ෙකොට ෙද්පළ ඔක්ෙකෝම විනාශ 
ෙවලා; ජීවිත හානි ෙවලා; නිවාස යට ෙවලා; ව්යාපාර විනාශ 
ෙවලා. ඔක්ෙකෝම ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අපි කථා කරනවා, 
"දැන්වත් ෙමතැනින් anicut එකක් දාන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙමෝය 
කට පළල් කරන්න ඕනෑ" කියලා. අධික වැසි අවස්ථාවකදී ගංවතුර 
අවදානමක් තිෙබන ෙකොට ඒ පිටාර ගලන ජලය මුහුදට බස්සන්න 
වැඩ පිළිෙවළක් අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න මහා වියදමක් 
යනවාද? තාක්ෂණෙය් පශ්නයක්ද? ගංගා කීයද අපට තිෙබන්ෙන්? 
හම්බන්ෙතොට ඉඳලා පුත්තලමට බැලුෙවොත්, ෙම් ආකාරයට ජලය 
බස්සන්න ගංගා තිෙබන්ෙන් හතයි. ඔයවල්, ඇලවල් ඔක්ෙකෝමත් 
එක්ක 15ක් විතර තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක හඳුනා ෙගන, ඒ 
පමාණයට ගැළෙපන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න බැරිද? අනිත් 
පැත්තට ෙම්කට තර්කයක් තිෙබනවා, ජලය ආපස්සට එනවා; 
එතෙකොට කරදිය, ගංවතුර එකතු ෙවනවා; ඒ නිසා වගා කරන්න 
බැහැ කියලා. ඒකයි පශ්නය. ඒකට බාධක තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි 
ඒ බාධක ඉවත් කරන කමයක් තාක්ෂණය අනුව අද තිෙබනවා. 
වතුර ගලන ෙවලාවට, එවැනි වතුරක ගිහිල්ලා ඒ සකස් කිරීම් 
කරන්න පුළුවන්, තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන පුළුවන් යන්තයක් 
තිෙබනවා, ''Watermaster" කියලා. Watermaster වාෙග් ඒවා 
ෙබොෙහොමයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ වාෙග් ෙබෝට්ටු 
පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් කිහිපයයි.  ඒක පාවිච්චි කරන්න 
යන වියදම බලලා, ඒක ෙවන් කරලා, ඒවා සකස් කරලා 
තිෙබනවා නම්, ගංවතුර ෙවලාවකදි  ගත්තත් ඕනෑ නම් ෙම් බැමි 
සකස් කරන්න පුළුවන්. බැමි ඉවත් කරන්න, නැවත සකස් 
කරන්න පුළුවන් යන්තණයක් දැන් ෙම් ෙලෝකෙය් තාක්ෂණය 
අනුව ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් විධියට හානියක් වුණාට 
පස්ෙසේ අපි ජීවිතවලටයි ෙද්ෙපොළවලටයි රුපියල් මිලියන 
ගණනක් වියදම් කරනවා. ඒ වියදම් කරන මුදල වැය කරලා 
Watermasters හතරක්, පහක් අරගන්න. ඒ බැමි සකස් කරන්න, 
වියදම් කරලා. ඒවා ගලවන්න කමය හදලා තියා ගත්තා නම්, ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. අපි ඒක සාකච්ඡා කළ යුතු ෙදයක් 
කියලායි මම කියන්ෙන්. එෙහම කරන්න බැරිද?  

ෙම් ෙමෝය කටවල අනවසර ඉදිකිරීම් අනන්ත තිෙබනවා. 
ෙහෝටල් හදලා තිෙබනවා. ඒවාට ඇතුළු ෙවන්න බැහැ. හැබැයි, 
ඒක දැන් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  
"නුවරඑළිෙය් බල්ෙලෝ ෙගවල් හදනවා වාෙගයි" කියලා කියමනක් 
තිෙබනවා ෙන්. ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළත් ඒ වාෙගයි.  
නුවරඑළිෙය් බල්ෙලෝ සීත කාලයට කල්පනා කරනවා, "ෙම් සීතල 
ඉවසන්න බැහැ. ඒ නිසා පායන කාලය ආවාම ෙගයක් හදනවා" 
කියලා. හැබැයි, ඉතින් පායන කාලය ආවාම කල්පනා කරනවා,  
"ෙමොකටද මම ෙගවල් හදන්ෙන්. ඔය අයිනකට, අගු පිලකට 
ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. ආෙයත් සීත කාලය එන ෙකොට කල්පනා 

කරන්ෙන් ෙගවල් හදන්නයි. ඒ වාෙග් තමයි අපි හැම දා ම 
ගංවතුරක් ආවාට පස්ෙසේ, විනාශයක් සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
විනාශෙය් තරමට ගැළෙපන්න සාකච්ඡාවක් පටන් ගන්නවා; 
ෙයෝජනා හදනවා.  නමුත්, අවසානෙය් ඒ ෙයෝජනාවලින් 
ෙමොනවාද අපි කියාත්මක කරන්ෙන්?  ආණ්ඩුවක් හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහා ෙවන් කරන පතිපාදනය, ඒ සඳහා 
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ, ඒ සඳහා හදන සැලැස්ම, ඒ සඳහා එකතු 
කර ගත්ත නිලධාරින්, ඒ නිලධාරින්ට ෙදන පමුඛතාව, ඒ සඳහා 
තිෙබන තාක්ෂණය, ෙලෝකෙය් එවැනි තාක්ෂණය අරගත්ත 
හැකියාව කියන ෙම් ෙද්වල් ගැන ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ.  ෙම්ක එක ගඟක විතරක් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. අනිවාර්යෙයන්ම ෙමවැනි ආපදාවක් ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ උත්තර ෙහොයනවාට වඩා දැන්වත් ස්ථිරසාර වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි.  විෙශේෂෙයන් ෙමවැනි ගංවතුර 
තත්ත්වයකදී  අෙප් රෙට් පධාන ගංගා හතක විතර  ෙමෝය 
කටවල්වලින් මුහුදට ජලය බස්සන්න තිෙබන වැඩ පිළිෙවල 
සාර්ථක වුණා නම් අද ෙම් ගංවතුරින් ෙවන්න තිබුණු හානිෙයන් 
විශාල පංගුවක් අවම කර ගන්න තිබුණා.  

පළමු ෙද් දැනුවත් කිරීමයි. නමුත්, ඒ කියා මාර්ගය 
අසාර්ථකයි. ෙදවැනි කියා මාර්ගය ඒ ජලය බස්සන්න තිබුණු වැඩ 
පිළිෙවළයි. ඒකත් අසාර්ථකයි. මා  උදාහරණයක් ගන්නම්. මාතර 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීෙම්දී ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, 
ෙමවැනි අනතුරට, අවදානමට ලක් ෙවන  පෙද්ශවල දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයකට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ෙබෝට්ටු 
කීයක් තිබුණා ද කියලා. ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත් ඒ 
ෙවලාෙව් හිටියා. ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙබෝට්ටු 
එකක්වත් නැහැ. හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ෙම්වා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්වා ගංවතුර අවදානමට ලක් වුණු පෙද්ශ; 
2003දීත් ගංවතුර අවදානමට ලක් වුණු පෙද්ශ.  

ඉන් පසුව යළි නැඟිටින්නට ගියාම තත්ත්වය ෙමොකක්ද? 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවලට 
තිෙබන යාන්තණය ගාම නිලධාරින් සහ රජෙය් නිලධාරින් හරහා 
ජනතාව එකතු කරලා ෙදන බඩු ටික ෙබදන වැඩ පිළිෙවළක් 
විතරයි. ඊට අමතරව ෙමොකුත් නැහැ.  

ඒ සඳහා ෙහොඳම උදාහරණ, සාක්ෂි තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
බලන්න ශුද්ධ පවිත කරන්නට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක 
තිෙබන වතුර ෙමෝටර් ගණන කීයද කියලා. මිනිස්සු ඉදිරිපත් 
ෙවලා, පක්ෂයක් විධියට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්, "රතු තරුව 
සහන බලකාය" හැටියට අපි - ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා- 
ඉදිරිපත් ෙවලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ගිහින් කිව්වා,         
-මාතර තිහෙගොඩ, අකුරැස්ස සහ කළුතර වැනි අෙනක් 
දිස්තික්කවලත්- අපි ශුද්ධ පවිත කටයුතු කරන්නම්, අපට වතුර 
ෙමෝටර් ෙදන්න කියලා. අෙප් සහන කණ්ඩායම සඳහා 3,000ක් 
ෙයදවූවා. නමුත් වතුර ෙමෝටර් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආපදා 
සහන ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් වාර්තාෙව් තිෙබනවා ෙබදා දුන්න 
භාණ්ඩ ලැයිස්තුව. ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
වතුර ෙමෝටර් තුනක් දීලා තිෙබනවා. ඔච්චරයි. දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලයටත් එෙහමයි. වතුර ෙමෝටරයක් නැතිව, විදුලිය විසන්ධි 
වුණාට පසුව ''ෙජනෙර්ටර්ස්''  නැතිව ශුද්ධ පවිත කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයකට අනුබද්ධ 
කරලා ෙබෝට්ටුවක් නැහැ. මම ෙම් කියන්ෙන් ලංකාෙව් හැම 
තැනම ෙනොෙවයි. ෙමවැනි ආපදාවක්, විපත්තියක් සිද්ධ ෙවන 
ස්ථානවලට, හඳුනා ගත් පෙද්ශවලට අවශ්ය උපකරණ සැපයිය 
යුතුයි. උදාහරණයක් වශෙයන් අකුරැස්ස පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, අතුරලිය පෙද්ශය සම්පූර්ණෙයන් යට වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිල්වලා ග ෙඟ් එක බැම්මකට මිනිසුන් ෙකොටු වුණා. ඒ 
පෙද්ශෙය් කිසිම සම්බන්ධීකරණයක් තිබුෙණ් නැහැ; අඩු තරමින් 
ඒ මිනිසුන් ගලවා ගන්නවත්. නමුත්, ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඒ ෙවලාෙව් බැහැ. ඇත්තටම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට, ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට ඒ 
ෙවලාෙව් කළ හැකිව තිබූ එකම ෙදය තමයි, මිනිසුන් එකතු කර 
ෙදන කෑම ටික ෙබදා දීම. ඊට පසුව ඔවුන් යළි නැඟිටින්න ගියාම 
ඒ අයට ෙදන්න තිෙබන සහනය ෙමොකක්ද? ඒ අය ෙවනුෙවන් 
කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? එම නිසා මම ඉතා 
පැහැදිලිවම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
විපතින් පාඩමක් ඉෙගන ගන්නවා නම්, ෙමන්න ෙම් ෙදය 
සැලකිල්ලට ගන්න. 2003දී ඇති වූ ආපදාෙව්දී, 1969දී ආපු 
ගංවතුරදී -ෙම් හැම අවස්ථාවකදීම- එකම පිරිසක් තමයි ඒ විපතට 
ලක් වුෙණ්; එකම ලැයිස්තුවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ 
අයට යළි සකස් කිරීම් කරන්න, යළි ජීවිතය ෙගොඩ නඟාගන්න 
උදවු කරන කමෙව්දයක් ගැන  යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙයන්න 
ඕනෑ. නමුත්, එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුරෙය් 
අයගම පෙද්ශය ගංවතුරට යට වුණා. එම පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරාවි.  

ඊළඟට  මාතර, ෙදනියාය, අකුරැස්ස කියන පෙද්ශවල හානි 
ෙවලා තිෙබන ෙවෙළඳ ව්යාපාර ගත්ෙතොත්, නගර හැටියට විනාශ 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන් එකම කණ්ඩායමක්. 2003දීත් විනාශ වුෙණ් ඒ 
කණ්ඩායම තමයි. ෙම් ෙවනුෙවන් පමාණවත් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියා ඔබතුමන්ලා සිතා බලන්න. ෙම් ගංවතුරට ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් හිනිදුම මුළු පෙද්ශයම, මාපලගම, තවලම කියන 
පෙද්ශ යට වුණා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පෙද්ශ යට වුණා. 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් හංවැල්ල මිටියාවත ආශිත පෙද්ශය යට 
වුණා. ෙම් සම්බන්ධව තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක 
තමයි පශ්නය. පධාන වශෙයන්ම මම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්ෙන් ඒ කාරණාවටයි.  

ඊළඟට, NBRO එක මැදිහත් ෙවලා කරන අවදානම් 
හඳුනාගැනීෙම් යන්තණය දිහා බලන්න. ෙමොකක්ද, එෙහම 
යන්තණයක තිෙබන තත්ත්වය? මම ෙම් උදාහරණයක් 
කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙදනියාෙය් ෙමොරවක් කන්ද 
නාය ගිය නිසා ඔවුන් එතැනට ගිහින් බලනවා.  හැබැයි, තවත් කඳු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. තවත් පෙද්ශ ගණනාවක් තිෙබනවා. 
එවැනිම ස්ථාන තවත් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඊළඟට හඳුනා ගත් 
තැනට ගිහින් එතැන පරීක්ෂා කර බලනවාද? අෙප් රෙට් map 
එකක් තිෙබනවා නම් ඒ map එක මඟින් අප හඳුනාෙගන 
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙම් තරම් ජල ධාරිතාවක් ඇද වැටුණාට පසුව 
පෙසේ තිෙබන ස්වභාවය අනුව ෙමන්න ෙම් ෙම් පෙද්ශවල නාය 
යෑම් තත්ත්වයන් සිදු විය හැකි බව. එය සාමාන්ය මිනිසුන්ට ගිහින් 
කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අමතරව විනාඩි 10ක් විතර ගන්නවා, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එම කාලය විපක්ෂෙය් ෙවලාෙවන් ගැනීමට ඉල්ලීම 

කරන්ෙන්, එකඟත්වය ඇතිවද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  

එෙසේ පෙද්ශ හඳුනාගැනීම අනුව තමයි තීරණය කරන්න ඕනෑ, 
ඔවුන් යළි පදිංචි කරවනවාද නැද්ද කියා; ඔවුන් පදිංචි කරවනවා 
නම් පදිංචි කරවන්න සුදුසු ස්ථාන ෙමොනවාද, නුසුදුසු ස්ථාන 
ෙමොනවාද කියා. නමුත් අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලා ඉතාම ඉක්මනින් අවතැන් වූවන් පාසල් ටිෙකන් 
ඉවත් කරවා ගැනීෙම් වුවමනාව ෙවනුෙවන් සහ ෙම් 
යන්තණෙයන් ඔබතුමන්ලාට නිදහස් වීමට තිෙබන වුවමනාව 
ෙවනුෙවන් ඒ අය නැවත එම ස්ථානවලටම යැව්වා. මට 
ෙපෞද්ගලිකව අද්දැකීම තිෙබන්ෙන්, ෙමොරවක්කන්ද පෙද්ශෙය්යි. 
ෙමොරවක ජාතික පාසල යළි විවෘත කරන්න ඕනෑ බව, ඒ පාසෙල් 
වැඩ යළි පටන් ගන්න ඕනෑ බව ඇත්ත. හැබැයි, එහි සිටි අවතැන් 
වූ අය නැවත පදිංචි කරවූෙය් ෙකොතැනද? පවුල් 200ක් විතර 
ෙමොරවක්කන්ද පෙද්ශෙය් එම කන්ද පාමුලම පදිංචි කරවූවා. 
ඔවුන් ආෙයත් එම ස්ථානෙයහි පදිංචි කරවූෙය් කුමන පිළිගත් 
නිර්ෙද්ශය අනුවද, කුමන වාර්තාව අනුවද? එවැන්නක් තිෙබනවාද 
කියා මා කිසිෙසේත් දන්ෙන් නැහැ. මා හිතන්ෙන් අෙනක් තැන්වල 
තත්ත්වයත් ඔයිට වඩා ෙවනසක් නැහැ කියායි. අයගම තත්ත්වයත් 
එෙහම තමයි. අෙනක් තැන්වල මිනිසුන්ද අද අනාථයි. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලාෙග් මාධ්ය සංදර්ශනය අවසානයි. ඔබතුමන්ලාෙග් 
මාධ්ය වැඩ පිළිෙවළ අවසානයි. ඔබතුමන්ලා ගිහින් ෙපොෙටෝ 
ගහෙගන ෙපන්නපු ඒවා දැන් ඉවරයි. ඒ නිසා අද ඒ මිනිස්සු 
අසරණයි. අද ඉතිරි ෙවලා සිටින ඒ මිනිසුන්ට යළි ගිහින් පදිංචි 
ෙවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කලින්  නාය ගිය තැන්වලම තමයි. 
ගරු අමාත්යතුමා, පුළුවන් නම් කියන්න, එෙසේ ෙනොමැතිව ස්ථිරව 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක පදිංචි කරවපු අය කවුරුන්ද කියා. ෙම් 
විපතින් හානි වූ අයෙගන්- 

 
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 මන්තීතුමා, මට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 

මට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදනවාද? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමාට ෙගොඩක් ෙවලාව ෙවන් කර ඇති කියලායි මා 

හිතන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
කියන්න පුළුවන් නම් ෙලොකු ෙදයක්. ෙම් විපතින් පස්ෙසේ  යළි 
ස්ථානගත කරද්දී  හඳුනා ගත් ෙවනත් නිශ්චිත ස්ථානවල පදිංචි 
කරවූ පවුල් කීයක් ඉන්නවාද? ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒකට 
උත්තර ෙදන්න. ෙමොකද, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. මම 
පැහැදිලිවම දන්නවා, ඒ ස්ථානවලම තමයි ඒ අයට ගිහිල්ලා යළි 
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[ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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පදිංචි ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඒක තමයි 
බරපතළම පශ්නය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට වන්දි පශ්නය. ඔබතුමන්ලාෙග් 
වන්දි ලැයිස්තුව තිෙබනවා ෙන්.  මට ලැබී තිෙබන ෙකටි 
ෙවලාෙව්දී මම ඒකත් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන 
සමාජ ආරක්ෂණ භාරය අනුව ස්වාභාවික ආපදා ෙහේතුෙවන් මිය 
ගිය පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් ෙගවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. 
සදාකාලික ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු ෙකෙනකුටත් රුපියල් 
ලක්ෂයයි. සම්පූර්ණ වශෙයන් ෙද්ෙපොළ හානි සිද්ධ වුණු පවුලකට 
රුපියල් ලක්ෂ 25ක උපරිමයකට යටත්ව -ඊට වඩා අඩුෙවන්- 
තමයි ෙම් ෙගවීම සිද්ධ වන්ෙන්. ඇත්තටම ගරු කථානායකතුමනි, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රක්ෂණ භාර අරමුදල් කමය යටෙත් වන්දි 
ෙදනවා නම් පධාන වශෙයන්ම දැන් ඒෙක් පමිතිය, ඒ නිර්ණායක 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. එකක් තමයි ජීවිත හානියකට රුපියල් 
ලක්ෂයක වන්දිය පමාණවත්ද කියන පශ්නය.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි. දැන් ඒක රුපියල් 

ලක්ෂය දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා 
කරනවා, අපට ෙකොච්චර මුදලක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. දැනට 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂයයි. ෙමච්චර කාලයක් ලංකාෙව් ෙගවා 
තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 ඔබතුමන්ලා  අය වැය ෙයෝජනා තුළින් ෙම් ෙයෝජනාව 

ෙගනැල්ලා ඔක්ෙකොම කරලා  රුපියල් 15,000 දැන් රුපියල් 
ලක්ෂය කරලා ෙන්. හරි. ඒ රුපියල් ලක්ෂය පමාණවත්ද කියන 
එකයි තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] ගරු  මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් ඒ මුදල පමාණවත් කියලා ඔබතුමා 
හිතනවාද? 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පමාණවත් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි අපිත් කියන්ෙන්.  
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක්වත්- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
 පමාණවත් නම්, පමාණවත් කියනවා ෙන්. ඒක පමාණවත් 

නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතර තවත් විශාල ෙද්වල් ටිකක් 
තිෙබනවා. ෙම් ෙද්පළ හානිය කියන එක ගත්තාම පූර්ණ හානි 
ෙවලා නැත්නම්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 25ට කිට්ටු කරන්න 

බැරි පූර්ණ හානිවලදී ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඇත්තටම සමහර 
ෙද්පළවලට රුපියල් ලක්ෂ 25ට වඩා හානි ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ අතරමැද තිෙබන ඒවාට ඔබතුමන්ලා ගණන් බලන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? සමහර අයෙග් ව්යාපාර, ඒවාෙය් තිෙබන බඩු මුට්ටු 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ගණන් බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 2003දී අඩු 
තක්ෙසේරු කිරීම ෙහේතුෙවන් රක්ෂණ සමාගම්වලින් අඩුෙවන් 
ෙගවපු නිසා ඔවුන්ට ඒ ෙද්වල් නැවත රක්ෂණය කරන්න 
විශ්වාසයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා මීට 
අතරමැද ඒවාට ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්?  

මා ෙම් කරුණු කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුවයි. 
ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුවම ගත්ෙතොත් දැනට ජීවිත හානි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, 292ක්. ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 292ක්  
ෙගවන්න තිෙබනවා, ලක්ෂය බැගින් ෙදනවා කියලා හිතුෙවොත්. 
ෙද්පළ හානි යටෙත් සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වූ ෙගවල් තිෙබනවා, 
2,772ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 ගණෙන් 
ඔබතුමා ගණන් හැදුෙවොත් රුපියල් ලක්ෂ 69,300ක් වැය වනවා. 
ෙමතැනදි අපි අර්ධ හානි ටික පැත්තකින් තබමු. ජීවිත හානි සහ 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණු ෙද්පළ හානිවලට වන්දි ෙගවීම සඳහා 
පමණක් ඔබතුමාට ඕනෑ වනවා, රුපියල් ලක්ෂ 69,592ක්.  

ඔබතුමන්ලාෙග් අවසාන ලැයිස්තුව මා ළඟ තිෙබන ෙම් 
ලැයිස්තුවද දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ලැයිස්තුව අනුව 
ගත්ෙතොත්  ඔබතුමන්ලා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලින් -NITF 
එෙකන්- අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 128යි. ඊ ළඟට, 
ඔබතුමන්ලාට භාණ්ඩාගාරෙයන් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 150ක්. මුළු එකතුව ගත්ෙතොත් දැනට ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 278යි. ඒෙකන් ඔබතුමන්ලා ෙයොමු කරලා 
තිෙබන පමාණය රුපියල් මිලියන 266යි. එතෙකොට දැන් 
ඔබතුමාට ෙද්පළ සහ ජීවිත හානි වන්දි සඳහාම පමණක්- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරන පමාණයම අපට ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙගන් ලැෙබනවා. අපට ෙම් පමාණය ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් මූලික කටයුතු සඳහා පමණයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
"මූලික කටයුතු" කියලා කියන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් තවත් රුපියල් මිලියන 150ක් ලැබිලා 

තිෙබනවා, ඒ සෑමෙදනාටම රුපියල් 10,000 ගණෙන් ෙදන්න. ඒ 
පමාණය පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. රුපියල් මිලියන ෙදසිය 
ගණනක්  ලැබිලා තිෙබනවා. ඉතුරු ෙකොටසත් අපට ඒෙගොල්ලන් 
ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ජීවිත හානි සහ ෙද්ෙපොළ හානි ගැන 

විතරක් හිතුෙවොත් එෙහම ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 8,886 ක් 
ඕනෑ. නමුත් ෙම් රටට දැනට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 278යි. 
ඔබතුමා කියන්ෙන් වැඩිපුර පමාණයක් ලැෙබනවා කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක වැරැදියි. ඒ අවශ්ය පමාණයම අපට ලැෙබනවා. මූලික 

ෙගවීමක් හැටියට තමයි ඔය පමාණය අපට ෙගවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් තවත් රුපියල් මිලියන 150ක් එයට එකතු 
ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න හරි. අඩුම තරමින් අපි දැන් වැදගත් තැනට ආවා. 

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙහෝ කියන්න, "ඒ ඉතුරු රුපියල් මිලියන 
අටදහස් ගණන  කවදා වනෙකොටද ලැෙබන්ෙන්" කියලා. ඒ මුදල් 
පමාණය  ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අවසානෙය් 
වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙම්  මුදල් පමාණය අනුමත වීම ෙනොෙවයි; 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ෙම් ගැන කථා කරන එකත් ෙනොෙවයි. ෙම් 
මුදල් පමාණය ජනතාවෙග් අතට ලැෙබන එකයි අවසානෙය් 
වැදගත් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ඒක එෙහම ෙනොවුණු අවස්ථාවක 
තමයි සාමසර කන්ෙද් ජනතාව පාරට බැසේසේත්; සාලාෙව් 
ජනතාව පාරට බහින්ෙන්ත්; මීෙතොටමුල්ෙල් ජනතාව පාරට 
බැස්ෙසේත්. ෙහට දවෙසේදී ඔබතුමන්ලා ආපසු කඳුළු ගෑස් ගහන 
එෙක් ෙත්රුමක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් දිස්තික්ක හෙත් ජනතාව 
පාරට බහිනෙකොට. ෙමොකද,  ඒ ෙවනුෙවන් මිනිසුන්ට බලාෙගන 
ඉන්න සිදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නිවාසයක් ලැෙබන්ෙන් කවදාද, 
ඒ කටයුතු අවසාන ෙවන්ෙන් කවදාද, තමන්ෙග් හානි ෙවච්ච 
ෙගවල්වලට හානිය පූර්ණය ෙවන්ෙන් කවදාද, ඒ හානි පූර්ණය 
අවසන් ෙවන්ෙන් කවදාද කියලා ඊළඟට බලාෙගන ඉන්න 
ෙවන්ෙන් ඒ ටිකට ෙන්.  

ෙමතුමා කියනවා, "දැන් අපට රුපියල් මිලියන ෙදසිය ගණනයි 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල ලැබිලා තිෙබන්ෙන් හදිසි කටයුතු 
සඳහා. ඉතුරු පමාණය අපට ලැෙබනවා" කියලා. අඩු තරමින් ෙම් 
විවාදය පතිඵලදායක ෙවන්ෙන් ඒ ඉතුරු මුදල් පමාණය 
ලැෙබන්ෙන් කවදාද කියන එක අෙප් රෙට් ජනතාවට 
තමුන්නාන්ෙසේ අද නිශ්චිත කෙළොත් පමණයි. ඒක නිශ්චිත 
කරනවා නම් විතරයි ෙම් විවාදය පතිඵලදායක ෙවන්ෙන්. ආධාර 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, ෙම් රක්ෂණ කමෙය්, අතරමැද ෙද්වලට මීට වඩා තව 
ෙවනස්කම් ඇති ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ඒ අයෙග් ෙද්පළවල සංයුතිය 
අනුව වන්දි ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කමෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. අපි දන්නා ෙදය තමයි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලින් ආවා, ගාම නිලධාරිතුමා හරහා අර form එක 
පිෙරව්වා. ඊළඟට, ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි දමන්න කියලා form 
එකක් පිෙරව්වා. හුඟක් අය ඒ forms පුරවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
ඒ අයෙගන් කාටද ලැෙබන්ෙන්, කාටද ෙනොලැෙබන්ෙන් කියලා 
තවම නිශ්චිත නැහැ. ෙමොකද, ඒ forms පුරවපු නැති අයත් 
ඉන්නවා. සමහර අයට තිබුණු පශන්ය තමයි තමන්ෙග් ෙගදර ශුද්ධ 
පවිත කර ගන්න එක. අපි පුළුවන් තරම් ඒ අය ෙයොමු කළා, ඒ 
forms පුරවන්න කියලා. නමුත් ඒ forms පුරවපු අයට ලැෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව අද ෙවනකල් කිසිම 
නිශ්චිතභාවයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  ලැෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද කියන එක අනිවාර්යෙයන්ම තහවුරු විය යුතුව 
තිෙබනවා. 

ඊළඟට, බඩු ෙබදීම. ඇත්තටම සිදු වුණු සමහර ෙද්වල් ගැන 
නම් කියන්න කනගාටුයි. ෙමොකද, ඒ බඩු ෙබදූ යන්තණෙය් 
ජනතාව හිටිෙය් නැත්නම්, ඒ සඳහා ජනතාවෙග් සහෙයෝගය 

ලැබුෙණ් නැත්නම්, විපතට පත් වුණු ඒ මිනිස්සු අදත් ගස් උඩ 
බඩගින්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා 
අෙප් රෙට් මාධ්ය ආයතන මැදිහත් වුණා; ජනතාව මැදිහත් වුණා. 
ඒ එකතු කරපු ෙද්වල් යම් පමාණයකට හරි ෙබදුෙව් නැත්නම්, 
ජනතාව අතට ගිෙය් නැත්නම්, අදත් ඒ මිනිස්සු බඩගින්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අෙප් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා නම් එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නම ගහලා, 
ෙබෝඩ් එකක් ගහලා ගාල්ල දිසත්ික්කයට විතරක්  යම් ෙද්වල් 
ෙබදුවා කියලා. ඒවා අඩු තරෙම් මාතර දිස්තික්කයටවත් ලැබුෙණ් 
නැහැ. මා දන්නා තරමට මාතර දිසත්ික්කයට ලැබුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, එහාට ෙලොරි 18ක් 

එවලා තිෙබනවා. භාර ගත්තා කියා අත්සන් තබා තිෙබනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. බෑග් විතරයි ලැබුෙණ්. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ෙසේරම එවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ආරංචිය තිෙබන්ෙන්, ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් 

නමින් ෙකොළයක් දමලා, ෙපොෙහොර උරයක් නම් ලැබී තිෙබනවා 
කියලායි. ඒ ලැබී තිෙබන්ෙන්ත් ගාල්ල දිස්තික්කයට විතරයි. 
ගාල්ෙල් ජනතාව කියන්ෙන්, "මල්ල වජිරෙගන් - බඩු 
ජනතාවෙගන්" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ලැබුණු බඩු -ජනතාව එකතු කරපු ඒවා, මාධ්ය 
ආයතනවලින් දීපු ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙගනාවාම- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවශ්යද? 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යයි. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඔබතුමාත් එක්ක පැටෙලන්න යන්ෙන් නැහැ. 
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ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

"හිරු" ආයතනය "හිරු" නමින් වැඩ කරනවා; "සිරස" වැඩ 
කරනවා "සිරස" නමින්; යුද හමුදාව, "යුද හමුදාව" නමින් වැඩ 
කරනවා; ෙජ්වීපී එක ඔබතුමන්ලාෙග් "රතු ෂර්ට් එක" යටෙත් වැඩ 
කරනවා. ඒ විධියට එක් එක් ආයතන තමන්ෙග් අනන්යතාව 
යටෙත් වැඩ කරනවා. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය, "ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යාංශය" නමින් වැඩ කරනවා. 

 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. "හිරු" ආයතනය වැඩ කරනවා, "හිරු" 

නමින්; "සිරස" වැඩ කරනවා, "සිරස" නමින්; "ෙදරණ" වැඩ 
කරනවා, "ෙදරණ" නමින්. ඒක ෙහොඳයි. ෙජ්වීපී එෙක් අපිත් වැඩ 
කරනවා. හැබැයි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය නමින් ඔබතුමා 
වැඩ කෙළේ ගාල්ලට විතරයි. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ගාල්ලට 
විතරක් නැතුව මාතරටත් ආවා නම්, කළුතරටත් ආවා නම්, 
රත්නපුරයටත් ආවා නම් ෙහොඳයි. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොටටත් එන්න තිබුණා. ෙමොකද ගරු ඇමතිතුමනි, 
ගංවතුර ගැලුෙව්, නාය ගිෙය් ගාල්ෙල් විතරක් ෙනොෙවයි. 

 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවශ්යද? ෙමතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අෙප් පැහැදිලි කිරීම ඒක තමයි. 
 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම තත්පරයයි ගන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙලොරි 240ක් 

ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙලොරි 240 අපි ෙම් දිස්තික්ක 5ට 
ෙබදාහැරලා තිෙබනවා. 

 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙලොරි ෙනෙමයි, බෑග් 240ක්. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් 

ෙබෝඩ් එක දාපු බෑග් 240ක් ආෙව්. 
 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ෙහෝ 

ඇමතිවරෙයක් තමන්ෙග් නම ගහලා ෙකෙසල් ෙගඩි 4 බැගින් 
ගාලු දිස්තික්කය තුළ ෙබදලා තිබුණාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, රහස් ෙපොලීසිය මඟින් පරීක්ෂණයක් 

කරලා, "එය එෙසේ සිදු ෙනොවී ඇත" කියලා තිෙබනවා. තවමත් එම 
පරීක්ෂණය සිදුෙවමින් පවතිනවා. එම නිසා අපි එවැනි ෙද්වල් 
පිළිගන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම "ෙකෝලිකුට්ටු" කථාවට නම් බැස්ෙසේ නැහැ. එෙහම නම් 

පසුගිය අවුරුද්ෙද් ගංවතුර ෙවලාෙව් කඩුෙවලත් ෙකෝලිකුට්ටු 
ෙබදුවාද කියලා ෙහොයන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒෙක් ෙවනත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. මම ඇමතිතුමාට 

විෙශේෂයක් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන් මුළු රටටමෙන්. ඒ නිසායි, මම ඒ කාරණය 
අවධාරණය කෙළේ ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතැන තිෙබන 
වැදගත්ම ෙද් තමයි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඇති වුණු මැදිහත්වීම. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මට කථා කරන්න ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දවස්වල මෙග් නම සහ 

ඡායාරූපය දාලා ෙකෙසල් ෙගඩි තුනක් ෙබදුවා කියලා මුහුණු 
ෙපොෙත් විශාල මඩ පචාරයක් ෙගනගියා. අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව නම් දන්නවා, අපි එෙහම තුට්ටු ෙදෙක් වැඩ ෙනොකරන 
බව. ෙකොෙහේවත් එෙහම ෙබදපු තැනක් නැහැ.  

 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමාෙග් අභ්යන්තර පශ්නයක් ඕක. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] මම එම සිද්ධිය CID 

එකට භාර දුන්නා, පුද්ගලයා ෙහොයලා නීතිය කියාත්මක කරන්න 
කියලා. දැන් අපි පුද්ගලයා ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ෙමතුමා දන්නවාලු කාරණය. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අමාත්යතුමා -[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා නම් ඒක CID එකට භාර දී 

තිෙබනවා, පුද්ගලයා ෙහොයා ගන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි. ඔබතුමා නම් එෙහම කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ස්වෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා නම් එෙහම කරලා නැහැ. ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් නම ෙයදූ ෙකොළයක් 
ඇතුළට දමලා බෑග් එකක් ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් ෙහොයන්න 
කියලා නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමාෙග් පශ්නය ගැන CID එෙකන් පරීක්ෂණ කරෙගන 
යනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හතළිහක කණ්ඩායමක් දමලා 
website එකක් විවෘත කරලා -[බාධා කිරීම්] ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට, පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මඩ ගහන්න 
සංවිධානාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, නම කිව්වා නම් ෙහොඳයි. කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා, අපිත් විපක්ෂෙය් නිසා, අපි ඔක්ෙකෝම විපක්ෂෙය්  
නිසා - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CID  එෙකන් ෙහොයා ෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා නම කියන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 

හතළිහක කණ්ඩායමක් දමලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
ෙතෝර-ෙතෝරා මඩ ගහන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන 
යනවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා, ඔබතුමාට තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. කාලය ඉතාම වටිනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්න උත්සාහ කෙළේ ෙම් 

කාරණයයි. ජනතාවට භාණ්ඩ ලබා දීම ෙහෝ ඒවා ෙබදා ෙදන එක 
ෙහෝ කන්න ෙදන එක ෙහෝ අපි ෙම් ෙව්ලාෙව්දී කරන්ෙන් නම ගහ 
ගහන්න, ෙද්ශපාලනය කරන්න ෙනොෙවයි ෙන්, ඇත්තටම. ෙම්ක 
ජාතික විපතක්. ජාතික ආපදාවක් වුණු ෙව්ලාවකදී ඒකයි වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒකයි ෙම් රෙට් ජනතාව අෙපන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.    

ෙමතැනදී මම නැවත දැන ගන්න කැමැති තව ෙදයක් 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට ලැබුණු භාණ්ඩ -
ෙගොඩාක් ෙද්වල්- තවම ඒවාෙය් ෙගොඩ ගසා තිෙබනවා. දැනුත් 
තිෙබනවා, ඒවා හරියාකාරව මිනිසුන්ට ෙබදා හැරීෙම් යන්තණය 
ෙමතැනින් ඉවර වුෙණ් නැති නිසා. ඒ නිසා මම සව්ෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කරවනවා.  ස්වෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා භාරෙය් ඒ කටයුත්ත තිෙබන්ෙන්. එම 
යන්තණෙය් තවමත් පණ තිෙබන නිසා ඒ ආයතනවලින් ඒ අවශ්ය 
ෙද්වල් ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්නය කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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ඊළඟට, මට තව විෙශේෂ සිද්ධියක් ගැන සඳහන් කරන්න 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. මම නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි මහත්වරුන් විශාල වශෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා ෙමම කටයුත්ෙත්දී ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළා. නමුත් 
හදිසිෙය් පවෘත්තියක් පළ වුණා, ගාම නිලධාරිවරුන් ෙදෙදෙනකු 
භාණ්ඩ ෙහොරකමක් කළා කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කිරීමට 

කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටම ඒක එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතැනදී එෙහම 

ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට එතැනදී සිදු වුණු අසාධාරණය 
නිසායි, මම  ඒ ගැන කියන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා, 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි විපතක් සිද්ධ ෙවන්න කලින් 
විපත හඳුනා ගැනීෙම්ත්, එවැනි විපතකදී මැදිහත් ෙවන යන්තණය 
ශක්තිමත් කිරීෙම්ත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට යළි නැගිටින්න අවශ්ය 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කිරීෙම්ත් මූලික වගකීම 
තිෙබන්ෙන් රජය යටෙත්යි. 

රජය යටෙත් තිෙබන ඒ ආයතන  ශක්තිමත් කිරීෙම් වග කීමක් 
තිෙබනවා. ෙමවැනි විපතකදී ෙහෝ අපට ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
ෙවන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා නම් එයයි වැදගත් ෙදය. ඒ සඳහා 
අවධාන ය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[පූ.භා. 11.12] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හදුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වැදගත් ෙයෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ස්ථිර කරමින් මා මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ලැබී  තිෙබන ෙසොච්චම් ෙවලාව 
තුළ පධාන ඉසව් තුනක් ස්පර්ශ කරන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු  
ෙවන්ෙන්.  පළමුව කනගාටුව හා අදාළ අයට ෙගෞරවය පකාශ 
කිරීම.  ෙදවනුව අනාගතෙය්දී ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයන් වළක්වා 
ගැනීම සඳහා වු  කියා මාර්ග. තුන්වනුව උද්ගතවී ඇති ආපදාව 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වු ෙයෝජනාවන්.  

මින් පළමුෙවන්ම, කනගාටුව සහ ෙගෞරවය කියා මම 
ඔබතුමාට කිව්ෙව්, ෙම් මහා ෙඛ්දවාචකෙය්දී ජීවිත අහිමි වුණු, 
ෙද්පළ අහිමි වුණු, ෙඛ්දවාචකයට ෙගොදුරු වුණු සියලු  ෙදනා 
ෙවතම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකත්වය දරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකාබද්ධ  විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු අප සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් සංෙව්ගය 
හා කනගාටුව පකාශ කිරීමයි. ඒ කනගාටු වන අවස්ථාෙව් අපට 
සුබ පැතුමකුත් කරන්නට ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. දිගින් 

දිගටම ෙඛ්දවාචකයන් උරුම කර ගන්නා සමාජයකට, පරාජයන් 
උරුමකර ගන්නා සමාජයකට ඊෙය් මැතිව්ස් පමුඛ අෙප් කිකට් 
කණ්ඩායම දැවැන්ත ජයගහණයක් ලබා දුන්නා. ෙමය අවස්ථාව 
ෙනොවුණත් ඒ සඳහා වූ සුබපැතුම් ඉදිරිපත් කරන්නටත් අප 
ක ටයුතු කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, ෙගෞරවය හා ස්තුතියයි. ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් එය කළා. ෙම් දැවැන්ත 
ෙඛ්දවාච කෙය්දී යන්තණ කිහිපයක් කියාත්මක වුණා. රාජ්ය 
යන්තණයට පථමව සමහර යන්තණ කියාත්මක වුණා. සමාජ 
යන්තණය කියාත්මක වුණා ගරු කථානායකතුමනි. මාධ්ය 
යන්තණය කියාත්මක  වුණා. ෙද්ශපාලන යන්තණ කියාත්මක 
වුණා.  රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක වුණා. නමුත් මා කාටවත් 
ඇඟිල්ල දික් කරන්න කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ෙමම විවාදය 
ශාස්තීය විවාදයක් ෙවයි කියා මම  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට 
එෙහම හිෙතනවා. ඒ නිසා ඇඟිල්ල දික් කරන්න ෙනොෙවයි. නමුත් 
පළමුවන පැෙය්  රාජ්ය යන්තණය, ආණ්ඩු යන්තණය ඇනහිටි 
ෙවලාවක් තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙව්ලාෙව් කියාත්මක වුෙණ් සමාජ 
යාන්තණය සහ මාධ්ය යාන්තණයයි. ඒ නිසා අපි ඒ අයට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක වීෙම්දී 
රාජ්ය නිලධාරින් ඉතාම වගකීෙමන් කටයුතු කළා. අපි ඒ ගැන 
ෙවනම සඳහන් කරමු. රාජ්ය යාන්තණය කියාත්මක කිරීෙම්දී  
ගාම නිලධාරිවරෙයක් පිළිබඳව සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 
කිව්වා. උදාහරණයක් විධියට මාතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් රාජ්ය නිලධාරින් ඉතා කැපවීෙමන් කටයුතු කළා. 
දැන් ෙම් විෂය භාර ඇමැතිතුමාත් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු වජිර 
අෙබ්වර්ධන ඇමැතිතුමනි, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, දින 
හයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ඇතුෙළේ කාමරයක නැවතිලා 
හිටියා. ඇෙග් දරුවා ආබාධිත ෙවලා හිටියා. ඇයට ඒ දරුවා 
බලන්න යන්න විධියක් නැහැ. අන්තිමට දරුවා මුහුණු ෙපොතට 
post එකක් එවලා තිබුණා "අෙප් අම්මාත් වතුෙර් ගිහිල්ලා" 
කියලා. හැබැයි, ඇය ඇයෙග් රාජකාරිය ඉටු කළා. පස්ෙගොඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්, ෙකෞෂල්යා මහත්මිය තනියම මහා රෑ නාය යන 
ෙරොටුඹ කන්ද නැග්ගා. මම ෙම් උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි 
කියන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, පස්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි ෙද්ශපිය 
මහත්මයාෙග් නිවස  මහා පස් කන්දකින් යටෙවලා තිබියදී, ඒ 
මහත්මයා ඒක අත්හැරලා දමලා ආපදාවට පත්වුණු මිනිසුන් එක්ක 
හිටියා. අෙප් දිස්තික්කය ෙකළවෙර්, වජිර අෙබ්වර්ධන 
මැතිතුමාෙග් දිස්තික්කය මායිෙම් තිෙබන ෙමෙද්රිපිටිෙය් ගාම 
නිලධාරි වනිගෙසේකර මහත්මයා දින හයක් ෙගදර යන්ෙන් නැතිව 
මිනිසුන් එක්ක ෙකොටු ෙවලා හිටියා. ඒ වාෙග්මයි, සමෘද්ධි 
නිලධාරි කවීන්ද වැල්ෙල්ෙතොට. කැප ෙවලා වැඩ කරපු ඒ 
සියලුෙදනා ෙවත අෙප් ෙගෞරවය පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, සමාජ යාන්තණය ගැන බලමු. ගරු 
කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට මාතර දිස්තික්කය 
ගත්ෙතොත්, මාතර අෙසෝකාරාමෙය් හාමුදුරුෙවෝ රජෙය් කිසිදු 
ආධාරයක් නැතිව හැම දාම කෑම පාර්සල් 3,000ක් ලබා දුන්නා. 
හිත්තැටිය රජමහා විහාරෙය් අවතැන් වූ ජනතාව 2,500ක් නතර 
කරෙගන හිටියා, රජෙය් කිසිදු ආධාරයක් නැතිව. පාලටුව ෙබෞද්ධ 
මධ්යස්ථානෙය් ගුණානන්ද හාමුදුරුෙවෝ ගාම නිලධාරි වසම් 
හතරක් බලා ගත්තා. උනැල්ල, එළඹකලාෙගොඩ, පාලටුව, 
ෙදමටෙහට්ටිෙගොඩ වසම් තනියම භාර ගත්තා. මාලිම්බඩ සුෙම්ධ 
හාමුදුරුෙවෝ රාජ්යයක වගකීම ඉෂ්ට කළා. ෙම් උදාහරණ 
කිහිපයක් විතරයි. මම අෙනක් අයෙග් නම් කියලා කාලය මිඩංගු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සමාජ යාන්තණය කියාත්මක වුෙණ් එෙහමයි. "ෙදරණ", 
"හිරු", "සිරස", "ස්වර්ණවාහිනී" පමුඛ විද්යුත්  නාළිකා මාධ්ය 
යාන්තණය මැනවින් ඉෂ්ට කළා. ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුර ෙමෙහයුෙම්දී හමුදාව විශිෂ්ට ෙමෙහයක් කළා. ඒ පධාන 
බර ඔවුන් තමන්ෙග් උර මතට ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත් ඒ 
වගකීම ඉෂ්ට කළා. අප ඒ ගැනත් කෘතෙව්දී ෙවන්නට ඕනෑ.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
කැමැතියි,  අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ සෙහෝදර මන්තීවරු ගැන. 
ෙමොරවක ෙඛ්දවාචකයක් සිද්ධ වුණා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාත් ඒ ෙඛ්දවාචකය ගැන කිව්වා. ඒක සිද්ධ වුෙණ් 25 
ෙවනි දා උෙද්.  ගරු කථානායකතුමනි, දිස්තික්කෙය් දැවැන්තම 
ෙඛ්දවාචකය  තැනට අපි 29 ෙවනි දා හවස යනෙකොට එතැන 
සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය හිටියා. අපි එතුමියෙගන් ඇහුවාම 
ෙමොකක්ද  පශ්නය කියලා, එතුමිය කිව්වා, "කන්න පිඟන් 60යි 
තිෙයන්ෙන්" කියලා.  තුන්ෙවනි දවස ෙවනෙකොටත් නිදා ගන්න 
එක පැදුරක් තිබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  මම ඒකට 
ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි.  අවශ්ය මුදල් ෙවන් කර ගැනීම සඳහා 
ඒ නිලධාරින්ට නිෙයෝග ලැබිලා තිබුෙණ් නැති නිසා එෙහම වුණා. 
බිම -මහෙපොෙළොෙව්- සීතෙල් ගැබිණි මව්වරු සිටියා. ෙකොට්ටයක්, 
පැදුරක්වත් ෙනොෙවයි, කාඩ්ෙබෝඩ් කෑල්ලක්වත් නැතුව බිම 
වැතිරිලා ගැබිනි මව්වරු සිටියා. අපි එතැන ඉඳෙගන කථා කළාම 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා ඇතුළු ඒ මන්තීතුමන්ලා ගිහිල්ලා පැදුරු 300ක්, 
ෙකොට්ට 300ක් සහ පිඟන් 300ක් අරෙගන ආවා; ගැබිනි 
මව්වරුන්ට නිදන්න mattresses අරෙගන ආවා.  අෙප් මන්තීවරු 
රාශියක් ඇවිල්ලා ඒ කරපු කැප කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන අපි අගය කරන්නට ඕනෑ. 
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා දින 3ක් තිස්ෙසේ කරපු කැප කිරීම අපි 
අගය කරන්න ඕනෑ. ඒත් මම දැක්කා එතුමාට මඩ ගහනවා. 
හැබැයි, ඒ ෙගෞරවය එතුමාට ෙදන්නට ඕනෑ. එතුමා වතුෙර් 
බැහැෙගන, කරවටක් වතුෙර් ඉඳෙගන අහිංසක වයසක අම්මලා 
ෙබ්රා ගන්න කරපු ඒ කැප කිරීම සමාජයක් විධියට අපි අගයන්න 
ඕනෑ.  

ෙද්ශපාලන යාන්තණයත් කියාත්මක වුණා. මම පිළිගන්නවා, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයනුත් ඒ යාන්තණය මැනවින් 
කියාත්මක කළ බව. පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම වාෙග් මන්තීවරු 
තමන්ෙග් ජීවිත පරදුවට තියලා කරපු කැප කිරීම  අගය කරන්න  
අපට ෙම් අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන වර්ණයක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ෙවලාෙව්දී එය අගය කරන්න ඕනෑ.   

 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි මාතෘකාව හැටියට මම 
ඔබතුමාට කිව්ෙව් අනාගත ෙඛ්දවාචක කළමනාකරණය කර 
ගැනීම පිළිබඳවයි. ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙලෝකෙය් කිසි 
රටකට ස්වාභාවික විපත් නතර කරන්න බැහැ; ස්වාභාවික විපත් 
වළක්වන්න බැහැ. හැබැයි, කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන්.  
දියුණු ෙලෝකය කරන්ෙන් විපත් වළක්වන එක ෙනොෙවයි, 
කළමනාකරණය කර ගන්න එක.  

අපි දුර්වල ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතැනදීයි. ඒක විෂය භාර 
ඇමතිවරයාෙග් දුර්වලකමක් විධියට මතු කරන්න එපා. ඒක අෙප් 
කමෙව්දෙය් තිෙබන දුර්වලකමක්. ෙලෝකෙය් පාරිසරික 
ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන ෙම් යුගෙය්, ෙගෝලීය ෙවනස්කම් සිද්ධ 
ෙවන, පාරිසරික උෂ්ණත්වෙය් ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන ෙම් යුගෙය් 
ෙමවැනි විෂයයන් ෙද්ශපාලනඥයන් අතින් විද්යාඥයන් අතට මාරු 
විය යුතු යුගය එළැඹිලා තිෙබනවා කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික 

විශ්වාසය. නිල් පාට, ෙකොළ පාට, රතු පාට පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. පුද්ගල පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්.   අපි ෙකොෙහොමද ෙම් ආපදා කළමනාකරණය 
කරගන්ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, සරලව කිව්ෙවොත් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මිලිමීටර් 500ක පමණ වැස්සක් වහින 
ෙකොට පැය 24ක් යනවා ඒක මාතර ෙමෝය කටින් පිටෙවලා මුහුදට 
වැෙටන්න. හැබැයි, අෙප් ෙම් සන්නිෙව්දනෙය් දුර්වලකමක් 
තිෙබනවා. ෙකොතැනද ෙම් වැරැද්ද? අපි ළඟ තිෙබන සන්නිෙව්දන 
කමය අවිද්යාත්මකයි කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. weather.com  
website එකට ගිහින් බැලුවාම ඉදිරි දින 5ක ෙලෝකෙය්ම 
කාලගුණ තත්ත්වය ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි  වහින වතුර 
ෙබෝතල්වලට එකතු කරමින් වැස්ස මැන මැන ඉන්නවා. ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් outsource කරන්න. ඒකට කමක් නැහැ. අෙප් දියුණු 
වරායන්, අෙප් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් විෙද්ශවලට විකුණන්න 
හදන ෙවලාවක අපි ළඟ ෙම් දැනුම, තාක්ෂණය නැත්නම් ඒක 
outsource කරන්න. ඒකට කමක් නැහැ. කාලගුණය පිළිබඳ 
ක්ෂණික අනාවැකි කියන්න අපට බැහැ. කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යෂවරෙයක් කියලා තිබුණා, මිලිමීටර් 
150කට වඩා වැඩි වැස්සක් ගැන අපට prediction එකක් කරන්න 
බැහැ කියලා. ඒ නිසා අෙප් රට අනතුරුදායක තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අපි කියන්ෙන් අපි ළඟ තිෙබන මිනුම් 
අවිද්යාත්මකයි කියලා.  

අෙප් සියලු මන්තීවරුන් කථා කරන නිසා මම සමස්තය ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම කැමැතියි, 
මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු විධියට අෙප් 
නිල්වලාෙව් ෙඛ්දවාචකය වළක්වා ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන කථා 
කරන්න. මම ෙනොෙවයි ෙම් ගැන මුලින්ම ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කෙළේ. ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමායි ෙම් ගැන මුලින්ම කථා 
කෙළේ. එතුමා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකයා විධියට ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙම් ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාට පුළුවන් ෙම් කරුණු ෙහොයලා ඒ අවශ්ය විස්තර ගන්න. 
1957 ජූලි මස 18වැනි දා එතුමා සභාගත කරපු ෙල්ඛන මා ළඟ 
දැන් තිෙබනවා. මම කැමැතියි ෙම් ෙයෝජනා කම පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු නැවතත් සභාගත* කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, 
මම කැමැතියි මාතර දිස්තික්කය ෙක්න්ද කරෙගන හරස් කැපුමක් 
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න.   

හරස් කැපුම කිව්ෙවොත්, මාතර දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි 
වසම් 650න්, 500ක් ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 
77ක්. මුළු දිස්තික්කෙය්ම ජීවත්වන පවුල් 51,000ක් -සියයට 23ක්- 
ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ජනගහනෙයන් සියයට 22ක 192,000ක 
ජනතාවක් ආපදාවට ෙගොදුරු වුණා. ඒ වාෙග්ම, මරණ 30ක් සහ 
අතුරුදහන් වීම් ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. පූර්ණ නිවාස හානි 
එක්දහස ්ගණනක්, අර්ධව හය දහස් ගණනක්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක් පමණයි ඉතුරුව 
තිෙබන්ෙන්. 

1341 1342 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තව විනාඩි පහක් ගන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කාට ෙවන් වූ කාලෙයන්ද ලබා ගන්ෙන්? 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අෙප් කණ්ඩායෙමන් ලබා ගන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ෙව්ලාව ගන්න මන්තීතුමාෙග් නම සඳහන් කෙළොත් 

අපට කාලය හදා ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒක adjust කර ගන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වී වගාෙවන් ෙහක්ෙටයාර 1,900ක්, ෙත් වගාෙවන්  

ෙහක්ෙටයාර 1,000ක්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 16න්, 5ක් 
විනාශ වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, මුළු පවුල් සංඛ්යාෙවන් 
සියයට 50කට වැඩිය ආපදාවට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. 
ආපදාවලට ලක් වූ ව්යාපාරික ස්ථාන  සංඛ්යාව 3,000ට වැඩියි. වාරි 
මාර්ග, මහා මාර්ග සමස්තයම විනාශයට ලක් වුණා. දැන් ගරු 
කථානායකතුමනි ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ශත වර්ෂයක් 
ඉතිහාසයට ගිෙයොත් ගරු ඇමතිතුමනි, 1917 ඉඳලා 2017 වන 
ෙතක් නිල්වලා ගඟ 60 වතාවක් පචණ්ඩ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 60 
වතාෙවන් 7 වතාවක් අතිභයානක පචණ්ඩත්වයක් ඇති වුණා. 
2017දී එෙහමයි; 2003දී එෙහමයි; 1969දී එෙහමයි; 1957දී 
එෙහමයි; 1947දී එෙහමයි; 1917දී එෙහමයි. ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා 
බලන්න. හැම අවුරුදු 10කට සැරයක්, 25කට සැරයක් බරපතළ 
ෙඛ්දවාචකයක් මතු වනවා. ඒකට විසඳුම් හැටියට ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු ෙදොසත්ර විකමසිංහ 
සෙහෝදරයා මුලින්ම ඒ පිළිබඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා.  

මම ස්තුතිවන්ත වනවා, රාජ්ය නායකයන් ෙදෙදෙනකුට. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරනවා, අතිගරු ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා සහ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. ඒ නායකෙයෝ ෙදෙදනා මාතර දිස්තික්කෙය් ෙම් 
ෙඛ්දවාචකය දිහා බැලුවා. බලලා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා 1983දී නිල්වලා ගඟ පාලනය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එය පළමුවැනි අදියර. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, එය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. 1988 රෙට් මතු වුණ තත්ත්වයත් එක්ක එම කටයුත්ත අතර 
මඟ නතර වුණා.  

ෙදවැනි අදියෙර්දී, ගඟ ෙදපැත්ෙත් කිෙලෝ මීටර් 25ක් දිගට 
bunds බඳින්න ෙයෝජනා වුණා. හැබැයි, ඉවර කරන්න පුළුවන් 
වුෙණ් කිෙලෝ මීටර් 13.5 තුන්වන අදියර වුෙණ්, පහළ නිම්නය 
ගංවතුෙරන් වළක්වා ගැනීම. පහළ නිම්නය කියන්ෙන් ගරු 
කථානායකතුමනි, කිෙලෝමීටර් 72ක් දිග ගෙඟ් කිෙලෝමීටර් 
36කින් පස්ෙසේ ෙබෝපෙගොඩ අකුරැස්ස ෙකොටස. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසුගිය දවසක ඔබතුමා එතැනට ගියා. එතැන 
ඉඳලා එන පහළ නිම්නය ෙකොෙහොමද ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද නිල්වලා ගඟ ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්? ෙමන්න 
තුන්වන අදියර යටෙත් ඒ සැලැස්ම තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ 
ෙයෝජනාව? ඒ අවට ජලාශ පහක් ඉදි කරන්න ෙයෝජනා කළා. 
අකුරැස්ෙසේ දිගිලිඔය, කිරමආර, බටුවිට ආර, දීයගහ අමුණ, 
කඩවැද්දුවආර. ෙමන්න ඒ ජලාශ පහ. පහළ නිම්නයට එන 
වතුරවලින් සියයට 50ක් ෙම් ජලාශවල රඳවා ගැනීමටයි ෙයෝජනා 
ෙවලා තිබුෙණ්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නාෙපොකුණ අමුණයි, දීයගහ 
අමුණයි කියන ජලාශ ෙදකක් ෙතෝරාෙගන කියාත්මක කළා. ඒ 
වාෙග්ම අම්පානගල ජල හැරවුම් ඒකකෙයන් හම්බන්ෙතොටට 
වැඩිපුර වතුර ෙගනියන්න අවශ්ය මූලික පියවර තැබුවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙවන් කළා. එය ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා තමයි පටන් ෙගන තිබුෙණ්. ෙමය විය 
යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මාතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරුන් විධියට අෙප් හෘදය සාක්ෂිය අෙපන් අහනවා, 
“උඹලාට ලජ්ජා නැද්ද, අවුරුදු 100කට පසුවත් ෙම්කට නිශ්චිත 
උත්තරයක් ෙගෙනන්න උඹලා අසමත්ද?” කියලා. 
  ෙඛ්දවාචකයකට පසුව අපට බලන්න යන්න පුළුවන්; පාන් 
ෙබදන්න පුළුවන්; ඔරුවලින් යන්න පුළුවන්; නම ගහලා 
ෙද්ශපාලන පචාරයක් ඇති කර මනාප ගන්න ෙනොෙයක් ව්යාපෘති 
කරන්න පුළුවන්. අපි ෙම්ක ඉතිහාසය පුරාම කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාට නැවතීම තියන්න අවස්ථාව ෙම්කයි ගරු කථානායකතුමනි. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට පැමිණි ෙවලාෙව් නිල්වලා ගඟ 
උතුරා පිටාර ගැලීමට ෙහේතුව  අපි කිව්වා. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා එක් ෙදයක් ගැන කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 
උදාහරණයක් විධියට මම ෙදයක් කියන්නම්. 2003 වසෙර්දී 
ගංවතුර ආවාට පසුව පිලදුව කන්දවත්ෙතන් තිෙබන bund එක; 
ෙව්රගම්පිට bund එක කැපුවා. කපලා වතුර බස්සලා නගරය 
ෙබ්රා ගත්තා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් අහිංසක 
ෙගොවිෙයෝ කිව්වා, ෙමතැන ස්ථිර anicut එකක් හදන්න, ඊළඟ 
ගංවතුර ආෙවොත් ආපහු කපන්න ෙවයි කියලා. කෙළේ නැහැ. දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමවර එතැනම නැවත කැපුවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට පැමිණි අවස්ථාෙව්  පැවැති 
රැස්වීෙම් දී අපි ෙයෝජනා කළා,  ෙම් රැස්වීම ඉතිහාසයට එකතු 
ෙවන්නත් එක්ක ෙමතැන ස්ථීර anicut එකක් බඳින්න අද ෙම් 
සාකච්ඡාෙව්දී තීන්දුවක් ගන්න කියලා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමනි,  එම රැස්වීෙම්දී ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ. ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා.  

හක්මන පාෙර් - මාතර ෙබෝධිය ළඟ ඉඳලා කිෙලෝමීටර් ෙදක- 
මංතීරු හතරට පළල් කරන්න, කානු පද්ධති හදන්න දැනට අවුරුදු 
5කට පමණ ඉස්සරයි ෙකොන්තාත් පදානය කෙළේ. නමුත්, රුපියල් 
මිලියන 600ක් මදි නිසා ෙබෝධිය ළඟ ඉඳලා තුඩාෙව් ෙකළවරට 
ඒක ඉදි කරන්න බැරිෙවලා තිෙබනවා. ෙඛ්දවාචකයක්. ඒ රුපියල් 
මිලියන 600ක මුදල ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order,please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් තුඩාව පාෙර් කානු පද්ධතිය හදලා,  පාර උස් කරලා,  
මංතීරු 4ට  හැදුවා නම් තුඩාව, හිත්තැටිය, ෙව්රගම්පිට සහ අවට 
පෙද්ශවල යම් පමාණයකට ෙමම ගංවතුර පාලනය කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. මම ෙම් සභාෙවන් ඉල්ලනවා, 
කරුණාකරලා අඩුම ගණෙන් වන්දි ෙගවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 
600ක්වත් ලබා ෙදන්න කියලා.  ඒ සඳහා නායකත්වය ගන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙලොකු මුදලක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමන්ලාට වාහන ගන්න ෙකොයි තරම් මුදලක් වියදම් 
කරනවාද? මම විශ්වාස කරනවා, කවුරු හරි ඉදිරිපත් ෙව්වි කියලා. 
ඇමතිතුමන්ලාට වාහන අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. ෙම් ෙමොෙහොතට පමුඛත්වය ෙදන්න.   ෙතෝරාෙගන 
ෙමයට පමුඛත්වය ෙදන්නය කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවලාව තිෙබන හැටියට අවසාන 
වශෙයන්, දැනට උද්ගත වී තිෙබන ආපදා තත්ත්වයන් 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සමස්ත ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙකටිෙයන්, ෙව්ගෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂි කාර්මික හානි ණය ඉතාම 
අර්බුදයකයි තිෙබන්ෙන්. පැළපත ෙගොයම විනාශෙවලා. ෙම් 
මන්තීතුමා කිව්වා, මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙඛ්දවාචකයන්වලදී ඇති වුණු 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 500ක, 
1000ක ලිඛිත ඉතිහාසය ෙගන බැලුෙවොත්,  වසර ෙදකහමාරක් 
වැනි ෙකටි කාලයක් තුළදී -මාස 30ක් ඇතුළතදී- ෙම් රෙට් ජාතික 
ව්යසනයන්, ෙඛ්දවාචකයන් 8ක් සිද්ධෙවලා තිෙබන බව මතක 
තබාගන්න. 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙයන් පටන් ගත්තාම 
හපුතෙල්, මීරියබැද්ද පෙද්ශය නාය ගියා.  ඊළඟට,  සාමසස්ර 
කන්ද නාය ගියා. ඊට පස්ෙසේ  සාලාව, යුද හමුදා කඳවුෙර් අවි 
ගබඩාව පිපිරී යාෙම් සිද්ධිය,  ඊළඟට බරපතළ නියඟයක් -අවුරුදු 
40කට පසුව- ආවා. ඊට පස්ෙසේ ෙකොළඹ යටවුණා, මීෙතොටමුල්ෙල් 
කුණු කන්ද නාය ගියා, ඊට පස්ෙසේ නැවත ෙකොළඹට ගංවතුර 
ගලලා තට්ටු හෙත්, තට්ටු අෙට් ෙගොඩනැඟිලි බිමට සමතලා වුණා.  
මාස 30ක් ඇතුළත ජාතික ව්යසනයන් 8ක් සිද්ධ වුණා. අපි 
අනතුරකයි ඉන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, විනාඩියකින් අවසන් කරන්නම්.  

රාජ්ය නිලධාරින් සඳහා ෙපොලී රහිත ණයක් වහාම කියාත්මක 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම තිෙබන ණය reschedule කරන්න ඕනෑ. 
මිනිසුන්ට ණය ෙගවන්න පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්ත හා ව්යාපාර හිමියන් ෙවනුෙවන් ෙපොලී රහිත ණයක් 
ෙහෝ ආධාර ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. 
මාතර නිල්වලාව ෙවනුෙවන් පමණක් ෙන්වාසික 
ඉංජිෙන්රුවරයකු පත් කරන්න. දිස්තික් වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවකුට 
විතරක් එය භාර ෙදන්ෙන් නැතුව අත් දැකීම් සහිත ෙන්වාසික 
ඉංජිෙන්රුවරයකු පත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම නිල්වලා ෙයෝජනාෙව් 

තුන්වන අදියර කියාත්මක කරන්න. අනාරක්ෂිත පෙද්ශවල -
පස්ෙගොඩ කන්ද වන්න පුළුවන්, ෙරොටුඹ කන්ද වන්න පුළුවන්, 
ෙමොරවක් කන්ද වන්න පුළුවන්- ජීවත් වන ජනතාවට වහාම ෙම් 
සතිය ඇතුළත ඉඩම් ලබාදීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ගරු 
සභානායකතුමනි, රාජ්ය සමාගම්වලට ෙහෝ ෙකොම්පැනිවලට අයිති 
වතුවලින් ඉඩම් ෙවන්කරලා ඒ පිළිබඳව වහාම තීන්දුවක් ගන්න අද 
දවෙසේ අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
ඔබතුමාට කෘතෙව්දි ෙවමින් මා නිහඬ වනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා. 

 
 

[පූ.භා. 11.33] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට මම 

ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වාෙග් කාලීන විවාදයක් 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. මම කථා කරන්න ආරම්භ කරන ෙකොටම 
ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම සුනාමිෙයන් 
පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් සහ 
පනතක් 2005 ෙවන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හරහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යසථ්ානයක්, ආපදා 
කළමනාකරණය සඳහා ජාතික කවුන්සලයක්, 2014 ෙවන ෙකොට 
ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි සම්මත කරලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේදී අපි ජාත්යන්තර ඒජන්සි සමඟ වැඩ කරනවා; ජාතික 
අමාත්යාංශ සමඟ වැඩ කරනවා; ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
අගමැතිතුමා සමඟ වැඩ කරනවා. ඒ අනුව ෙම්ෙක් තිෙබන සරලම 
සැලසුම මම ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

අෙප් රෙට් පධානම ව්යසන ඇති ෙවන්ෙන් ජලය පාවිච්චි 
ෙවලා. එක්ෙකෝ වැස්ෙසන් ඇති ෙවන ගංවතුර, එෙහම නැත්නම් 
නාය යෑම්, එෙහම නැත්නම් සැඩ සුළං. ඒවා තමයි අෙප් රෙට් 
පධානම ආපදා හැටියට සැලෙකන්ෙන්. වැසි සම්බන්ධ  
ආපදාවකදී අපි පධාන වශෙයන්ම අංශයක් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවනවා. ඒ තමයි, කාලගුණවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
කාලගුණවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙතොරතුරු ලබා දීෙම්දී ඔවුන් 
පාවිච්චි කරනවා,  Numerical Weather Prediction   - NWP - 
කියලා තාක්ෂණයක්. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගොල්ලන්ට ලබා ගන්න 
පුළුවන් සැටලයිට් තාක්ෂණ කමෙව්දයත් ඒ ෙගොල්ලන් පාවිච්චි 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් කාලගුණය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීෙම්දී අපට ජාත්යන්තර ආයතන මත පමණක් යැෙපන්න බැහැ.  

මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. පසුගිය දින කිහිපෙය්දීම 
බීබීසී එක වාර්තා ෙකරුවා, අපට මිලි මීටර් 300ක වැස්සක්    
එනවා කියලා. නමුත් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන 
හැටියට අපට එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කුඩා දූපතක් නිසා   
අපට උඩින් තිෙබන වලාකුළුවල කියාකාරිත්වය ෙවන ෙවන 
අංශවලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත්, කාලගුණ   
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විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගෙනන වාර්තාව අනුව ගංවතුර පිළිබඳ 
තත්ත්වයන් වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අපට දන්වනවා. 
ඒ දන්වන ෙකොට කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරත්, 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරත් අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ලබා ගන්නවා. අපට ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. ඒ මධ්යස්ථානය සතුව 
තාක්ෂණය තිෙබනවා. අපි ඒ හරහා තමයි අනතුරු ඇඟවීෙම් 
පකාශ - weather warnings - නිකුත් කරන්ෙන්. මම ඒ ෙතොරතුරු 
ගැන බැලුවා. මා ළඟ තිෙබනවා, ඒ විස්තර. අපි අවශ්ය කරන 
සියලුම weather warnings නිකුත් කරලා තිෙබනවා. මා ළඟ 
ති ෙබන විස්තර මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපන්වන්න මම කැමැතියි. 
ඒ නිසා මම ෙම් ෙලොග් වාර්තා සභාගත කරන්න කැමැතියි. ඒ 
අනුව 24 ඉඳලා 29 දක්වා අප ළඟ තිෙබන සියලුම ෙලොග් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි.  

මිලිමීටර් 150කට වඩා වහින බව කිව්වාට පස්ෙසේ, 24වැනිදා 
ෙවන ෙකොට දිගින් දිගටම ෙම් අනතුරු ඇඟවීම -ඒ සියලුම 
ෙතොරතුරු- මාධ්ය ආයතන ෙවත දීලා තිෙබනවා. මට මුණ ගැසුණු 
විෙද්ශ මාධ්ය වාර්තාකරුෙවක් කිව්වා, ඔවුන්ට ඒ සියලු ෙතොරතුරු 
හමු වුණා කියලා. ඒ ෙතොරතුරු ලැබීම අනුව මාධ්යවලටත්, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් තිෙබන අෙනක් ආයතනවලටත් අපි දැනුම් දීම් 
කරලා තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම, ෙමවැනි ෙදයකදී පධානම කාර්යයක් ඉටු 
කරන කණ්ඩායම තමයි ශී ලංකා යුද හමුදාව. ඒ නිසා ඒ අයෙග් 
පුහුණුවීම් සඳහා අපි යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව ඇතුළු තිවිධ 
හමුදාවට පසුගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන සියයක් දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කාර්යෙය් ඊළඟ ෙකොටස තමයි, 
දිසාපතිවරයා පමුඛ රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් කණ්ඩායම. 
ෙම් කණ්ඩායම තමයි ආසන්නතම පශ්නය භාර ගනු ලබන්ෙන්. ඒ 
අනුව මම දන්නවා ෙම් ෙතොරතුරු දීලා තිෙබන බව. මම ඒ ෙලොග් 
සටහන් සියල්ලම සභාගත* කරනවා.  

ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලම ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ අය 
loudspeakers ෙයොදලාත් ෙබොෙහෝ තැන්වල ෙම් අනතුරු ඇඟවීම 
කරලා තිෙබනවා. අපි කථා කරන්ෙන් මිය ගිය අය ගැන පමණයි. 
ෙම් අනතුරු ඇඟවීම කිරීම නිසා සමහර අයෙග් ජීවිත ෙබ්රිලා 
තිෙබනවා. නමුත් අනතුරු ඇඟවීම ගණන් ෙනොගත් සමහර අයෙග් 
ජීවිත අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ අපට දියුණු 
තාක්ෂණයක් තිෙබනවා කියලා. නමුත් සෑෙහන උත්සාහයක් 
කරලා තිෙබනවා ෙම් අයට දැනුම් ෙදන්න. සමහර අය ඒ දැනුම්දීම 
ගණන් ෙනොගැනීමත් ෙම් හැම සිද්ධියකම අපට සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන පධාන කාරණාවක්. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගාම නිලධාරි වසම් පන්දහස් ගණනක් ෙම්ෙකන් ආපදාවට 

පත් වුණා. ඒ අතරින් ගාම නිලධාරි වසම් කීයක ඔබතුමන්ලා ඔය 
විධියට ශබ්ද විකාශන යන්ත මඟින් අනතුරු ඇඟවීම් කරලා 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම දන්නා හැටියට ඒ කාර්යය අයිති ෙවන්ෙන් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම්වරයාටයි. [බාධා කිරීමක්] පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා, - 

[බාධා කිරීමක්] කළුතර දිස්තික්කෙය් ආපදා කළමනාකරණ 
පධාන මධ්යස්ථානයක් තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය්, -අෙප් 
සමරසිංහ ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්- ඒකට විශාල මුදලක් වැය 
කරලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා දැනුම් දීම් කරපු 
බව තමයි මට වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් සැලසුෙම් 
අන්තිම ෙකොටෙසේ ඉන්ෙන් දිසාපතිවරු සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු. 
කවුරු හරි කල්පනා කෙළොත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු, දිසාපතිවරු 
සහ ගාම නිලධාරිවරු ෙම්ෙක් ෙවනත් ෙකොටසක් කියලා, අපට 
ෙම් සැලසුම කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ අයත් ෙම්ෙක් 
ෙකොටසක්. ඒ කියන්ෙන් පධාන ආපදාවක් ෙවනවා නම්,  ඒක 
හමුදාවන්ට දැනුම් දීමක් අෙප් කමෙව්දය අනුව තිෙබනවා. 
හමුදාවන්ට දැනුම් දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ අය විශාල ෙවෙහසක් දරලා 
යම් යම් වැඩ ෙකොටස් රාශියක් කරනවා.  

ඒ අවස්ථාෙව්දී  හමුදා භටයින් 8,500කට වඩා ෙයොදවා තිබුණු 
බව මා කියන්න කැමැතියි.  කෑම ෙව්ල් පමණක් එක්ලක්ෂයකට  
වැඩි පමාණයක් ඒ අය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ 
canteens  හතකින් කෑම හදලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ  
ආණ්ඩුෙව් ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම අසාර්ථකයි කියලා 
කියන එකට මා සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
වැඩ කරලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාව ගලවා ගැනීම් භට 
කණ්ඩායම් 120ක්  ඩිංගි ෙබෝට්ටු 120ක් එක්ක ඒ අවශ්ය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. නාවික හමුදාව විතරක් rations එක්ලක්ෂයකට 
වඩා පසුගිය කාලෙය් ෙබදලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  
ගුවන් හමුදාව ගුවන් පැය 211කට වඩා ගමන් කරලා තිෙබනවා. 
එක ගුවන් පැයක් වටිනවා ෙඩොලර් 1,500ක් විතර.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  sorties 247ක් කරලා තිෙබනවා කියලා 
ඒ අය මට දැනුම් දුන්නා.  ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
මුලින්ම කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, යම් කිසි ආපදාවක් අපට 
ඇති ෙවන ෙකොට අපි ඒ ආපදාවට සූදානම් ෙවන විධියයි. ඒ 
සුදානම් කිරීම කරලා දැනුම් දුන්නාට පස්ෙසේ සියල්ෙලෝම ෙම්කට 
සම්බන්ධ ෙවනවා. සියලුම රජෙය් නිලධාරින්, විෙශේෂෙයන් 
දිසාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස  සම්බන්ධ ෙවනවා. හතරවැනි 
කාරණාව තමයි පහසුකම් සැලසීම.  එම ජනතාවට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා එෙහම නැත්නම් ගාම නිලධාරිවරයා පහසුකම් 
සපයන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, තවම අෙප් රෙට් ආපදා බහුල 
වශෙයන් සිදු ෙනොවන නිසා අපි ආපදා  කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාන හදලා නැහැ. අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
තිෙබන බව ඇත්ත. ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව් ෙයෝජනා කමයක් අනුව ඒක පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ගම්පහ, බදුල්ල සහ කෑගල්ල පෙද්ශවල අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොට ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන හදමින් යනවා. අපි ඒ 
කටයුතු එතැන් සිට පුළුල් කරමින් යනවා.  ෙම් ෙවන ෙකොට අපි 
පාවිච්චි කරන්ෙන් පජා ශාලා, පන්සල් සහ ෙවනත් ෙද්වසථ්ාන.  
ඒ කටයුත්ෙත්දී ජනතාවට කෑම ලබා දීම සඳහා අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම දිසාපතිවරයාට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
දිසාපතිවරයාට කරන්න තිෙබන්ෙන් අදාළ තැන්වලින් කෑම 
අරෙගන ෙදන එක,  උයලා ෙදන්න කටයුතු කරන එක, වියළි 
සලාක ෙදන්න කටයුතු කරන එක. ඒවා කරලා අපට බිල් ඉදිරිපත් 
කළාම රජය ඒ මුදල් ෙගවනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් අපි ෙම් ෙවන 
ෙකොට රුපියල් මිලියන 266ක්  වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒක 
පමාණවත් ෙනොෙවනවා නම් තව සතියකට එහා පැත්ත ආහාර 
සලාක ෙදන්නත් අපි සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් වුණු තව එක කාරණාවකට මා එකඟ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ෙබොෙහෝ අයට යන්න තැනක් නැතිව ඉන්නවා. 
ෙගවල් සම්පූර්ණෙයන් කැඩිලා. ඒ නිසා අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට 

1347 1348 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
නිවාස ලැෙබන ෙතක් ඒ අය සඳහා ෙගවල් කුලී දීමනාවක් ලබා 
ෙදන කාරණාව.  ඒ වාෙග්ම අපට අවශ්යයි, ෙම් අය පදිංචි 
කරවීමට. ඒක තමයි අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය.   

පදිංචි කරවීම සඳහා අපට වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. සමහර 
තැන්වල පදිංචි ෙවන්න බැහැ. NBRO ආ යතනෙය් අවසරය 
ලැෙබන තුරු පදිංචි ෙවන්න බැහැ. එවැනි අයට රජෙය් ඉඩම් ෙහෝ 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ලබාදීලා ඒ අය පදිංචි කරන නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා. 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් ආපදා 
අවස්ථාවල පදිංචි විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ උපෙදස්  සියලුම 
ස්ථානවලට ලබා දීලා තිෙබනවා. එකී උපෙදස් ඇතුළත් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 
"සුරක්ෂිත නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා උපෙදස්"නමැති ෙපොත  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙයෝජනය සඳහා මම සභාගත* කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආපදාවක් ඇති ෙවන 
තැන්වල නිවාස සෑදීම සඳහා සැලසුම් තුනක් සකස් කරලා, ඒ 
සැලසුම් තුන සියලු අංශවලට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සැලසුම් තුන අනුව තමයි දැන් අරණායක පෙද්ශෙය් නිවාස 
සෑෙදන්ෙන්. මීට ෙපර මම සභාගත කරන ලද "සුරක්ෂිත නිවසක් 
ඉදිකිරීම සඳහා උපෙදස්" නමැති ෙපොෙතහි ඒ සැලසුම් තුන 
ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ අනුව යම් නිවාසයක් නැවත ඉදි කර ගැනීම 
සඳහා රජෙය් සැලසුම අනුව රුපියල් මිලියන 1.2ක් ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ආපදාවට ලක් වුණු නිවසක් 
ෙවනුෙවන් ෙමපමණ විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන 
පළමුවන අවස්ථාව තමයි ෙම් රජය ආවාට පසුව රුපියල් මිලියන 
1.2ක්, රුපියල් ලක්ෂ 12ක් ලබා දීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා ඇති ෙවන බව ඇත්ත. නමුත් 
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආපදා ඇතිවීම - 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙගදරක පූර්ණ හානියකට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා කියලා 

කිව්වා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2.5යි. ඔබතුමා දැන් 
කියනවා, ෙගයක් හදා ගන්න රුපියල් මිලියන 1.2ක් ෙදනවා 
කියලා. ඒෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම ඔබතුමාට ඒ රක්ෂණය ගැන පැහැදිලි කරන්නම් ෙකෝ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පැමිණියාට පසු 2016දී තමයි 
ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම පුද්ගලයින් සහ නිවාස රක්ෂණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් නැහැ ආසියාෙව් ෙවන කිසිම රටක් 
එවැනි රක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා කියලා. ගිය අවුරුද්ෙද් අය 
වැෙයන් අපි ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක් වියදම් කරලා 
තිෙබනවා. රක්ෂණ සමාගම ෙම්ක පතිරක්ෂණය කරනවා. 
පතිරක්ෂණය කළාට පසු අපට අලාභෙය් ෙවනස හම්බ ෙවනවා.  

ඒ අනුව අපි සාමාන්ය විපතකදී මිය ගිය ෙකෙනකුට රුපියල් 
100,000ක් ලබා ෙදනවා. එෙතක් තිබුෙණ් රුපියල් 15,000යි ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ඊළඟට, යම්කිසි ආකාරයකින් නිවසකට පූර්ණ හානියක් 
වුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් සහ අර්ධ හානියක් සඳහා ඊට 
අඩුෙවන් ලබාදීම කරනවා. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් රක්ෂණ කමය 
ගැන ෙනොෙවයි. යම්කිසි ආකාරයක විපතකට පත් වූ ෙකෙනකු 
රක්ෂණයටත් හිමිකම් කියනවා. ඊට අමතරව අපි හදලා තිෙබන 
නිවාස සැලසුම රුපියල් ලක්ෂ 12න් හදන්නට පුළුවන්. වර්ග අඩි 
650ක නිවාසෙය් model එක හදන්නට ලක්ෂ 12ක් වැය ෙවනවා 
කියලා තමයි අපි ගණන් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ අයට එම 
ලක්ෂ විසිපෙහන් නිවස හදා ගන්නත් පුළුවන්. ලක්ෂ විසිපහට 
අයත් ෙනොවන අවස්ථාවලදී අපට ඒ අයට ලක්ෂ 12ක් ලබාෙදන්න 
පුළුවන්. අරනායක පෙද්ශෙය් අයට අප එෙහම ලබාදී තිෙබනවා. 
මම එය පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුළු 
ආසියාෙවන්ම පථම රක්ෂණය කර තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාව නම් අප 
ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ෙක් අඩු 
පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. මම ඒක පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්න පුළුවන් ලක්ෂයක් මදියි කියා. ඒක ඇත්ත. ලක්ෂය 
පමාණවත් ෙනොෙවයි කියා අපත් කල්පනා කරනවා; අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් හිතනවා. එවැනි අවස්ථාවල, ලක්ෂය කියන 
පමාණය වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අප ආපහු සැරයක් 
රක්ෂණ සමාගම් සමඟ කථා කරන්න ඕනෑ.  ඒ අනුව වැඩි 
premium එකක්,- 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 

දැනගන්නමයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. එම රක්ෂණෙය් කියාවලිය 
පතිරක්ෂණය කර ෙනොතිෙබනවා නම්, ෙම් කියන හානියට ඒක 
අදාළ ෙවනවාද, නැද්ද කියා තර්කයක් තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එහි ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැනට ඔය රක්ෂණ කමය 

පතිරක්ෂණය කරලාද තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. පතිරක්ෂණය කිරීම රක්ෂණ සමාගෙම් කාර්යයක්. 

නමුත්, රජය අනිවාර්යෙයන්ම ඒ මුදල ෙගවනවා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ කියන්ෙන්, ඒ රක්ෂණ කමෙයන් ආවරණය වන රුපියල් 

ලක්ෂ 25ත් ඔබතුමන්ලා ෙගවනවාද? 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, ෙගවනවා.  

1349 1350 

[ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රජය ෙගවනවාද? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. අපට රක්ෂණ සමාගම දීපු 

ෙතොරතුරු තමයි, ඒ රක්ෂණය පතිරක්ෂණය කර තිෙබනවාය 
කියන එක. එතෙකොට ෙනොකිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ.  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දි අප කථා ෙකරුවා, ෙකෙසේ වුවත් -එෙසේද 
වුවත්- අප එම මුදල ෙගවන බව. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්නම් ඒ ෙගවා තිෙබන මුදල් පමාණය. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක 
දැන ගන්න එපා යැ. එෙහම දැනගන්ෙන් නැති වුණාම තමයි ෙම් 
පශ්නය ඇති වන්ෙන්.  Reinsurance කියන එක insurer ෙග් 
වගකීමක්. ෙගවීම අප භාරෙගන තිෙබනවා. ඒක අප ෙගවනවා. 
ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. අප එහි වගකීම දරනවා.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා රක්ෂණ භාරය 2016දී මුදල් ෙගවා 

තිබුණා. ඒ මුදල ලැබුණා. අෙප් එම රක්ෂණ භාරෙයන් අදාළ 
සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා නැහැ කියා සාකච්ඡාවක් දැන් ර ෙට් 
තිෙබනවා. මම අසා තිෙබන විධියට ස්වාභාවික විපතකදී මිලියන 
10,000කට තමයි සම්පූර්ණ රක්ෂණය තිෙබන්ෙන්. ඒක ලබන්න 
නම් අප සම්පූර්ණ මුදල ෙගවා තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක ෙවලාද කියන 
කාරණයයි අපට ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න ඕනෑ.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මිලියන 300ක් රක්ෂණය කළාට පසුව ජාතික රක්ෂණ භාර 

අරමුදල ගිය අවුරුද්ෙද් නිවාස 67,103කට රුපියල් බිලියන 
3.135ක් ෙගවා තිෙබනවා.   

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගිය අවුරුද්ද වන විට ෙම් reinsure කර තිෙබන සමාගෙමන් 

ලංකාවට ෙකොපමණ මුදලක් ලැබුණාද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. මම ඒක ඔබතුමාට පැහැදිලි 

කරන්නම්. අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට ඒක 
ෙවලා තිෙබන විධිය ගැන කියාවි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට 

පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා එයට පිළිතුර ෙදනවාද?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. 

නමුත් සාලාව ෙඛ්දවාචකයට දැනට හරියටම වසරකුත් සතියක් 
ඉක්ම ෙගොස් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
සාලාව සිදුවීමට අදාළව යම් පතිශතයකට අදාළ වන්දි 

ෙගවීමක් ෙම් වසරක කාලය ඉක්ම ගිහිල්ලාත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ, 
ගරු අමාත්යතුමනි.   

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒ ගැනත් කියන්නම්.   

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව?  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
එයට පිළිතුර දීම මා මෙග් ෙම් පැහැදිලි කිරීම අතරතුර 

කරන්නම්. සාලාව සිදුවීම ෙම් රක්ෂණයට අයත් වන්ෙන් නැහැ. 
සාලාවට ෙගවා තිෙබන හැම මුදලක්ම ෙගවා තිෙබන්ෙන් 
රජෙයන්.  

මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් 2016 මැයි මාසෙය් ඇතිවූ 
ගංවතුර සම්බන්ධවයි. ඒ සඳහා අප භාණ්ඩාගාරෙයන් වියදම් කර 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 2,067.67ක්. ඊට අතිෙර්කව ජාතික 
රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන් පසුගිය ගංවතුර ෙවනුෙවන් නිවාස 
67,103ක් සඳහා අපි වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 
3.135ක්. ෙම් පමාණය තමයි පසුගිය ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් අප 
වියදම් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙකොච්චර ෙගව්වත් මදි ලු.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ඔය කාරණය ඇත්තටම ෙමෙසේ ෙබ්රා ගත්ෙතොත් හරි. 
රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ෙම් ෙවලාෙව් ලැබී තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 128ක්. භාණ්ඩාගාරය දී තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 
138ක්. ෙම් ෙදෙකන් තමයි අර කියපු රුපියල් මිලියන 266 
ලැෙබන්ෙන්. හැබැයි මා අහන්ෙන් ෙම්කයි, ගරු අමාත්යතුමා. මම 
ඔබතුමාට කිව්වා ෙන්-  

1351 1352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒවා තවම තක්ෙසේරු කරනවා.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ජීවිත හානි සහ ෙද්පළ හානි ෙවනුෙවන් ෙගවන්න රුපියල් 

මිලියන 8,869ක් ඔබතුමාට අවශ්යයි ෙන්ද?  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එය රක්ෂණ භාර අරමුදලින් ලැෙබනවාද කියන එක සහතික 

කර ගන්නයි ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබනවා. තක්ෙසේරු කර ෙනොමැති 

අවස්ථාවක තමයි අපට රුපියල් මිලියන 125ක් සහ රුපියල් 
මිලියන 150ක් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව අදාළ තැන්වල 
තක්ෙසේරුව සිදු වනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කියන ගණන ෙහෝ ඊට වැඩි 
ගණන ෙහෝ ලබා ෙදන්න රක්ෂණ භාර අරමුදල සූදානම් බව- 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
පතිරක්ෂණය හරියාකාරව සිද්ධ ෙවලා නම් තමයි එය 

ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, ඒ පිළිබඳ වගකීම ඔබතුමාටයි 
භාර ගන්න ෙවන්ෙන්.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කිසි පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේට 

අවධාරණෙයන් කියනවා, ෙමවර ගංවතුර ෙවනුෙවන් රක්ෂණ භාර 
අරමුදල ලබා ෙදන්න නියමිත මුදල් සියල්ල ඒ අයට ලබා ෙදන්න 
අප කියා කරනවා කියා. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් ඇති කරගන්න 
එපා. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් අපි කතා කරමු.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විපතට පත් 
පවුල් සංඛ්යාව 5,800යි. පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 21,234යි. පූර්ණ 
නිවාස හානි 230යි. අර්ධ නිවාස හානි 1,845යි. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න, ෙම් වන ෙකොට ඒ අය ෙවනුෙවන් අප ලබා දී තිෙබන  
පමාණය වන්ෙන්-   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු අමාත්යතුමා, ඔය කියන්ෙන් 2016 වර්ෂය ගැනද, 2017 

වර්ෂය ගැනද? 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
2016 වර්ෂය ගැනයි. මා කරුණු දිගටම කියාෙගන යන්නම්. 

මහා භාණ්ඩාගාරය ලබා දුන් පතිපාදන රුපියල් මිලියන 54.2යි. 

ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණ ආවරණ ෙලස ලබා දුන් මුදල රුපියල් 
මිලියන 14.47යි. ෙම් අනුව අමාත්ය මණ්ඩලෙයන් ෙවන් වූ මුළු 
මුදල රුපියල් මිලියන 2,280යි. ඒ අනුව අප නිවාස ලාභින් 
1,040ෙදෙනකු සඳහා ෙගපැල කැපීම, අත්තිවාරම දැමීම අවසන් 
කර තිෙබනවා.  200ක් සඳහා බිත්ති බැඳීම අවසන් කර තිෙබනවා. 
ඒ අනුව ඒ කටයුතු සියල්ලම ෙකෙරනවා. ෙම් මුදල් සියල්ලම 
රජය ෙගවනවා. මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 280ක් ඒ පෙද්ශයට 
ලබා ෙදන්න කියලා රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. චීන රජය 
ෙගවල් 100ක් හදනවා. හැබිටාට් ආයතනෙයන්  ෙගවල් 80ක් 
හදනවා. "මහීපාල පදනම" එකක් හදනවා. ෙපෞද්ගලික ඉදි කිරීම් - 
හමුදාව මඟින් ෙගවල් 06ක් හදනවා. ඩයෙලොග් ආයතනෙය් 
"ෙසෙනහ සියපත" ෙගවල් 30ක් හදලා අපි භාර දුන්නා. රයිෙනෝ 
ආයතනෙයන් ෙගවල් 20ක් හදලා භාර දුන්නා. තවත් 
 කණ්ඩායමක්  භාර ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ අනුව කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් නාය යාෙමන් ආපදාවට  පත් වූවන්ට සහන සැලසීම 
ෙවනුෙවන් විතරක් රුපියල් මිලියන 1,395ක මුදල් ෙම් වන විට 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් වියළි 
කාලගුණයකුත් තිෙබන බව. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 58කට 
තවමත් අපි වතුර ෙබදනවා. ඒ අතරතුර තමයි ෙම් ආපදාව ඇති 
වුෙණ්. මම ඊෙය් ෙකොරියාෙව් තානාපතිතුමා හමු වුණා. එතුමාත් 
කිව්වා, "එතුමන්ලාෙග් රෙට් එක පෙද්ශයක වියළි කාලගුණයක් 
තිෙබනවා. අෙනක් පෙද්ශවල ගංවතුර තිෙබනවා." කියලා. අපි 
ෙම් වන විට සහන සැලසීමට වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 240.2ක්. අපි තවත් වියදම් කරනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් 
අෙප් ඇමතිතුමකුෙගන් බවුසර් පමාණයක්  සඳහා ඉල්ලීමක් මට 
ලැබුණා. ඒ බවුසර් පමාණය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම සාලාව අවි ගබඩා 
කඳවුර ගැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ.  අවි ගබඩා කඳවුෙර් 
පිපිරීෙමන් වූ හානිය ෙවනුෙවන් අපි ෙම් වන විට වන්දි ලබා දී 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හුඟ ෙදෙනක් කියනවා ලබා දීලා 
නැහැයි කියලා. පිසූ ආහාර හා කඩිනම් සහනාධාර ලබා දීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4.8ක් වැය කර තිෙබනවා. තක්ෙසේරු වටිනාකම 
රුපියල් මිලියනයට අඩු පතිලාභීන් 1931ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 
160.7ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 1,607ක් අපි ලබා දී 
තිෙබනවා. තක්ෙසේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියනයට වැඩි 
පතිලාභීන් සඳහා රුපියල් මිලියන 594ක් අපි වැය කර තිෙබනවා. 
නිවාස තක්ෙසේරු පිළිබඳව අභියාචනා 48ක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 4.2ක් ෙගවා තිෙබනවා. ගෘහ 
උපකරණ හානි සඳහා වන්දි ලබා දීම සඳහා නිවාසලාභීන් 940කට 
රුපියල් මිලියන 320.6ක් අපි ෙම් වන විට ෙගවා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම  පූර්ණ හානි වූ හා වාසස්ථානයට නුසුදුසු ෙලස නිවාස 
හානි වූවන්ට රුපියල් 50,000ක කුලී දීමනාවක් ලබා දුන්නා. ඒ 
දීමනාව වාරික පහක් ෙගව්වා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 7.2ක් 
වැය කළා. හානියට පත් ති  ෙරෝද ව්යාපාරික ස්ථානවල ෙසේවකයින් 
සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් පතිලාභීන් 315ක් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3.15ක් දීලා තිෙබනවා. සත්ව හා කෘෂිකර්ම හානි සඳහා 
ෙගොවීන් 207කට රුපියල් මිලියන 14.75ක් දීලා තිෙබනවා. 

අපට තාවකාලික ෙවෙළඳ කුටි ඉදිකිරීමටත් සිද්ධ වුණා. 
ෙමොකද, ඒ ෙවෙළඳ කුටි අයිති පුද්ගලෙයෝ තමන්ෙග් ෙවෙළඳ කුටි 
ආපහු සැරයක් කුලියට ෙදන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ 
සඳහාත් රුපියල් මිලියන 25.183ක් අපි නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව රජය විසින් රුපියල් මිලියන 
1,287ක් දීලා තිෙබනවා. තවත් ටිකක් ෙදන්න තිෙබනවා. තව 
නිවාස 4කට පමණ අපට වන්දි ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
තක්ෙසේරුව පිළිබඳ පශ්නය සහ මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිය 
කාරණාව තමයි බාධාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනික් සියලුම අයට 
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අපි වන්දි ෙගවා තිෙබනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිය අයටත් 
අපි පැහැදිලිව කිව්වා, "ඔයෙගොල්ලන්ෙග් වන්දි මුදල වැඩිවන්න 
පුළුවන්. ඒ වැඩි වීම ෙනොසලකා ෙම් ෙදන පමාණය ගන්න. වන්දි 
මුදල වැඩි වුෙණොත් ඒ වැඩිවන පමාණය අපි ෙදනවා." කියලා. එම 
නිසා ෙම් හැම ආපදාවකදීම අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම 
මුදල භාණ්ඩාගාරය ලබා දීලා තිෙබනවා.  

අපි රක්ෂණ ආවරණත් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට කළ යුතු තව වැඩ ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒක 
ඇත්ත. ෙමවැනි ආපදාවකදී සිදුවන මරණ සංඛ්යාව අඩු කර ගන්න 
කියා කරන්න ඕනෑය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාත් කල්පනා 
කරනවා ඇති. ඔව්, අපි එෙහම ෙකරුවා. මීට කලින් ගංවතුර ගැලූ 
අවස්ථාෙව් නාගරික පෙද්ශවල ෙගවල් 64,000ක් පමණ යට 
වුණත්, අපි එක මරණයක්වත් සිදු ෙනොවන විධියට ඒ සියලු 
ෙදනාම රක්ෂ ස්ථානවලට ෙගනාවා. නමුත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා අපට ඒක කරන්න බැරි වුණා. එම නිසා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්න 
පුළුවන් කියා මාර්ග ගන්න.  

මම තමුන්නාන්ෙසේලාට එක එක රටවලින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
නිදර්ශන ෙදන්න කැමැතියි. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ගැලූ ගංවතුර නිසා වික්ෙටෝරියා පාන්තෙය් 
හතෙරන් තුනක් යට වුණා. එහිදී පාන්ත අගනගරයක් වූ 'බිසේබ්න්' 
නගරයත් යට වුණා. එවැනි ආපදාවකදී පුද්ගලෙයෝ නිවාසවලින් 
ගිෙය් නැත්නම් බෙලන් අරෙගන යන නීතියක් ඒ රෙට් තිෙබනවා. 
එෙහම නීතියක් තිබිලාත් 154ෙදෙනක් මැරුණා.  

ජපානය කියන්ෙන් අපට වඩා ෙබොෙහොම දියුණු රටක්. 
ජපානයට සුනාමි ආවා, කඳු කඩා වැටීම් සිදු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
15,000කට වැඩි පමාණයක් මරණයට පත් වුණු බව අපි අමතක 
කරන්න නරකයි. අපි ඔබතුමන්ලා කියන තර්කය පිළිගන්නවා. 
අපට වුවමනා කරන්ෙන් මනුෂ්ය ජීවිත ෙබ්රා ගන්න මිසක් ෙද්පළ 
ෙබ්රා ගන්න ෙනොෙවයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, අද බලනෙකොට අෙප් රෙට් කඳු පෙද්ශ 
සියල්ලෙග්ම වාෙග් ෙත් වවා අවසන් බව මම කියන්න කැමැතියි. 
කඳු මුදුන්වල දැන් තනිකරම තට්ට පෙද්ශයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙතත් කලාපයට මිලිමීටර් 400 සිට 600 දක්වා පැය හයක් ඇතුළත 
වැහැලා තිෙබනවා. ෙම් වැෙටන වැස්ස ඒ කඳුවලට 
ෙකොෙහොමවත්ම දරන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් වනෙකොට කඳුවල 
ෙත් වවා අවසන්. ඒ කඳු ෙසේරම වැවිලි කර්මාන්තයට ෙයොදා ෙගන 
අවසන්. මීට අමතරව සමහර විට අනවශ්ය පෙද්ශවල, ෙනොසිටිය 
යුතු පෙද්ශවල පුද්ගලයන් ජීවත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ පෙද්ශ අපි 
නැවත තිබුණු තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය 
කරන අකුරැස්ස පෙද්ශයට මම ගියා, නිල්වලා ගඟ බලන්න. එහිදී 
මම ෙදයක් දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම දැන් ඒ පෙද්ශය ආශිතව 
නිල්වලා ග ෙඟ් ෙදපස කුඩා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ 
ආශිතව පුද්ගලයන් පදිංචි ෙවලා. ඊට අතිෙර්ක වශෙයන් විශාල 
උණ ගස ් ද ඒ ආශිතව තිෙබනවා. ඒ උණ ගස ් නියම ෙවලාවට 
කපන එක ෙල්සි වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම නිල්වලා ගඟ 
ආශිතව දැන් සෑෙහන කිඹුල්ලු පමාණයකුත් ඉන්නවා. එම නිසා 
ගඟට බහින්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියලු 
ෙද්වල් හරහාත් නිල්වලා ගඟට විශාල හානි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාතර නගරය තුළ ඇති මුස්ලිම් පල්ලියට 
එහා පැත්ත ෙකොටෙසේ නිල්වලා ග ෙඟ් අතිෙර්ක ජල ධාරිතාව ඉවත් 
කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ පෙද්ශවලත් ජනතාව දැන් පදිංචි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව  පැහැදිලි පතිපත්තියක් 
අවශ්යයි, කඳු මුදුන්වල අපි ෙකොච්චර කැලෑ වවනවාද, කඳු ආශිත 
පෙද්ශවල ෙකොච්චර අපි වැඩ කරනවාද යනාදිය ගැන.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී NBRO ආයතනය ගැන කියන්න ඕනෑ. 
NBRO ආයතනය කියන්ෙන්, ලංකාෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි 
ගන්න ආයතනයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ ආයතනෙයන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙම් ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබනවා. අපි දැනට ඒ ස්ථාන 
සිතියම්ගත කරලා තිෙබනවා. ස්ථාන වශෙයන් ගත්ෙතොත් අපි 
බදුල්ල සහ නුවරඑළිෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරලා තිෙබනවා. අනික් 
දිස්තික්කවලටත් අපි එමින් සිටිනවා. නමුත් අපි ලංකාෙව්ම නාය 
යන ස්ථාන 1;10,000 සිතියමකට සකස් කරලා තිෙබනවා. නමුත් 
අවාසනාවකට වාෙග් අපි  බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු පෙද්ශයක් 
තමයි නාය ගිෙය්. අද වන ෙකොට   NBRO එකට ස්ථාන 1,000 
ගණනක ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ආයතනෙය් ඉන්න 
තාක්ෂණික නිලධාරින් ඒ කටයුතු කිරීම සඳහා පමාණවත් මදි. 
නමුත් ඒ අය එම වැඩ කටයුතුවලින් අඩක් පමණ ෙම් වනෙකොට 
අවසන් කරලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ආපදාවන් 
කළමනාකරණය කරන්න අපට අවශ්යයි. ඒ ෙවනුෙවන් කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කාරණය  මා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවධානයට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ කාරණය පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙලෝක බැංකු ණය කමයක් යටෙත් කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තාක්ෂණික වශෙයන් දියුණු කරන්න 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා ඒ අය මා හමු ෙවන්නත් 
ආවා.  

අපි, අෙප් රෙට් විවිධ තැන්වලට භාණ්ඩ දීලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් මම ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි, එම 
ධුරෙය් අනික් ඇමතිවරු හිටපු කාලවලදීත් යම් යම් භාණ්ඩ ලබා 
දුන්නා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඒ ලබා දුන්නු භාණ්ඩ පමාණවත් 
කියලා. නමුත් ඒ ලබා දුන්නු භාණ්ඩත් සමහර ෙවලාවට පාවිචිච් 
ෙනොකිරීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අකුරැස්ෙසේ තිෙබන ෙබෝට්ටුවක් 
පසු ගිය කාලෙය්ම පාවිච්චි කරලා නැති බව මා දන්නවා. ඒ නිසා 
අපි ෙම් වතාෙව් නාවික හමුදාවට කිව්වා, "නව ෙදෙනකු ෙගනි 
යන්න පුළුවන්, සියලුම උපකරණ සහිත, බෙරන් අඩු වි  ෙශේෂ 
ෙබෝට්ටුවක් නිර්මාණය කරන්න" කියලා, ගරු කථානායකතුමනි.  
ඒ අය දැන් අපට එහි prototype එක හදා දීලා තිෙබනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, අඟුල් අරෙගන ඒවා ඒ පෙද්ශවලට ලබා 
ෙදන්න. ෙපොලීසියත් එක්ක කථා කරලා, Police Marine Division 
එක හරහා ෙම්වා ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

ස්වයංකිය වැසිමානක යම් සංඛ්යාවක් අපි ළඟ තිෙබන බව මා 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් වැසිමානක සංඛ්යාව වැඩි කරන්න අපි 
කටයුතු කළා. ඒ අනුව වැසිමානක සංඛ්යාව අපි වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට කථා 
කළාම, ඒ අය අපට වැසිමානක 200ක් ලබා ෙදන්න එකඟ වුණා. 
ඒවා calibration කරලා, ෙතොරතුරු සහිතව අවශ්ය කටයුතු කළ 
ගමන් අපි ඒ වැසිමානක ගන්නවා. දිගින් දිගටම ෙම් ආයතනවලට 
අපි මුදල් ලබා දුන්නා. ගිය අවුරුද්ෙද් හමුදාවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පුහුණු ෙවන්න රුපියල් මිලියන 100ක් ලබා දුන්නා. 

හමුදාව පුහුණු වන අවස්ථාවලදී අපි ඒ මුදල් ලබා දුන්නා. ෙම් 
කටයුත්ත දිගින් දිගටම කළ යුතු ෙදයක්. ලංකාව වාෙග් රටක 
ස්වාභාවික ආපදා වැඩි ෙවනවා. ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ විශාල 
විනාශ සිදු වනවා. විනාශ සිදු වන අවස්ථාවලදී සහන ලබා දීම 
පමණක් ෙනොව, විනාශයක් වීමට කලින් කළ යුතු ආපදා 
කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළකටත් අපි දිගටම යා යුතුයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 

ඔබතුමන්ලාට ලැෙබන කාලගුණ වාර්තාව, වාර්තාවක් හැටියට 
ලියපු එකක්ද, එෙහම නැත්නම් කැමරා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරපු 
photo   සහිත වාර්තාවක්ද? මා දන්නා තරමට photo  සහිත 
වාර්තාවක් ෙනොෙවයි, කාලගුණ වාර්තාව කියලා ලියපු එකක් 
තමයි දැන් ලැෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 

මධ්යස්ථානයට දැනුම් ෙදනවා, ෙමන්න ෙම් ෙම් පෙද්ශවල 
ෙමච්චර පමාණයක වැසි ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට, 
සුළෙඟ් ෙව්ගය දැනුම් ෙදනවා. අපි ඒක අදාළ ආයතනවලට දැනුම් 
දීම තමයි කරන්ෙන්. හදිසි ආපදාවක් ඇති වුණාම තමයි අෙප් 
අෙනකුත් වැඩ පිළිෙවළ වශෙයන් හමුදා ෙසබළුන් එෙහම 
කණ්ඩායම් වශෙයන් ඒ ඒ ස්ථානවලට ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ෙමතැනදී මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි,- 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් එක කරුණක් දැන ගන්න 

කැමැතියි. ඔබතුමා දන්නවා, සාමාන්යෙයන් අපි අහන කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙව්දනවල තිෙබන්ෙන්, "අද සවස 
සබරගමුවට වහිනවා; ඌවට වහිනවා...." ආදී වශෙයනුයි. විශාල 
පළාතක් ගැන තමයි ඒ අය කියන්ෙන්. ඇත්තටම පළාතක් ගැන 
කියන ඒ නිෙව්දනෙයන් කාටවත් විෙශේෂ හැඟීමක් ඇති වන්ෙන් 
නැහැ, ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් වීමට. මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
ඔබතුමා table කරපු ආපදා නිෙව්දනවල අකුරැස්ස පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, යටියන්ෙතොට, එෙහම නැත්නම් බුලත්සිංහල 
ආදී වශෙයන් පෙද්ශ වශෙයන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්, එෙහම තිෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේට ඒක 

ෙපන්වන්නම්.  

පළමුවන කාරණාව ෙම්කයි. මම ෙම් ගැන කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇහුවා. සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් කිසිම 
රටක යම් ස්ථානයකට වැස්සක් පතිත ෙවනකල් ඒ පතිත වන 
වැස්ෙසේ පමාණය ෙහොයන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. පතිත 
වූ පමාණය ෙහොයන්න නම් අපි rain gauges දමලා ඒ ෙතොරතුරු 
ගන්න ඕනෑ. එෙහම එකක් තිෙබනවා. නමුත් සාමාන්යෙයන් 
ෙලෝකය පුරාම කාලගුණ අනාවැකි කියන්ෙන් නිශ්චිත 
පෙද්ශයකට පමණයි.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පැය තුනකට කලින් flight captainsලාට ෙදනවා ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Flight captainsලාට ෙදන්ෙන් අදාළ පෙද්ශ ගැන පමණයි. ඒ 

සඳහා ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. සෑම 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළකටම ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් තිෙබනවා. 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර්  යන්තෙය් තිෙබන- [බාධා කිරීමක්] මෙග් එකක් 
නැහැ ෙන්. මට එකක් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන් ෙවමින් 

පවතිනවා.  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාට ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, මට ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තයක් නැහැ. ජපානය අපට 

ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්ත ෙදකක් ෙදන්න ලැහැස්ති ෙවලා 
ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්තෙයන් 
කරන්ෙන්, පවතින තැනක සුළෙඟ් ෙව්ගය සහ වලාකුළුවල 
ඝනත්වය, වහින්න පුළුවන් වැසි පමාණය කියන එකයි. ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්ත ෙදකක් අපි ජපානෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙදක  
ඒ අය අපට ෙනොමිෙල් ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙගොන්ගල 
සවි කරපු එක වැඩ කෙළේ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙගොන්ගල 
සවි කරපු එක වැඩ කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නියමිත ෙවලාව අවසානයි. 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මට තව මිනිත්තුවක කාලයක් ලබා ෙදන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාට ෙවලාව ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙකොපමණ ෙවලාවක් ෙදනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොන්ගල කන්ෙද් සවි කිරීම සඳහා 

ලංකාවට යන්තයක් ෙගනැල්ලා, ඒ යන්තය කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණා. CECB එකට තමයි පාර හදන්න භාර 
දුන්ෙන්. පාර හදන්න බැරි වුණා, අවුරුද්දකින්වත්. ඒක අරෙගන 
යනෙකොට ඒක තිබුණු crane එෙකන් බිම වැටුණා. ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත් අවසානෙය්දී අවුරුදු 2කට පස්ෙසේ ගිහිල්ලා ඒක සවි කළා. 
සවි කරලා බැලුවාම ඒක වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අපි මිලදී ගත් 
එකම යන්තයත් වැඩ ෙනොකරයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
FCID, CID, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ඇතුළුව හැම තැනකින්ම 
පරීක්ෂණත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] නිලධාරින් යනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. නමුත්, මම කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
ඒක සවි කෙළේ WMO එක යටෙත් නම් ඒ අය හරහා 
ෙකොම්පැනියට දීලා නැවත වතාවක් ඒක හදන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලන්න කියලා. ඒ අය ඒකට එකඟ වුණා. ඒ අනුව අපි දැන් ඒක 
ඉතාම අමාරුෙවන් ගලවලා ෙගනැල්ලා ඇෙමරිකාෙව් අදාළ 
ආයතනයට යවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුර මම පසු ගිය මැයි 
මාසෙය් ජපානයට ගිය ෙවලාෙව් අපට ෙඩොප්ලර් යන්ත ෙදකක් 
ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන්න ජපාන රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා. 

 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම වැදගත් කරුණක් පකාශ 

කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් ඔබතුමා වග කීෙමන් කියනවාද, ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්තය යම් පමාණයකට වැඩ කළා නම්, ෙම් අනතුර යම් 
පමාණයකට වළක්වා ගන්න තිබුණා කියලා. ෙමොකද, estimated 
rainfall එක කියන්න පුළුවන් නිසා? 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔව්. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙමොකද, කැඩුණු බිඳුණු යන්ත ෙගන්වන එක දූෂණවලටත් 

සම්බන්ධයි ෙන්. ඕක ඇතුෙළේ දූෂණ case එකකුත් තිෙබන නිසා 
තමයි FCID ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
300ක් වන මරණවලට දූෂණයත් ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා, 

නිරිත දිග ෙමෝසම් සුළඟට  අමතරව.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
නැහැ, මම ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි,- [බාධා 

කිරීමක්] 

ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙමොන ආණ්ඩුව කාලෙය්ද දන්ෙන් නැහැ. 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්. 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි, ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් 

යන්තය හරහා නිශ්චිත ස්ථානයකට පතිත වන වැස්ෙසේ තීවතාව 
එෙලසම කියන්න අමාරු බව. ඒ සඳහා විශාල ගණන් මිනුම් 
ෙතොගයකුත්, දත්ත ෙතොගයකුත් අවශ්යයි. ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් 
යන්තය පමණක් ෙම් සඳහා පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ස්ථානෙය් තිෙබන තත්ත්වයත් අපට වාර්තා ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
කාරණා අපි ඉටු කරෙගන යනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙඩොප්ලර් 
ෙර්ඩාර් යන්තය අරෙගන තිෙබන්ෙන් WMO එක හරහායි. WMO 
කියන්ෙන්, World Meteorological Organization. ඒ ඒජන්සිය  
හරහා තමයි ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් කිසිම 
ෙකෙනක් ඒ ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටියට සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. 
ෙගනාපු යන්තය සවි කිරීම කල් ගිය නිසා ඒ යන්තය අකිය වීම 
තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි නැවත වතාවක් ඒ ගැන බලනවා. ඒ 
අතරතුර මම ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාව අනුව අපට තවත් 
ෙඩොප්ලර් ෙර්ඩාර් යන්ත 2ක් ලැෙබනවා. අගමැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය විසින් මීට මාසයකට පමණ කලින් චීනය සමඟ ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කළා. ඒ වාෙග්ම, ජපානය අභ්යවකාශයට 
නවීනතම චන්දිකාවක් යවලා තිෙබනවා. එම චන්දිකාෙව් 
ගාහකයන් අපට ලබාෙදනවා කියලා ඔවුන් අපට එකඟ වුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් 

කිව්වා, අපට කාලගුණ දත්ත අරගන්න බැරිනම්, අඩු ගණෙන් 
outsource කරලා ෙහෝ ගන්න කියලා. මම ෙමන්න ෙම් කාරණය 
අහන්න කැමැතියි. පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක් වියදම් කරලා "SupremeSAT" කියලා චන්දිකාවක් 
ගුවන්ගත කළා. ඒෙක් මහ ෙමොළකාරයා විධියට ෙරෝහිත රාජපක්ෂ 
කියලා ෙකෙනකුත් එළියට ආවා. එතෙකොට කිව්වා, "දකුණු 
ආසියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, අග්නිදිග ආසියාෙව්ම කාලගුණික 
ෙතොරතුරු අරගන්න පුළුවන් විධිෙය් තාක්ෂණයක් අපි හඳුන්වා 
දුන්ෙන්" කියලා. මම අහන්ෙන්, ඒ ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා 
යවපු "සුපිම් සැට්" එෙකන් අඩු තරෙම් එක කාලගුණ දත්තයක්වත් 
ගන්න බැරිද කියලායි. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අපි දන්ෙන් නැහැෙන්, එෙහම "සැට්" එකක් තිෙබනවාද 

කියලා. අපට නම් -[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, මම 
දන්නා විධියට චන්දිකාවක් ගුවන්ගත කිරීෙමන් ඔය සියල්ලම 
කරන්න බැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මහ ෙමොළකාරයාෙගන් අහන්න පුළුවන්. 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
කාලගුණ චන්දිකා ෙවනම ගුවන්ගත කරනවා. ඒ අනුව 

ජපානෙය් තිෙබන කාලගුණ චන්දිකාෙව් ගාහකයන් අපට ෙදන්න 
ඒ අය එකඟ වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා අපි සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා, ෙම්ක කරන්න. ඇත්තටම අපිට ෙම් සිදුවුණු මරණ ගැන 
කනගාටුයි; විනාශ වුණු ෙද්පළ ගැන කනගාටුයි. රජය 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා තිෙබනවා, මියගිය අය ෙවනුෙවන් 
සාධාරණයක් ඉටු කරන්න; ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම නිවාස හදලා 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම එම පැතිවල පාලම්, ෙබෝක්කු සියල්ලම නැවත 
හදන්න රජය අවංකවම කැප ෙවලා ඉන්නා බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් අවසාන වශෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ඊළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා.  

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්,  
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන ෙව්ලාව 

ෙකොපමණද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විනාඩි කීයක්ද, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? Is it five 

minutes? 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විනාඩි අටක් කියලා තමයි කියන්ෙන්. 
 
[අ.භා. 12.07] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ගරු අනුර පියදර්ශන 

යාපා ඇමතිතුමා අපට කිව්වා. විපතට පත් වූ ජනයාට ෙම් සියල්ලම 

ඉටු කරලා ෙදනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම යටිතල ව හයත් හදලා 
ෙදනවාය, කැඩුණු පාසල් හදලා ෙදනවාය, නැති වුණු ජීවෙනෝපාය 
සඳහා වන්දි ෙදනවාය කිව්වා. ෙම්වාට යන සමස්ත වියදම කීයක්ද 
කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් තැබිය යුතුයි. අපි දන්නවා, 
වසරකට ඉස්ෙසල්ලා ගැලූ කැලණි ගං මිටියාවෙත් මහා ගංවතුරින් 
විපතට පත් වුණු දසදහස ් ගණනක ජනතාවක් සිටි බව. ඒ අය 
පිළිබඳවත් ඔය විධියටම කිව්වා. ෙගවල් හදලා ෙදනවාය කිව්වා, 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට වන්දි ෙදනවාය කිව්වා, මැරුණු අය 
ෙවනුෙවන් වන්දි ෙදනවාය කිව්වා. ෙම් විධියට ඔක්ෙකෝටම 
ෙදනවාය කිව්වා. "මැරුණු අය ජීවත් කරවන්න බැහැ, ඒ හැර 
අෙනක් ඔක්ෙකෝම ෙදනවා" කිව්වා. දැන් මම දැනගන්න 
කැමැතියි, ෙම්වා ගැන සැලැසම්ක් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් තබා 
තිෙබනවාද කියා. "ෙමන්න ජීවිත හානිවලට ෙදන මුදල, ෙමන්න 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට ෙදන මුදල, ෙමන්න නිවාස හානිවලට 
ෙදන මුදල, ෙමන්න යටිතල ව හෙය් විනාශය හදන්න යන 
වියදම, සමස්ත වියදම ෙමන්න ෙමපමණයි, ෙමන්න ෙම් වියදම 
අපි දරන්ෙන් ෙමන්න ෙම්, ෙම් ආදායම්වලින්." කියලා සැලැස්මක් 
තිෙබනවාද? එෙහම ෙදයක් ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් ගරු සභාවට විපරම් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම්වා 
ලැබුණාද, ෙම්වා කළාද, ෙම්වා සිදු වුණාද කියලා. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් මම ඉල්ලනවා, ෙම් සිද්ධිෙය්, 
ෙම් මහා විපෙත් ෙහේතු කාරණාවලට යනවා වාෙග්ම, සිදු වුණු 
විපෙත් තක්ෙසේරුව හරියාකාරව ගණන් මිනුම් බලා ෙම් සභාව 
ඉදිරිෙය් තබන්න කියලා. ඒක ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් 
කරන්න. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කීයක්ද, එම කාරණාව 
ෙවනුෙවන් ඒ අයට ෙවන් කරපු මුදල කීයද ආදී වශෙයන් සඳහන් 
කරන්න. ඒ විධිෙය් template එකක් තිෙබනවා නම් අපට ඒ ගැන 
ෙහොයන්න-බලන්න, විපරම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම කාලයත් 
එක්ක ඒවා සිද්ධ ෙවනවාද බලන්න පුළුවන්. 

ඊළඟට, අෙප් ඇමතිතුමා කිව්වා, කඳු මුදුන්වල වනාන්තරය 
කපා ෙත් වැවීම නිසා තමයි නාය ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක 
වැරදියි. අෙප් ඇහැලියෙගොඩ පෙද්ශෙය් මාළිගාතැන්න කන්ද නාය 
ගියා. එතැන විශාල වනාන්තරයක් තිබුෙණ්. අෙනක් පැත්ෙතන් 
ඔය අෙප් පළාෙත් හබරකඩ මූකලාන නාය ගියා. එය විශාල 
වනාන්තරයක්. එම වනාන්තරය මැදිනුත් ෙම් නාය යෑම සිදු 
ෙවනවා. ඒ නිසා නිකම්ම "ෙත් වගා කිරීෙමන් ෙම් කඳු මුදුන්වලින් 
නාය යනවා" කියන කථාෙව් ෙත්රුමක් නැහැ.  

දැනට වසරකට ෙපර ගැලූ ගංවතුර අවස්ථාෙව් වුණු හානිවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොපමණ දුන්නාද, ෙකොපමණ වියදම් කළාද? 
මිලියන දහස් ගණනකින් වියදම් කරපු මුදල් ගැන දැන් කිව්වා. 
නමුත් රුපියල් දසදහස ගණෙන් තමයි ඉතා විශාල පිරිසකට -වැඩි 
ෙදෙනකුට- ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඊට වඩා ෙමොකුත් ලැබී නැහැ. 
ජීවෙනෝපාය හානිවලට මුදල් ලැබී නැහැ. ඒ අයට කියලා 
තිෙබන්ෙන්, බැංකුවලින් අඩු ෙපොලියට ණය ගන්න කියලායි. 
බැංකුවලට ඇප තබන්න අවශ්ය ඔප්පු පවා ඔක්ෙකෝම ගංවතුෙර් 
ගිහිල්ලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා පසුගිය වසෙර් සිදු වුණු හානිවලටවත් අද 
වන තුරු නිසියාකාරව ෙගවීම් කරලා නැති බව මම ෙහොඳටම 
දන්ෙන් පසු ගිය වසෙර් වතුරට යට වුණු, ෙමවරත් වහය වනෙතක් 
මුළු නිවසම වතුරට යට වුණු පහළ ෙබෝමිරිෙය් පවුලකට රුපියල් 
10,000වත් දීලා නැති නිසායි.  ඕනෑම ෙදයක ඇත්ත පකාශනෙය් 
වටිනාකම බලන්ෙන් එය කියාත්මක වූ පමාණය අනුවයි. ඒ නිසා 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරනවා -ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් සහනයක් ෙව්වි- 
කැලණි ගං මිටියාවෙත් සිදු වුණු විපත්වල හානිවලට ෙගවිය යුතු 
වන්දි, ෙගවන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණු වන්දි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගවලා නැහැ කියා.  
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ඊළඟට, විපත් රක්ෂණය ගැන කිව්වා. රක්ෂණෙයන් මුදල් 
ලැෙබනවාද, ආණ්ඩුෙව් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලැෙබනවාද 
කියන එක මිනිසුන්ට වැඩක් නැහැ. අපට දැනගන්න වැඩකුත් 
නැහැ. අපට දැනගන්න ඕනෑ, වුවමනා මුදල් පමාණය ෙම් සඳහා 
ෙවන් ෙවනවාද, නැද්ද කියන එක පමණයි. "ෙම් හානිය රක්ෂණය 
කළා, රක්ෂණෙයන් ෙම් ඔක්ෙකොම බලා ගන්නවා" කියලා තමයි 
අගමැතිතුමා ඔතැන ඉඳෙගන කිව්ෙව්. "අපි රක්ෂණය කරලා 
තිෙබනවා, රක්ෂණෙයන් ෙම් ඔක්ෙකොම විපත්වලින් වුණු හානිය 
බලා ගන්නවා" කියලා කිව්වා. නමුත්, ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ කථාෙව් 
සත්යතාවක් අපට ෙහොයාගන්න අමාරුයි. අද ෙවනෙකොටත්  විපත් 
හානිවලට වන්දි ෙගවීමට තිෙබනවා. 

 ෙමදා විපත් ගැන ආණ්ඩුව ලබා ෙදන ෙපොෙරොන්දු පිළිබඳ 
මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,  කවදාද 
ෙම්වා ලැෙබන්ෙන් කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. අපි  හිතමු, 
අනතුරට පත් ෙවන කන්දක් ති ෙබනවා කියලා. ෙම් කන්ෙදන් එහි 
පදිංචි ජනතාව ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඉවත් ෙවලා ඒ මිනිසුන් 
ෙකොෙහේද යන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලයට 
පතිකාවක් දමලා තිෙබනවා, ෙගවල් කුලී ලබා ෙදන්න.  එෙතක් ඒ 
මිනිස්සු   ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? ෙම් වාෙග් පාෙයෝගික පශ්න ගැන 
කියාත්මක ෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හදිසි අරමුදලක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. Contingencies Fund එකක් තිෙබනවා.  ඒෙකන් වියදම් 
කරන්න. වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන් කැබිනට් තීරණයක් අනුව 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා වියදම් කරලා පසුව එතැනට වුවමනා මුදල්  
තමුන්නාන්ෙසේලාට හර කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සිදු වුණු විපත ගැන අපි කටයුතු කරද්දී, ඇස්තෙම්න්තු කරපු 
මුදලට වඩා විශාල වියදමක් යනවා. රක්ෂණෙයන් ලැෙබනවාය 
කිව්ව එකටත් වඩා විශාල වියදමක් යනවා. පාරවල් හදන්න 
රුපියල් මිලියන 800ක් යනවා.  

ෙම් සිද්ධ වුණ විපත් නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට විශාල වියදමක් 
දරන්න ෙවනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. නමුත්, මම අහන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මුදල ෙසොයන්න යන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. සීනිවල මිල වැඩි කරලාද? එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවත් වක බදු පනවන්නද යන්ෙන්? ෙම් වක 
බදුවලට ඔක්ෙකෝම  ජනතාව අහු ෙවනවා. ගංවතුරට යට වුණු 
පළාත්වල ලක්ෂ ගණනක් මිනිස්සුත් වක බදුවලට අහු ෙවනවා.  
එතෙකොට, ඒ මිනිසුන්ට "ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා 
වාෙග්" වැඩකට තමයි මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.   

ඊළඟට, අෙප් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කුරුවිට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයිති ෙවන, ඇළපාත පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයිති ෙවන කලවාන පෙද්ශය වාෙග් හැමදාම 
ගංවතුර ගලන පෙද්ශ තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල ෙබෝට්ටු සුදානම්ව 
නැහැ. ඒකයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්. ෙම්ක ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙදොස් පවරන්න, බණින්න, පහර ගහන්න කරන 
කථාවක් ෙනොෙවයි. ඒ අවශ්යතා ඉටු කර ගන්න කරන කථාවක්. 
ෙම් ගංවතුර ෙවලාෙවත් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ. නාවික හමුදාෙව් 
වැඩ බලන ආඥාපතිට කථා කරලා ෙබෝට්ටුවක් ෙගන්වා ගන්න 
මට සිද්ධ වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පෙද්ශවල ෙබෝට්ටු 
සුදානමක්, ඔරු සුදානමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්වා 
හැමදාම වතුරට යට ෙවන පළාත්, එක්තරා පමාණයකට වඩා 
වැස්ස ලැෙබන ෙකොට.  

 ෙම් මිනිසුන්ට ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන හැටියට පන්සල්වල ඉඩ 
ලැබුණා; පාසල්වල ඉඩ ලැබුණා. නමුත් අපි දන්නවා ඒවාෙය් 
තිෙබන පහසුකම්වල සීමිතභාවය. ඒ නිසා ෙම් තැන්වල ආරක්ෂක 
මධ්යස්ථාන හදලා තිෙබන්න ඕනෑ,  නිසි පහසුකම් ඇතිව. ෙම්වා 
ගංවතුර ආපාදවට ලක්වන පෙද්ශ. එෙසේ සකස් කිරීමට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ටත්, කිසිම ආණ්ඩුවකටවත් ෙම් දක්වා බැරිෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙබෝට්ටු, ඔරු සූදානම්ව තබා ගන්න පුළුවන් වුණා 

නම්, ජනතාව විශාල පමාණයක් ෙකොටුෙවලා බඩගින්ෙන් ඉන්න 
තත්ත්වෙයන් ෙබ්රාගන්න  තිබුණා; ඒ මිනිසුන්ට කෑම ගිහිල්ලා 
ෙදන්න තිබුණා.   
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට නියමිත කාලය නම් දැන් අවසන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් කරුණු 

දැක්වීමයි මා ෙම් කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් විකල්ප ඉඩම් ලබාදීම 
ගැන මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. විකල්ප ඉඩම් ලබා දීෙම් 
කථාව දැන් විහිළුවක් ෙවලා තිෙබනවා. හැම දාම විකල්ප  ඉඩම් 
ලබා ෙදන බව කියනවා. අෙප් රත්නපුර දිස්තික් ආපදා කමිටුව 
තිෙබනවා. ඒෙකන් විකල්ප ඉඩම් හඳුනා ගන්නවා.  අෙප් ඒ.ඒ. 
විෙජ්තුංග මන්තීතුමා ෙම් ගැන සාක්ෂි දරන්න ඕනෑ. ගිය වර 
ගංවතුෙරන් හානි සිද්ධ වුණ මිනිසුන්ටත්  ඉඩම් ෙදන්න ආපදා 
කමිටුව විකල්ප ඉඩම් හඳුනා ගත්තා. නමුත් අද ෙවන තුරු ෙම් 
විකල්ප ඉඩම් ආණ්ඩුවට ලබා ගන්නට බැරි වුණා.   

ෙකොම්පැනි සතුව විශාල ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවා 
සුරක්ෂිත ඉඩම්. ඒ සුරක්ෂිත ඉඩම්වල තිෙබන්ෙන් රබර් සහ ෙත්. 
අවදානම් බෑවුම්වල තමයි ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම් සුරක්ෂිත 
භූමි පෙද්ශවල තිෙබන ඉඩම්වලට ෙම් මිනිසුන්ට එන්න ඒ විකල්ප 
ඉඩම් ලබා ෙදන්න වුවමනා කරන වැඩ පිළිෙවළ ආණ්ඩුව 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියන ෙචෝදනාව මම කරනවා. මා ඒ 
පෙද්ශෙය් කටයුතු කළ කාලය තුළ ඒ පෙද්ශෙය් ආපදා ෙවච්ච 
අවස්ථා ගණනාවක් මා දැක  තිෙබනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම  
විකල්ප ඉඩම් ගැන කථා කරනවා. රජෙය් ඉඩමක්  තිබුෙණොත් 
ෙදනවා.  නැත්නම්  මිනිසුන්ට ෙදන්නට තිෙබන ඔක්ෙකොම ඉඩම්, 
වතු  ඉඩම්. ඒවාෙය්  රන්පවුම් ෙකොටස් අයිතිය  තිෙබන්ෙන්  
ආණ්ඩුවට. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ රන්පවුම් ෙකොටස් අයිතිය අතට 
අරෙගන ඒ ඉඩම්වලින් ජනතාවට අවශ්ය ඉඩම් ලබා ෙදන්න අද 
ෙවන තුරුත් කියා කරලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොම්පැනිකාරයන්ට යටෙවලා.  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ට 
ෙමවර  ගැලවීමක් ලැෙබයි කියලා  හිතන්න එපා.  ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න බැරි වුෙණොත් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ලුහුබැඳෙගන එනවා. එදාට 
වරාෙයන් පිට තිෙබන නැවක කැබිෙනට්ටුවට රැස් ෙවන්න ෙවයි. 
ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් 

තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 12.19] 
 

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,  අෙප් සභානායකතුමා මට 

ෙවලාව ටිකක් වැඩිපුර ෙදයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්  ආපදාව සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ අදහස්  හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙවලාෙව්, ෙම්  
ආපදාව සිද්ධ වුණ ආවස්ථාෙව් රජය ගත් කියා මාර්ගත්,  රජය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැ ටියට ෙම් පශ්නයට  මුහුණ දුන් ආකාරයත් මට  ටිකක් පැහැදිලි 
කරන්න පුළුවන්.  ඒ අවස්ථා ෙව් අෙප්  ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා තමයි  වැඩ බලන  ඇමතිතුමා  හැටියට 
හිටිෙය්. ඒ ෙවලාෙව්  විෂයභාර අමාත්යතුමා ෙම් විෂයටම අදාළ 
ජාත්යන්තර සම්මන්තණයකට සම්බන්ධ ෙවමින් තමයි හිටිෙය්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය විසිපස් ෙවනි දා 
මධ්යම රාති ෙදොළෙහන් පස්ෙසේ  රත්නපුරත්, කළුතරත්, ගාල්ලත්, 
මාතරත්  පධාන ෙකොට ෙගන  තවත් දිස්තික්ක ගණනාවක් අඩුවැඩි 
වශෙයන් ෙම් ෙඛ්දවාචකෙයන් ආපදාවට පත් වුණා.  

25 වැනි දා රාතිය ෙවනෙකොට දිසාපති සම්ෙම්ලනය ෙකොළඹ 
පැවැත්ෙවමින් තිබුණා.  දිසාපතිවරුන් 25 ෙදනාම ෙකොළඹ 
හිටිෙය්. රාති 12.00ට පමණ  මාත් හිටිෙය් එතුමන්ලා සමඟ  රාති 
ෙභෝජන සංගහය ගනිමින්. අගාමාත්යතුමා රාති 12ට පමණ කථා 
කරලා කිව්වා, දිසාපති සමුළුව විසුරුවා හැරලා අදාළ 
දිසාපතිවරුන්ට ඉක්මනින් ඒ පෙද්ශවලට යන  ෙලස උපෙදස් 
ෙදන්න කියලා. ඒ අතර,  රාති 12.45ට පමණ  අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
කිව්වා, වැඩ බලන ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් 
සමඟ එකතු ෙවලා  පසු දා උදෑසන ෙවන්න කලින් අවශ්ය කියා 
මාර්ග ගන්න  කියාත්මක ෙවන්න කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම 25 ෙවනි දා රාති 12.00 සිට පසුව දා උෙද් 
6.00 ෙවන තුරු රජය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ අවශ්ය පියවර ගත්තා.  
රාතිෙය් මම යුද හමුදාපතිතුමාට කථා කළා. රාති එකට පමණ 
ගුවන් හමුදාපතිට කථා කළා; නාවික හමුදාපතිට කථා කළා; 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ට රාති එකට පමණ කථා කළා. ඒ විධියට 
26 වන දා උෙද් 6.00 ෙවනෙකොට රාජ්ය යාන්තණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කියාකාරිත්වයට ෙයොදවලායි තිබුෙණ්.  හැබැයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙඛ්දවාචකය  ෙවනස්. 
ෙමවැනි ෙඛ්දවාචකයක් ෙබෝට්ටු දමලා ෙබ්රන්න පුළුවන්ද කියන 
එක මම ඇසින් දුටුවා.  මම 26 ෙවනි දා උෙද්  ගිං ගඟ දිෙග් 
ලංකාගම දක්වා ගුවනින් ගියා. ලංකාගම බහින්න පුළුවන් සමහර 
තැන්වල මම බැස්සා. බහින්න බැරි තැන්වල බහින්න විධියක් 
නැහැ. මා සමඟ ඒ ගුවන් යානෙය් සිටිෙය් විෙශේෂඥයන් පමණයි. 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා උෙද් 6.00 ෙවනෙකොට 
මහාමාර්ග අධිකාරිෙය් විෙශේෂඥයන් මට ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
වාරිමාර්ග අංශෙය් පධානින් මා සමඟ ගුවෙන් සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
එදා මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමාත් සිටියා. එක දිනයක අෙප් 
වැඩ බලන ඇමතිතුමාත් සිටියා.  

අපි මාතරත්, ගාල්ලත්, කළුතරත්, රත්නපුරෙය්ත් ෙම් ගංගා 
ඔස්ෙසේම ගමන් කරලා බැලුවා, ෙම් පශ්නය ෙකෙසේද විසඳන්ෙන් 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන් එය ෙබෝට්ටු දාලා පාලනය කරන්න 
පුළුවන් ගංවතුරක් ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් කියන්නම්. මම එදා 
හිනිදුම එක්තරා ස්ථානයකට බැස්සා. එතෙකොට ගම්වැසියන් සහ 
නායක හාමුදරුවන් වහන්ෙසේලා සියලු ෙදනා එකතු වුණා.  මට 
කිව්වා, ෙබෝට්ටු තිෙයනවා, නමුත් ගඟ හරහා ෙබෝට්ටුවක් යන්න 
බැරි තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන් කියලා.   ෙබෝට්ටු තිබුණා. හැබැයි,  
ගඟ හරහා ෙබෝට්ටු යන්න බැරි තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් පෙද්ශෙය් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ.  කුරුවිට පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්. හරියටම මම ෙකොට්ඨාසයත් කිව්වා. 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
හරි, ගරු මන්තීතුමා. 

ෙම් ව්යසනෙයන් පස්ෙසේ  25, 26, 27 සහ 28 කියන දින 
හතෙර්ම ෙම් දිසත්ික්ක හතෙර් රජෙය් කටයුතු අපි නිසියාකාරව  
කළා. ඇත්ත වශෙයන් 26 ෙවනි දා උෙද් දහයට පමණ ජාතික 
කමිටුව අගාමාත්ය කාර්යාලෙය්දී -අරලිය ගහ මන්දිරෙය්දී- 
කැෙඳව්වා.  ඒක කරලා ඉවරෙවලායි අපි පිටත්ෙවලා ගිෙය්. ඊට 
පස්ෙසේ 27 ෙවනි දා ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආපු විගස ජාතික 
කමිටුව කළුතරදී මුණ ගැසුණා. කළුතර මුණ ගැසුණු අවස්ථාෙව්දී 
ඉතා වැදගත් ජාතික තීන්දු කිහිපයක් ගත්තා.  උඩින් යනෙකොට 
අපි දැක්කා අපි ෙකොච්චර නිෙව්දනය කළත්, ෙම් පිළිබඳව  
මහජනයාට ෙකොච්චර අවෙබෝධයක් තිබුණත් මහජනයා හැසිෙරන 
ස්වභාවයක් තිෙබනවාය කියන එක. ඒ ස්වභාවය අපට ෙවනස් 
කරන්න බැහැ. මහජනයා පළමුෙවනි පියවර හැටියට ෙම්ස උඩට 
නගිනවා. ෙදවැනි පියවර හැටියට බාල්කයට නඟිනවා. තුන්වන 
පියවර හැටියට වහලට නඟිනවා. ඊට පසු වහලය උඩ ඉඳෙගන 
අෙප් දුරකථන අංකයට කථා කරලා කියනවා, "පුළුවන් නම් වහල 
උඩින් ගන්න" කියලා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගුවන් 
හමුදාපතිතුමාට. ගාල්ල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එදා 25 ෙවනි දා 
මධ්යම රාතිෙය් 1.00ට පමණ දූලි ඇල්ල නාය යෑම සිදු වුණා. 
එතැන 8 ෙදෙනක් යට වුණා කියලා අපට ඒ පෙද්ශෙය් අය 
දුරකථනෙයන් දැනුම් දුන්නා. උෙද් 6.30 ෙවනෙකොට අපි ගුවන් 
හමුදාව එතැනට යැව්වා, ෙදෙදෙනක් බාෙගට යටෙවලා සිටි නිසා 
ගන්න කියලා. ගුවන් හමුදාව එතැනට ගිහිල්ලා, ඒ ෙදෙදනා 
ඔසවලා ගත්තා. එතැන යානය land  කරන්න බැහැ. උඩ ඉඳෙගන 
ගුවන් භටයන් පහළට දමලා යටෙවලා සිටි අයෙග් ශරීරය වෙට් 
තිබුණු පස් ඉවත් කරලා ඔවුන් ෙදෙදනා ගුවන් යානයට 
ගන්නෙකොට අවසානෙය් යම්කිසි කාර්මික ෙදෝෂයක් නිසා ඒ 
ගුවන් භටයා අඩි 30ක විතර උඩ ඉඳලා බිමට වැටිලා මිය ගියා.  ඒ 
විධියට ගංවතුර විපතට පත් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ගුවන් 
භටයන් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් තමයි කියා කෙළේ.   

ඊළඟට, 28 ෙවනි දා  තව ගුවන් යානයක් අෙප් දිස්තික්කෙය් 
වැලිවිටිය ගිංෙතොට  කියන පෙද්ශෙය්දී කඩාෙගන වැටුණා. නමුත් 
ඒ ගුවන් යානෙය් සිටි ගුවන් භටයන් 11 ෙදනාම ෙබ්රුණා. 
හැබැයි,   තිවිධ හමුදාවත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අෙනක් 
රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුත් ෙම් ෙමෙහයුම නැවැත්තුෙව් නැහැ. 
ඇත්ත වශෙයන් ඒ ගුවන් යානය වැටිලා තිෙයන අවස්ථාෙව්ත්, ඒ 
ගුවන් යානෙය් තිබුණු බඩු  ෙබෝට්ටුවලට අරෙගන ඒ ෙබදා හැරීම 
කරන ගමන්, තවත් ගුවන් යානයක් ෙයොමු කරමින් ෙම් ව්යසනයට 
මුහුණ ෙදන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ගාල්ල, 
මාතර, හම්බන්ෙතොට, කළුතර සහ රත්නපුර දිස්තික්කවල රාජ්ය 
නිලධාරින් ඒ පළමුෙවනි පැය 72 ඇතුළත මුණ ගැෙසන්න මට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එෙසේ  මුණ ගැසිලා පළමු පියවර හැටියට අපි  
බැලුෙව්, ෙකොෙහොමද ෙම් මහජනයාෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්ෙන් 
කියලායි. 

ආපදාවට ලක් ෙවලා වහලවල් උඩ ඉන්න අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා 
ගැනීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කළුතරදී වැදගත් තීන්දුවක් 
ගත්තා. ඒ අනුව life jackets 5,000ක් විතර අරෙගන උඩු ගුවනින්  
ගිහින් ඒවා ආපදාවට ලක් ෙවලා සිටින අය ෙවත හලාෙගන ගියා. 
ඒක රජය ගත්ත අලුත් වැදගත් තීන්දුවක්. වහලවල් උඩ ඉන්න 
අයට, ගස් උඩ ඉන්න අයට life jacket එක අපි විසි කරෙගන 
ගියා. එෙහම විසි කරෙගන ගිෙය් ෙමොනවටද? ඒක ඇඳෙගන අඩුම 
ගණෙන් තවත් පැය 72ක් වත් වතුෙර් පා ෙවවී ඉන්න ඒ 

1365 1366 

[ගරු  වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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පුද්ගලයාට අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ කමය යම් ජීවිතයක් ෙබ්රා 
ගැනීම සඳහා රජය ගත්ත අලුත් කියාදාමයක්.  ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය අද ඒ කමය නව තීන්දුවක් හැටියට 
සලකලා ෙලෝකෙය් ආධාර ෙදන කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා, ෙම් ආපදාවට පත් වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 95ට සහ ඒ පෙද්ශවල නිවාසවලට කල් ෙව්ලා ඇතිව 
life jackets දීලා තියන්න. එතෙකොට හදිසි ආපදාවක් නිෙව්දනය 
කරලා තිබියදී මහජනයා ඉවත් ෙනොවුණත්, ඔහුෙග් තිෙබන 
කියාදාමය අනුව අවසන් පැය 72කුත් ඔහුට සටන් කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟිය හැකි තීන්දුවක් රජය හැටියට අපි ගත්තා. 
එවැනි තීන්දුවක් ඉතිහාසෙය් ගත්ත පළමුවැනි අවස්ථාව ෙමයයි. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා 
පසුව කියයි. රජය හැටියට පළමුවැනි life jackets 2,000 උඩින් 
අරෙගන ගිහිල්ලා ගස් උඩ සහ වහලවල් උඩ ඉන්න අයට ෙබදා 
හැරියා. ඒ නිසා අපට පුළුවන් වුණා, ජීවිත හානි වන සංඛ්යාව අවම 
කරගන්න.  එයින් අපි සෑහීමකට පත් විය යුතුයි කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් පශ්නෙය්දී  විෙශේෂෙයන් ගරුතර මහා සංඝරත්නය, 
ආගමික නායකයන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, අෙප් දිසාපතිතුමන්ලා ඇතුළු 
සමස්ත රාජ්ය යන්තණයම ඉතාමත් ශක්තිමත්ව ඉහළම 
කැපවීමකින් පළමුවැනි පැය 72 ඇතුළත කියාත්මක වුණා. ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලම නිදා ගත්තා. 
නැගිට්ෙටත් එතැන; වැඩ කෙළේත් එතැන. දවස් 4ක්, 5ක් එක දිගට 
ෙම් ෙමෙහයුමට ඉතාමත් සාර්ථකව මුහුණ ෙදන්න රජයක් 
හැටියට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා කියන එක මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නයටත් දිග ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 
අපි ෙබොෙහෝම පරිස්සමින් ෙම් පශ්නය දිහා බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා රජය හැටියට අෙප් ඊළඟ පියවරවල් ෙමොනවාද 
කියලා අෙප් වැඩ බලන ඇමතිතුමාත්, අෙනක් කථික මහත්වරුත් 
කරුණු පැහැදිලි කරයි. දැන් අපි සුනාමි ව්යසනයකට මුහුණ දීපු 
ජාතියක්. සුනාමියට මුහුණ දුන්නාම අපි ජාතියක් හැටියට සාකච්ඡා 
කරලා තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි tape එක අල්ලලා මුහුෙද් සිට 
මීටර් 100ක් ෙගොඩබිමට මැනලා මීටර් 100ක් ඇතුළත සිටින 
ජනතාවට අයින් ෙවන්න කියන එක. ඒ ෙවලාෙව් මමත්, අෙප් 
අගාමාත්යතුමාත්, අෙනකුත් ෙද්ශපාලන අධිකාරිවල අයත් අපි 
සියලු ෙදනාම ගාල්ලට ගිහිල්ලා මුහුෙද් සිට ෙගොඩබිමට මීටර් 
100ක් මැනපු හැටි මට මතකයි. අපි මීටර් 100ක් එදා මැන්ෙන් 
ෙබොෙහෝම කල්පනාෙවන්. අපි ඒක කෙළේ ෙලෝකෙය් තිෙබන 
විද්යාත්මක වටිනාකම් පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්නයි. 
ජපානයට සුනාමි ආවා. ජපානයට සුනාමි ආවාම ජපන් ජාතිකයන් 
ෙමොකද කෙළේ? මුහුද දාලා දිව්ෙව් නැහැ. මුහුෙද් වර්ග කිෙලෝමීටර් 
විශාල පමාණයක් ජපන් ජාතිකයන් ෙගොඩ කළා. ෙගොඩ කරලා 
මුහුෙද් ෙගොඩනැඟිලි ගැහුවා. නමුත්, අපි ෙමොකද කෙළේ? අපි 
පළමුවැනි පියවර හැටියට මුහුෙද් සිට ෙගොඩබිමට මීටර් 100ක් 
මැනලා කිව්වා ෙම් සීමාව තුළ ඉන්න ජනතාවට අයින් ෙවන්න 
කියලා. අපි එදා ගත්ෙත් වැරැදි තීන්දුවක්. ඒක පස්ෙසේ ෙවනස් 
වුණා. අපි දැන් ගංවතුර ගැන බලනවා. ගංවතුර එන්ෙන් පහළ 
පෙද්ශවලට විතරක් ෙනොෙවයි. ආෙයත් වැරැදි තීන්දු ගත්ෙතොත් අපි 
ජාතියක් හැටියට අමාරුෙව් වැෙටනවා. කඳු මුදුන්වල සිටයි ෙම් 
ගංවතුර එන්ෙන්. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත විනාඩි 10 නම් දැන් අවසානයි, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට තව ටිකක් කාලය ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
උදාහරණයක් හැටියට ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ලංකාගම 

ගත්ෙතොත්,  මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා අඩි 755ක් උසයි. ලංකාගම ජල 
කඳ උසයි අඩි 25ක්. මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 755ක් උස තැන ජල 
කඳ උසයි අඩි 25ක්. ෙනළුව ජාතික පාසල මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 
285ක් උසයි. එතැන ජල කඳ අඩි 25ක්, 30ක් විතර උසයි. High 
tension power line එකට වැඩිය ජල කඳ උසයි. රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් රක්වාන ලංකා බැංකුව ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 
1,375ක් උසයි. නමුත්, ජල කඳ අඩි 25ක් විතර උසයි. රත්නපුර 
සීවලී විද්යාලය මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 161ක් උසයි. ජල කඳ අඩි 
25ක් විතර උසයි. කළුතර දිසත්ික්කෙය් බුලත්සිංහල තැපැල් 
කාර්යාලය ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 92ක් උසයි. මතුගම 
ෙපොලිස් ස්ථානය ළඟ මුහුදු මට්ටෙම් සිට අඩි 85ක් උසයි. 
ෙදණියාය ගත්ෙතොත්, මහා විද්යාලය ළඟ උසයි මුහුදු මට්ටෙම් 
ඉඳලා අඩි 1,230ක්. ආපු ජල කඳ උසයි, අඩි 25ක්-30ක්. දැන් අපි 
ජාතියක් හැටියට කියනවා නම් -සුනාමිෙය්දී කිව්වා වාෙග්- 
විකල්පය හැටියට, "කඳු උඩ ඉන්න මිනිසුන්නට අයින් ෙවන්න" 
කියලා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ඒක වැරැදි මතයක් කියලායි. 
ජාතික ව්යසනයක් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ වැරදි 
තැනට තල්ලු කරන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් මෙග් අෙත් තිෙබන 
ෙම් ෙපොත අවුරුදු 60ක් පරණයි.  ඒ කාලෙය් - අවුරුදු 60කට උඩදී 
- කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත්, වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයත්, විදුලිබල 
අමාත්යාංශයත් එකට තිබිලා තිෙයන්ෙන්. නිල්වලා ගඟ, ගිං ගඟ 
සහ කළු ගඟ ව්යාපෘතිය භාරව කියා කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකාෙව් Engineering Consultant Inc. Company - ECI - 
එක. දැන් ෙම් ෙපොතට අවුරුදු 60ක් වයසයි. ෙම් ෙපොෙත් ගංවතුර 
සම්බන්ධෙයන් කියලා තිෙබන එක අකුරක්වත් වැරදි නැහැ; 
අදටත් වලංගුයි.   

ඊළඟ ෙපොෙත් සඳහන් වනවා, "ෙම් feasibility study එක 
කරලා අවුරුදු 60කට උඩදී Sri Lankan ආණ්ඩුවට ෙදනවා" 
කියලා. ෙදන්ෙන්, "Ceylon" කාලෙය්. එතෙකොට ෙම් ෙපොත් 
ෙදකට වයසයි අවුරුදු 60ක්. හැබැයි ජාතියක් හැටියට අපට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා, ගංවතුර පශ්නයට නිසියාකාරව මුහුණ ෙදන්න. 
ඒ ගැන තමයි ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කරුණු 
කීපයක් කිව්ෙව්. එම නිසා අපි රජය හැටියට අවධානය ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ගංවතුර පාලනය කරන්න. අපට 
ගංවතුර ඇති වීම නැති කරන්න බැහැ. ගංවතුර පාලනය කරන්න 
පුළුවන් තැනකට අපි ගමන් කළ යුතුව තිෙබනවා.  උදාහරණයක් 
හැටියට ගන්න ෙකොත්මෙල්. ෙකොත්මෙල් ජලාශය හදන්න කලින් 
ඒ කාලෙය් ෙකොත්මෙල් යට වුණා; වටද්දර කියන පෙද්ශය යට 
වුණා; Gampola Railway Station එක යට වුණා. ඊළඟට, 
ෙප්රාෙදනිය ගැටෙඹ් විහාරය ළඟට යනෙතක් යට වුණා. 
කටුගස්ෙතොට යට වුණා. ෙතල්ෙදණිය පරණ නගරයත් යට වුණා. 
ෙපොල්ෙගොල්ල දක්වාම තිෙබන විවිධ ස්ථාන ෙකොත්මෙල් ජලාශය 
හදන්න කලින් යට වුණා. හැබැයි, ෙකොත්මෙල් ජලාශය හැදුවාට 
පස්ෙසේ, දැන් එම පෙද්ශ යට ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකොත්මෙල් 
ජලාශය හදලා, විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා, වාරිමාර්ග ඉතිහාසය 
ෙවනස් කරලා, කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනස් කරලා, අලුෙතන් අස් 
වද්දලා විශාල ෙවනසක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඇත්තටම 
මම ස්තුතිවන්ත වනවා ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාව සිහිපත් කළ එක ගැන. බලන්න, 
මහවැලි ගඟ හත් අට ෙපොළකින් හරස් කරලා රන්ෙදණිගල, 
රන්ටැෙඹ්, මාදුරුඔය, ඉඟිනිමිටිය, ෙපොල්ෙගොල්ල කියන ජලාශ ඉදි 
කළා. එදා එම ජලාශ ඉදි කෙළේ නැත්නම් අදත් එම පෙද්ශ විශාල 
පමාණයක් යට වනවා. එම ජලාශ ඉදි කිරීම නිසා, ඒක නැවතුණා. 
නමුත්, දීර්ඝ කාලයක් ගත ෙවලාත් අපට අදටත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා ගංවතුර පශ්නය විසඳන්න.  

2003දී ගංවතුර ඇති වූ අවස්ථාෙව්දී මහජන නිෙයෝජිතයකු 
හැටියට මම සම්බන්ධ වුණා. ඒ මහ අනතුෙර්දී රජය හැටියට යම් 
තැනකට එන්න අපි බැලුවා. මට මතකයි 2003දී අගාමාත්ය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා චීන ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතයන්ව ගාල්ලට 
එව්වා. ඒ ෙමොකටද? ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ලංකාගමට පහළින් 
වාරුකන්ෙදණිය කියන තැන රංෙදණිගල වාෙග් විශාල ජලාශයක් 
ඉදි ෙවන්න ෙයෝජනා වී තිබුණා. ඒ උසමයි; පළලින් අඩුයි. මහා 
ජලාශයක් ඉදි ෙවන්න තිෙබනවා. අද ෙම් ගංවතුර නිසා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අක්කර 17,000ක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොෙත් සඳහන් වනවා, "ඒ ඉඩම් අක්කර 17,000 යට වන එක 
නවත්වන්න නම් ෙම් මහා ජලාශය ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ජලාශයත් 
එක්ක විදුලි බලාගාරයක් ඉදි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ජලාශයත් එක්ක 
පුරන් ෙවලා තිෙබන කුඹුරු ඔක්ෙකෝම අස් වද්දන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා" කියලා.  මාතර දිසත්ික්කයටත් අදාළ කරුණු ෙම් 
ෙපොෙත් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා 
විශ්වාස කරනවා, රජය හැටියට අවශ්ය ෙවනස්කම් අපි කළ යුතුය 
කියලා.    

මහා ගංවතුෙරන් විනාශ වුණු පෙද්ශවල උදවිය කියන්ෙන්, 
ඇත්ත වශෙයන්ම තමන්ෙග් මුළුතැන් ෙගයින් පටන් ගත්තාම  
ශීතකරණය, හීටරය ඇතුළු ෙගදර තිබුණු සියලුම උපකරණ නැති 
ෙවලා ගියා කියලායි.  2003 දී ආපදාවට ලක්වූවන් නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔවුන්ව යථා 
තත්ත්වයට පත් කළාට පස්ෙසේ, නැවතත් ඒ සියල්ලම ගහ ෙගන 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. රජය 2003 ෙගොඩනඟපු විධියටම එම පවුල් 
නැවත නඟා සිටුවන්න දැන් අවශ්ය පියවර තබමින් සිටිනවා. රජය 
හැටියට අපි පැහැදිලිවම අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ 
ගංවතුර  පාලනය කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා අවශ්ය ෙවනස්කම් 
කරන්න ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය 
ෙයොමු වී තිෙබනවා.  

සමහර අය හිතනවා, ගංවතුර එන්ෙන් අවුරුදු 10කට සැරයක්, 
15කට සැරයක් කියලා. ඒක වැරදියි. බලන්න,  1913 වසෙර්දී 
ගංවතුර ආවා; 1916දී ගංවතුර ආවා; 1940දී ගංවතුර ආවා;  1944 දී 
ගංවතුර ආවා;  1947දී ගංවතුර ආවා;  1966 දී ගංවතුර ආවා; 1967 
දී ගංවතුර ආවා;  -අවුරුද්දකින් ගංවතුර ඇවිල්ලා තිෙබනවා.- 
ඊළඟට, 2003, 2017 වර්ෂවලත් ගංවතුර ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
2013 සහ 2017 වර්ෂවල ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය ගැන හැර 
අෙනක් හැම වර්ෂයකම ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයන් ගැන මා ළඟ 
තිෙබන ෙමම ෙපොෙත්  සම්පූර්ණෙයන්  සඳහන් ෙවනවා. ගංවතුර 
ෙහේතුෙවන් ඇති වූ තත්ත්වයත්, සිදු වූ අපරාධයත්, එය පාලනය 
කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවරත් එහි සඳහන් ෙවනවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම, ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් 
යටෙත් රජය කියා කරනවා නම් අපට සිදු ෙවනවා- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ස්වාභාවික විපර්යාස කියන එක සෑම 

වසරකම ෛදනිකවම, සෑම සතියකම, මාසිකවම සිදු වන ෙදයක්. 

ඒ නිසා ෙද්ශගුණික සහ කාලගුණික විපර්යාසෙය් තීවතාව අනුව 
තමයි “ගංවතුර” තීරණය ෙවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා 
ලබන අවුරුද්ෙද් ගංවතුර එන්ෙන් නැහැයි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් 
එනවායැයි කියා අපට  ෙමොන ආකාරයකින්වත් කියන්න බැහැ. 
ඒක ස්වභාදහම. ඒකට බාධා කරන්න අප කාටවත් හැකියාවක් 
නැහැ.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එයින් අදහස් 

කෙළේ ෙමොකක්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම අදහස ්කෙළේ ගරු අමාත්යතුමනි, ගංවතුර එන්ෙන් ෙහට ද, 

අනිද්දාද කියලා අපට තීරණය කරන්න බැහැ කියන එකයි. ඒක 
දිගටම එනවා.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒක හරි. ඒක තමයි මමත් කිව්ෙව්. ෙම් ආපදාෙවන් විනාශ 

වුණු අය ෙගොඩ ගැනීම සඳහා අපට විශාල වශෙයන්  පියවර 
කිහිපයක් ගන්න තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට, ෙම් පශ්නයට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 95ක් සෘජුවම මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
ගාමෙසේවා වසම් 5,700ක් ෙම්කට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම පවුල් එක්ලක්ෂ අනූදහසකට ආසන්න පමාණයක් ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අපි රජය හැටියට කරුණු 
තුනකින් ෙම් පශ්නය විසඳන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එකක් 
තමයි, 2003 වර්ෂෙය්දී විසඳුවා වාෙග් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් නැති 
වුණු සියල්ලම ආපහු දීලා ෙම් ෙගොල්ලන් නැවත ෙගවල්වලට 
යවන එක. ෙදවැනි කාරණය හැටියට, භාගයට කැඩුණු ෙගවල් 
ආපහු හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සම්පූර්ණෙයන් කැඩුණු 
ෙගවල් හදලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මුළුතැන්ෙගයි උපකරණ 
ටික සපයලා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙනක් කාරණා සමතයකට 
පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ වාද-විවාදවලින් ෙතොරව එකට එකතු 
ෙවලා ෙම් ව්යසන අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නා. ඒ ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉන් අනතුරුව ෙම් පශ්නය 
ෙවනස් කරන්න අවශ්ය පියවර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට 
බලන්න තිෙබනවා. ජල සම්පත කියලා කියන්ෙන්, මහා 
සම්පතක්. ෙම් මහා ජල සම්පත ජාතියක් හැටියට අපි 
පෙයෝජනයට අරෙගන නැහැ. ඒ නිසා තමයි මහා පරාකමබාහු 
රජතුමා කිව්ෙව්, ෙපොෙළොවට වැෙටන හැම ජල බින්දුවක්ම මුහුදට 
යන්න ෙනොදී ෙම් රෙට් තියාෙගන අෙප් වාරිමාර්ග පද්ධතිය 
ෙවනස් කරලා, අෙප් කෘෂිකර්ම පද්ධතිය ෙවනස් කරලා, අෙප් 
පානීය ජල අවශ්යතා සඳහා පෙයෝජනයට ගැනීෙම් කටයුතුත් අෙප් 
රට තුළම සිදු විය යුතුයි කියලා. බලන්න, වික්ෙටෝරියා ජලාශය 
හදනවා, රන්ෙදනිගල ජලාශය හදනවා, රන්ටැෙඹ් ජලාශය 
හදනවා, මාදුරු ඔය ජලාශය හදනවා, ඉඟිනිමිටිය ජලාශය හදනවා, 
ෙපොල්ෙගොල්ෙලන් හරස් කරනවා. හැබැයි, ගාල්ලට, මාතරට, 
හම්බන්ෙතොටට, රත්නපුරට, කළුතරට මම කලින් කියපු 
පෙද්ශවලින් විදුලිය අරෙගන එනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
තිෙබන ජල කඳ ෙවනස් කළාම අපට ගාල්ලට, මාතරට, 
හම්බන්ෙතොටට, කළුතරට, රත්නපුරයට ඕනෑ කරන විදුලිය 
ෙමතැනින් නිෂ්පාදනය ෙවනවා. පුරන්ෙවලා තිෙබන කුඹුරු 
සියල්ලක්ම නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්න පුළුවන්කම 
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[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 
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තිෙබනවා. එම නිසා සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය ෙම් සඳහා 
සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ෙම් රජය ෙමම 
කාර්ය ලබන සිංහල අවුරුද්දට කලින් ආරම්භ කරනවා නම් 
කවුරුවත් ''ෙබෝඩ්'' අල්ලන්න ෙහොඳ නැහැ. කිසි ෙකෙනක් 
''ෙබෝඩ්'' අල්ලලා වැ රදි පාෙර් ෙගන යන්න ෙහොඳ නැහැ.  
මහජනතාව දැනුවත් කරලා  සියලු ෙදනාම ෙම් පශ්නයට මුහුණ 
දිය යුතු ෙවනවා.  

2001 වර්ෂෙය්දී චීන නිෙයෝජිතයන් එක්ක මා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් වාරුකන්ෙදනියට ගියා මට මතකයි. ගිහිල්ලා 
එනෙකොට පහළ අය මට කථා කළා. ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අය 
කිව්වා, ඔය හදන්ෙන් ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් ඉඩම් ගන්නයි කියලා. 
අවසානෙය්දී, ඒ ෙව්ල්ල ඉදි ෙවන එක නැවතුණා; චීන ජාතිකෙයෝ 
ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවර ගංවතුර එන්න සති 
ෙදකකට කලින් මාතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
කිහිපයකට චීන ජාතිකෙයෝ ගියා. එතෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? ආපු 
චීන ජාතිකයන්ට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට ෙනොහැකි වුණා. ඇයි? මහජන විෙරෝධතා. සමහර අය 
සමහර තැන්වල චීන ජාතිකයන්ට කළු ෙකොඩි දානවා. එෙහම 
කරලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. එෙහම කෙළොත් තව අවුරුදු 
කිහිපයකින්, එෙහම නැත්නම් තව අවුරුද්දකින්, එෙහමත් 
නැත්නම් තව අවුරුදු 5කින් ෙම් මහා ජලකඳ නැවතත් ඇවිල්ලා, 
ආෙය්මත් ජාතියක් හැටියට බත් පැකට් එකක් අරෙගන පස්ෙසන් 
දුවයි, පැදුරක් අරෙගන පස්ෙසන් දුවයි, මුළුතැන් ෙගයි උපකරණ 
අරෙගන පස්ෙසන් දුවයි. එෙහම ජාතියක් හැටියට හැසිරුෙණොත් 
අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැරි ෙවයි. මම දන්නවා, වර්තමානෙය් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත් ඉතා පැහැදිලිවම ෙම් ගැන රජෙය් අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබන බව. අෙප් ර ජෙය් මතය, ෙම් කියන ෙව්ලි 
හයම ඉක්මනින් ඉදි කරන්න ඕනෑ කියන එකයි.  

එතෙකොට අනාගතෙය්දී බත් පැකට් අරෙගන දුවන කමය 
ෙවනස් කරගන්න අපට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපට ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජස්මින් ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කළු 
ගඟ හරස් කරලා මගුර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. කුකුෙළේ 
ෙව්ල්ලක් හදලා තිෙබනවා, අනික් ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. 
රත්නපුර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒක හදන්න නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් 2013 
දී රත්නපුරයට ගියා. එතුමන්ලාට විෙරෝධතාව දක්වා "හූ" කියලා 
එතුමන්ලා එළවා ගත්තා. ජාතියක් හැටියට සියලු ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ සහෙයෝගය දීලා ෙම් පශ්නය දිහා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
නිල්වලා ග ෙඟ් බිංගමාර ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
නිල්වලා ග ෙඟ් හුලන්දාව ෙව්ල්ල හදන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙව්ලි හදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඔබතුමන්ලා දුන් 

ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න ඕනෑ. ඒ මිනිසුන්ෙග් නැති වුණු බඩු මුට්ටු 
සඳහා, විනාශ වුණු වගාව සඳහා, මිනිසුන්ෙග් ජීවෙනෝපාය සඳහා 
තවම මුදල් ෙගවලා නැහැ. අද "රාවය" පතෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
දීර්ඝ විස්තරයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කරුණාකර ඒක බලන්න. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මෙග් මිත වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු ඇමතිතුමනි, මා 

ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම් ආපදාවට පත්වී සිටින පවුල් 

1,84,000 ගැන අපි බලා ගන්නම් කියලා. ඒ ගැන කලබල වන්න 
එපා. රජය හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම එහි වගකීම භාරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ කටයුතු එක දවසකින් කරන්න බැහැ. දවස් තුනක් 
ෙහෝ දවස් හතරක් වහිනවා නම් ෙහොඳයි. වැස්ෙසොත් මැෙරන ෙත් 
ගස් පමාණය ටිකක් අඩුෙවයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලා ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ගිය 

අවුරුද්ෙද් හානියට පත් - 
 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
නැහැ, නැහැ. අපි 2001 දීත් කළා. භයෙවන්න එපා, හිටපු 

ඇමතිතුමනි. 2001 දීත් අපි පශ්නය විසඳුවා. ආෙයත් විසඳනවා. 
හැබැයි හැම දාම විසඳන්න බැරි නිසායි, ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සිදු වුණු ෙම් ව්යසනෙය්දී 
අෙප් මුළු රාජ්ය යන්තණයම විශාල කැප කිරීමක් කළා. ඒ නිසා 
රාජ්ය යන්තණෙය් සියලුම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට මෙග් සත්ුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙද්ශපාලන අධිකාරිවල 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙමයට සහෙයෝගය දැක්වූවා. සියලුම 
ආගමික නායකෙයෝ ෙමයට සහෙයෝගය දැක්වූවා. කවුරුවත් ෙමය 
මඟ හැරිෙය් නැහැ. කවුරුවත් ෙමය කර හැරිෙය් නැහැ. එම නිසා 
අපි සියලුෙදනාම ෙම්ක ෙබදාෙගන ආපසු රණ්ඩු වන්ෙන් නැතුව, 
යුතුකමක් හැටියට රජය සම්පූර්ණෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරලා ෙදන්න තිෙබනවා.  

මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් රත්නපුරයට යන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. 
මා රත්නපුරයට ගියා. එහි ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා 
සිටියා, අෙප් දුෙන්ෂ් ගංකන්ද වැඩ බලන ඇමතිතුමා සිටියා. ඒ 
ෙවලාෙව් අපි ෙම් පශ්නය දිහා ඇහින් දැක්කා. අපි ෙම් පශ්නය 
පළමුවන පැය 72 තුළ ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. දකින්ෙන් නැතුව 
එය තීරණය කරන්න බැහැ.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ගිං 
ගඟ එක ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක වුණා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
අය දන්නවා, අවුරුදු 40කට උඩදී ගිංගඟ - බද්ෙද්ගම ෙව්ල්ල 
හැදුවාය කියලා. බද්ෙද්ගම ඉඳලා ගාල්ලට සැතපුම් 12ක් 
තිෙබනවා. ගාල්ලට කිෙලෝමීටර් 5ක් වන කල් අඩි 7ක්, අඩි 8ක් 
යට ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් අක්මීමන ආසනෙය් -විජයපාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාෙග් ආසනෙය්- ඊරියගහ හන්දිය දක්වා 
යට වනවා. හැබැයි ගිං ගඟ ෙව්ල්ල හැදුවාට පස්ෙසේ දැන් යට 
වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙදපැත්ෙත් ෙගවල් හදලා තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි තර්ජනයකට මුහුණ දුන්නා. ගිං ගඟ ෙව්ල්ල 
පුපුරන්න ගියා. ශී ලංකා යුද හමුදාව, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශී 
ලංකා නාවික හමුදාව පැය 7ක්, පැය 8ක් ඇතුළත වැලි ෙකොට්ට 
10,000ක් විතර දැම්මා. අපි යුද හමුදාවට උපෙදස් දුන්නා, වැරැදිලා 
ෙහෝ ආපසු පශ්නයක් ෙවනවා නම් මහ ජනයා ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් උපෙදස් අනුව ඉදිරිෙය් තිෙබන පාලම 
කඩා  ඉවත් කරන්නය කියලා.  එදා අපි ෙව්ල්ල හදපු නිසා අද ගිං 
ග ෙඟ් එක්තරා පෙද්ශයක් යට වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙව්ල්ෙල් 
ඉතිරි ෙකොටස් හදලා නැති නිසා  දැවැන්ත පෙද්ශයක් යට වනවා. 
ෙම් යට වන පෙද්ශෙය් සමහර උදවිය හිතනවා ග ෙඟ් ෙහෝටලයක් 
තිෙබනවාය, මුහුෙද් ෙහෝටලයක් තිෙබනවාය කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් ෙලෝකෙය් මුහුද මැද 
ෙහෝටල් ඉදි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් ගංගා මැද්ෙද් ෙහෝටල් 
ඉදිකරලා තිෙබන්ෙන්. චීනයට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා 
ඇහින් දකින්න පුළුවන්. මා කියන්ෙන් නැහැ, ලංකාෙව්  ගංගා 
මැද්ෙද් ෙහෝටල් ඉදි කරන්නය කියලා; මුහුද මැද්ෙද් ෙහෝටල් ඉදි 
කරන්න කියලා. හැබැයි එතැනට ෙලෝකය ගිහිල්ලා ඉවරයි. ගඟ 
ෙදපැත්ෙත් ඉන්න මිනිසුන් ආරක්ෂා කරන්න නම්, පළමුවන 
පියවර වශෙයන් අපි කළ යුත්ෙත් සිංහරාජ අඩවිෙය් කඳු මුදුෙනන් 
පටන් ගන්නා ෙම් ගංගාවන්ෙග් ජලය කන්ද උඩ නවත්වා ගැනීමයි, 
එය පාලනය කිරීමයි. එය පාලනය කරලා පහළට එවන්න 
තිෙබනවා. පාලනය කරලා පහළට එව්ෙවොත් ෙම් උවදුර ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. අපට අනාගතෙය්දී ෙවනත් ආපදාවකදී ඒකට 
මුහුණ ෙදන්න ෙවයි. එය ෙවනත් විෂයයක්. මා ඒ ගැන ෙමතැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ජාතියක් හැටියට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. අෙප් රජයට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් ෙව්ලි 6 හදන්න. මා දන්නවා, ෙම් ෙව්ලි 
6 හදන්න අෙප් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට උදවු කරන්න 
ෙලෝකෙය් රටවල් ලෑස්තියි කියලා. 

ෙම් ෙව්ලි හය හදන්න සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ අපට උදවු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. මම ෙම් ව්යසනය ගැන කිහිප අවස්ථාවක 
රෙට් දැන ගැනීම සඳහා කරුණු කිව්වා. ෙම්  ෙපොත්වලට වයස 
අවුරුදු 60යි.  එදා එක ෙව්ල්ලක් හදන්න ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, Rs. 
80 million. ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 800යි. අද ඒ වාෙග් දහස් ගුණයක් 
යයි. අදවත් අපි ෙම් ෙව්ලි හය හැදුෙව් නැත්නම්, අදවත් අපි ෙම්ක 
පාලනය ෙනොකෙළොත් ආපහු  තව අවුරුදු පහකින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් විහිළුවම අපි කරයි. ඒක නිසා ඔබ සියලු 
ෙදනාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් කරුණාකරලා ෙම් වාර්තා අනුව අපි කියා 
කරමුය කියලායි. ෙම්වාෙය් ෙලොකු ෙවනස්කම් කරන්න ෙදයකුත් 
නැහැ. ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, කළුතර දිස්තික්කෙය්ත්, මාතර 
දිස්තික්කෙය්ත්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් පශ්නය අවසන් 
කරන්න සියලුෙදනා සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සිදු 
ෙවලා තිෙබන ව්යසනෙයන් ජන ජීවිතය ෙගොඩගැනීම රජය 
හැටියට අපි භාර අරෙගන තිෙබනවා. මට විශ්වාසයි, අෙප් රාජ්ය 
යාන්තණය-  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒක තවම වුෙණ් නැහැ 

ෙන්. 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අවුරුදු 25ක්, 30ක් 

තිස්ෙසේ අපි ෙදන්නා දන්නවා ෙන්. ඕක ගැන කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් ෙම්ක දිහා බලන්න එපා. රජය 
හැටියට අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරන්නම්. අපි ෙම් ෙවනෙකොට 
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිසිම ෙකෙනක් 
හිතන්ෙන් නැති විධියට අපි ඒක ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. එෙහම 
ඉෂ්ට ෙනොකළාය කියලා කියනවා නම් මම කනගාටු ෙවනවා. 
සමහර අය කියනවා, ඒක කෙළේ යුද හමුදාව කියලා. යුද හමුදාව 
කියන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. 
සමහර අය කියනවා, ඒක කෙළේ ගුවන් හමුදාව කියලා. ඒකත් 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. සමහර අය 
කියනවා, ඒක කෙළේ නාවික හමුදාව කියලා. ඒකත් ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත් තිෙබන එක ආයතනයක්. සමහර අය කියනවා, ෙපොලීසිය 
කියලා. ෙපොලීසියත් රජය යටෙත් තිෙබන තව ආයතනයක්.  

දිසාපතිවරු, ගාම නිලධාරිවරු ෙම් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා 
රාජ්ය යාන්තණය හැටියට ෙම් පශ්නය අවෙබෝධ කරෙගන ඉතාම 
සාර්ථකව එයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අඩු පාඩුත් තිෙබනවා. මම 
"නැහැ." කියලා කියන්ෙන් නැහැ. අඩු පාඩු තිෙබනවා. මට ඊෙය් 
නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් සමහර අය කථා කරලා කියනවා, "සර්, 
පළමුවැනි දවස් ෙදෙක් අෙප් ෙගවල්වල අපි කන්න දුන්ෙන්. 
හැබැයි, අපි වතුරට යට වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, අෙප් ෙගදර තිබුණු 
සීනි ඉවරයි. අෙප් ෙගදර තිබුණු හාල් ඉවරයි. සර්, අර බඩු ෙදන 
ගමන් අපටත් බඩු ෙදන්න." කියලා. අපි නියම කළා, නාෙගොඩ  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගවල් 16,000ටම ෙමොනවා හරි 
ෙදන්න කියලා. ඒ අයෙග් පැත්ෙතන් හරි. ඇයි? පළමුවැනි පැය 48 
ෙකොටු  වුණු උදවියට ඒ ෙගවල්වල තිබුණු ෙද්වල් උයලා-පිහලා 
දුන්නා. ගංවතුරට යට වුණු අයට ෙමොනවා හරි ලැෙබනෙකොට, අර 
පවුල්වලට ෙනොලැෙබනෙකොට කියනවා, "අපට ෙමොකුත් ලැබුෙණ් 
නැහැ" කියලා. ෙම් පශ්නය අපි හරියට අවෙබෝධ කරෙගනයි 
ඉන්ෙන්. අපි ෙනළුව, තවලම, නාෙගොඩ, නියාගම ඇතුළු ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19ම ගංවතුරට මුහුණ 
දුන්නා. ෙකොට්ඨාස ගණනාවක් බරපතළ විධියට මුහුණ දුන්නා.  

අපි දැනට ඒක හසුරුවනවා. රජය හැටියට අපි ෙමය හරි පාෙර් 
අරෙගන ගිහිල්ලා  ආපදාවන්ට ලක් වූ අයට සහන සලසන්න 
කටයුතු කරනවා. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා -අනුර 
පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා- 25වැනි දා රාතිෙය් ෙදකට විතර ඒ 
රෙට් ඉඳෙගන මට කථා කළා. එතුමා කථා කරලා කිව්වා, 
"ඇමතිතුමා ෙකොෙහොම හරි ෙම් ගැන බලලා කියා කරන්න." 
කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගංවතුරට ෙකොටු වුණු මිනිසුන්ට ආධාර ගැනීම රත්නපුර 

දිස්තික් කයටත් වලංගුද? 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම හිතනවා, එෙහටත් වලංගු කරන්න ඕනෑ කියලා. මම ඒක 

වලංගු කරන්නම්. ෙකොටු ෙවච්ච අයටත් ෙදන්න කියලායි 
තිෙබන්ෙන්. දීලා නැත්නම් ෙදන්න කියන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි රජය හැටියට ඉතාම 
ශක්තිමත්ව ෙම් පශ්නයට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා ෙග් ෙයෝජනා-අදහස් තවත් තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් 
කරන එක වැදගත්. ඔබතුමන්ලාෙග් තිෙබන අදහසුත් ෙදන්න. 
ඒවා අපි එකක්වත් පැහැර හරින්ෙන් නැහැ. ගංවතුර නැති ෙවන්න, 
අපි ෙම් ව්යාපෘතිය හරියට ආරම්භ කෙළොත් මෙග් මිත 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් නිවාසය අනාගතෙය්දී නැති ෙවනවා. 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් නිවාසය එතුමාට අහිමි වුණා. මුල් 
ජන්ම භූමිය. ෙකොත්මෙල් ජලාශය හදනෙකොට එතුමාෙග් මුල් 
නිවාසය අහිමි වුණා. ෙම්ක හදනෙකොට අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් නිවාසය අහිමි ෙවනවා. පවුල් 10,000ක් 
ෙකොත්මෙලන් ඉවත් කරන්න වුණා. විහාර ෙගොඩක් වතුරට යට 
වුණා. ෙකෝවිල්, පල්ලි ෙගොඩක් වතුරට යට වුණා. අලුත් නව නගර 
ඇති වුණා. වික්ෙටෝරියා ජලාශය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙතල්ෙදනිය නව 
නගරයක් ඇති වුණා. පරණ නගරය වතුරට යට වුණා. ඒවා ෙවනස් 
කරන්න ෙනොදී, ජාතියක් හැටියට අපි හැම දාම ෙබෝඩ් අල්ලලා 
ෙම් රට වැරැදි පාරට ෙගන ගිෙයොත් -ෙම් ව්යසනෙය්දී 300යි 
මැරුෙණ්.- අනාගතෙය් තව හත් අටසියයක්, දාහක්, ෙදදාහක් 
ජීවිත පූජා කරන්න ෙවයි.  

ඔබ සියලු ෙදනාෙග් සම්පූර්ණ අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු 
කරන්න. ෙම් කාර්යයට රජය සම්පූර්ණෙයන් ලැහැස්තියි. 
ඔබතුමන්ලා ෙවනත් මත දැරුවත්,  ෙම් කාර්යෙය්දී නිවැරැදි 
මාර්ගයට අපට උදවු කරන්න.  

1373 1374 

[ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

ෙම් ව්යාපෘතීන් කියාත්මක කරනෙකොට අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාෙග් ජන්ම භූමිය නැති ෙවනවා කියන කාරණය මම 
මතක් කළා. අපි ෙම් කියන ව්යාපෘතිය මාතර දිස්තික්කෙය් 
කියාත්මක කරනෙකොට ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වතුරට යට 
ෙවනවා. මම ඒ සිතියම දිහා බලනෙකොට ෙපෙනනවා 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ගමත්, ෙගදරත් ෙදකම යට ෙවනවා 
කියලා. ඒ නිසා අපි ඉතිහාසෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ගාල්ලට, මාතරට, හම්බන්ෙතොටට, කළුතරට, 
රත්නපුරයට අනාගතයක් ඕනෑ නම්, ලබන සිංහල අවුරුද්දට 
කලින් ෙම් ඉලක්ක සඳහා ගමන් කරන්න අෙප් රජය ලැහැස්තියි;  
ෙම් වැෙඩ්ට ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ලැහැස්තියි. 
ඔබතුමන්ලා සහෙයෝගය දුන්ෙනොත්, ඔබතුමන්ලා ෙබෝඩ් 
ඇල්ලුෙවොත්, ''වහාම ෙම් ව්යාපෘති, ෙව්ලි හය ඉදි කරන්න.'' 
කියලා, අපට පුළුවන් ඒ ෙව්ලි හය ඉදි කරලා, අනාගතෙය් ජාතියක් 
හැටියට ඉතාම සුරක්ෂිතව මහජනයා ආරක්ෂා කරලා, ඒ පළාෙත් 
වාරිමාර්ග ඉතිහාසය ෙවනස් කරලා, පුරන් ෙවලා තිෙබන කුඹුරු 
අස්වද්දලා, පානීය ජලය ගඟ පහළින් ගන්ෙන් නැතිව උඩින් 
අරෙගන ෙබොන්න දීලා, ජනතාවට යහපත් සමාජයක් ඇති කිරීමට 
පියවර ගන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් වාර්තාව ඉතා වැදගත්. ඒෙක් දිනය කවදාද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
වාර්තා ෙදකයි මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. මට ඒ ෙදක,- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිනය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් 

කවුද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය්, Ceylon period 

එෙක් Ministry of Agriculture, Lands, Irrigation and Power   
එකයි USAවල ECI - Engineering Consultants Incorporation - 
සමාගමයි ෙදෙගොල්ෙලෝ ඒකාබද්ධ ෙවලා සකස් කරපු වාර්තා ටික 
අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒවා පුස්තකාලවල නිකම් තිෙබනවා. 
ගංවතුර ආවාට පස්ෙසේ මම ෙම් වාර්තාව කියවලා බැලුවා. ජලය 
තිෙබන උසවල් පවා ෙම් ෙපොෙත් අද සඳහන් ෙවන උසවල් 
පමාණය හරියටම හරි. ඒ එක්කම ෙම්ක අපට USAවලින් එවනවා, 
1968 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 30වැනිදා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට වාර්තා ෙදක කියවන්න පුළුවන්කම 

ලැබීමත් ෙලොකු ෙදයක්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
යන එන ගමන් කිෙයව්වා.  

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒක ෙහොඳයි. මම අහන්ෙන්, ෙම්වා අවුරුදු හැටකට කලින් 

ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා. ඇත්තටම අපි ඕවා වර්තමානයට 
සමාෙලෝචනය කරලා බලන්න ඕනෑ, ඕක නවීකරණය කර ගන්න. 
ෙකොෙහොම වුණත්, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් අදහස් වුණා ෙම් 
ෙව්ලි හය ඉදි කරන්න දිගටම බැරිකම තිබුෙණ් ජනතා 
උද්ෙඝෝෂණ නිසාය කියලා. මා දන්නා ඉතිහාසෙය් හැටියට 
කළුතර, මගුරෙව්ල්ල හදන එක ගැන කවදාවත්, කිසිම ෙකෙනක් 
විරුද්ධ ෙවලා නැහැ. හැබැයි, ඔය වාර්තා තිබුණාට එතැනින් 
පස්ෙසේ ආණ්ඩුවලට ඔය වාර්තා කියාත්මක කරන්න අධිෂ්ඨානයක් 
ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් තිබිලා නැහැ කියන කාරණයයි මට 
ෙපෙනන්ෙන්.  
  

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
මම විෙශේෂෙයන් මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, 2001 

අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මට චීන ආණ්ඩුව සම්බන්ධ 
කළා ගාල්ෙල් ෙව්ල්ල හදන්න. මම ඔවුන් සමඟ ලංකාගමට ගියා. 
මම ෙම් වතාෙව්ත් ලංකාගමට ගියා. ලංකාගෙමන් පල්ෙලහා 
වාරුකන්ෙදනිය කියන තැනයි ෙම් dam එක ඉදිෙවන්න නියමිත වී 
තිෙබන්ෙන්. අද නම් වාරුකන්ෙදනිෙය් අය කියනවා, ''අපට ෙවන 
තැනක් දීලා අපිව අයින් කරන්න, ඒක ෙලොකු ෙදයක්, ෙමතැන 
වහාම ෙව්ල්ල ඉදි කරන්න.'' කියලා. නමුත්, එදා විරුද්ධ වුණා.  

ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
2013දී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමන්ලා රත්නපුෙර් ෙව්ල්ල හදන්න 
හදනෙකොට  එදා විෙරෝධතා දක්වලා රත්නපුෙරන් එළවපු හැටි 
එතුමා කියයි. ඒකයි මම කියන්ෙන් මහ ජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
හැටියට අෙප් යුතුකම තමයි මහ ජනතාව නිවැරැදිව දැනුවත් කිරීම. 
නිවැරැදිව දැනුවත් කරලා මහ ජනතාවට කියන්න ඕනෑ, ''ෙම්ක 
තමයි විකල්පය. ෙම්කට අපට උදවු කරන්න. අපි ෙම් ෙවලාෙව් 
මුළුතැන්ෙගයි බඩු ෙදන්නම්. අපි ආපහු ඔයෙගොල්ලන් යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්නම්. ඔය ෙගොල්ලන්ට නැවතත් ඉන්න 
තැනක් හදලා ෙදන්නම්. හැබැයි, අපි ෙම් වැෙඩ් ෙනොකර හිටිෙයොත් 
ඒවා ආෙයමත් විනාශ ෙවනවා.'' කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගාල්ෙල් ඉඩම් අක්කර 
17,000ක් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; මාතර ඉඩම් අක්කර 20,000ක් 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; රත්නපුෙර් ඉඩම් අක්කර 15,000ක් 
විනාශ ෙවලා තිෙබනවා; කළුතර ඉඩම් අක්කර 14,000ක් විනාශ 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විනාශය නවත්වන්න අවශ්ය මූලික පියවර 
ගන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අද අපි ඒ ෙගොල්ලන් යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන්ට නැවත නිවාස ෙදන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, හරි පාෙර් යන ගමන් මහ ජනයා නිවැරැදි කෙළොත් පශ්න 
රැසක් අඩු කර ෙගන, වියදම අඩු කර ගන්න පුළුවන් කියලා මම 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආපදාවට පත් වූ 
ජනතාවෙග් වග කීම් රජය හැටියට සම්පූර්ණෙයන් අපි භාර 
අරෙගන තිෙබනවා වාෙග්ම, ඒ වග කීම් අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඒ 
එක්කම, අවශ්ය සම්පූර්ණ ශක්තිය ෙයොදලා, එළෙඹන සිංහල 
අවුරුද්දට කලින් ෙම් ෙව්ලි හයම ඉදි කරන්නට රජය හැටියට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් 

ෙවලා තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරපු නිසා 

කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.  අෙප් ෙගදර යට ෙවනවාද කියන  එක 
ෙනොෙවයි ෙමතැන පශ්නය.  මෙග් ඉඩම, ෙගදර ෙහෝ අෙප් ගම් බිම් 
යට වුණත්, ෙමවැනි පශ්නවලින් මිෙදන්න සාර්ථක, සාධාරණ 
ව්යාපෘතියක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒකයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.  
ඔබතුමාම දන්නවා, ගිං-නිල්වලා ව්යාපෘතිෙය් තිබුණු වංචා, දූෂණ 
ෙහොයන්නය කියලා, පස්ෙසේ ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාම තමයි කිව්ෙව් රුපියල් මිලියන 4,000කද ෙකොෙහද 
වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. අෙප් ගමට ෙගනාපු 
යන්ෙතෝපකරණත් එක එක තැන්වලට විසි කරලා දැම්මා. 
අන්තිෙම්දී ඒ ව්යාපෘතිය භාෙගට කරලා නතර වුෙණ් එෙහමයි. 
ජනතා විෙරෝධයකට වඩා ඇත්තටම ඒවාෙය් තිබුණු ෙහොරකම 
තමයි  එෙසේ වීමට පධාන ෙහේතුව. ඔබතුමන්ලා සාධාරණ කමයකට 
ඒ ෙද්වල් කරනවා නම් ගම්මු විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි 
ඇත්තම ෙද්. 

 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු ෙවලා ඒ දූෂණ නවත්වා ෙගන 

ඉදිරියට යමු.   
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙය් ඉදිරි අදියර 

කියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතා සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා 
ජනතාවෙග්ත් අදහස් ලබා ෙගන ඒ මතයි ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාත් ඔය වාර්තාවල ඇති. නමුත්, කිසිවකු විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. පහළ නිම්නෙය් ජල ෙපෝෂිත තත්ත්වය හදලා 
ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, විදුලි බලය ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුත්  වැඩ පිළිෙවළක් ඇතුළත්  කරලා තිබුණා. 
නමුත්, කවර ෙහෝ ෙහේතු නිසා ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. මා 
දන්ෙන් නැහැ, ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. හැම තැනටම 
සාධාරණ නැහැ, ඔය- 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඔබතුමා කියන කථාව ඇත්ත. විවිධ මත ගැටුම්, අදහස් හා 

ෙයෝජනා තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි ෙම් සඳහා එක තැනකට 
යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙග් අදහසත්, මෙග් 
අදහසත්, අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලාෙග් 
අදහසුත් - 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙමතැන එක අදහසක් තිෙබනවා ෙන්. 

ෙම් ව්යාපෘති ටික සාධාරණව ෙකෙරන්න ඕනෑ. කවුරුත් ඒ ගැන 
එකඟතාවකට එනවා නම් අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ඇමතිතුමා 
මූලික ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු පක්ෂවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් යුතු කමිටුවක් ඒකට පත් කරන්න.  එතෙකොට 
අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා අපට බලන්න පුළුවන්.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව මා හිස මුදුණින් පිළිගන්නවා. අපි  එකතු 
ෙවලා ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහොයමු.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒකට ආපදා කළමනාකරණයත් 

ඇතුළත් කරන්න.  අපි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාරණාෙව්දීත්  ඔබතුමන්ලා, අපි අතර 

කිසිම දුරස්ථභාවයක් තියාෙගන හිටිෙය් නැහැ. අපි සියල්ෙලෝම 
එකටයි හිටිෙය්. උදාහරණයක් කියනවා නම්,  නලින් ෙහේවෙග් 
මන්තීතුමා ගාල්ෙල් විශාල කැප කිරීමක් කළා. එතුමා හැම 
ෙවලාවකම ෙම්කට සම්බන්ධ ෙවන්න මෙගන්  ඇහුවා.  මම 
කිව්වා, "නලින්, ඔයා වැඩ කරන්න. ඔයාට  බාධාවක් තිෙබනවා 
නම් මට කියන්න" කියලා. ෙමොකද, ෙම්ෙකදී පංගු ෙප්රුවට වැඩ 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  
ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම අනුව ෙම් ෙපොත් ෙදකට අදාළ CD ෙදක 
ඉදිරිපත් කරන්නම්, පුස්තකාලෙය් තැබීම සඳහා. එහි පිටපත් 
ෙදකක් මට ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, මට පිටපත් ෙදකක් අවශ්යයි.  

 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- 
 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු ඇමතිතුමනි, කැලණි ගඟ සම්බන්ධෙයනුත් මීට අවුරුදු 

30කට විතර ඉස්ෙසල්ලා ඔය වාෙග් ෙයෝජනාවක් තිබුණා. ඒ 
වාර්තාවත් ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
දිස්තික්කයටත් බලපෑමක් තිෙබනවා.  

 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ෙම් පශ්නයට අදාළ නිසයි මා ෙම්ක ගත්ෙත්. ඇත්ත 

වශෙයන්ම තව ෙම් වාෙග් බිතාන්ය ආණ්ඩුව කළ සමීක්ෂණයක්ද 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිහිපයක්ද තිෙබනවා. මට 
පුළුවන් අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න. 

 
 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මා දන්නා තරමින් එෙහම ෙයෝජනාවක් තිබුණා. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Rajavarothiam Sampanthan, Hon. 

Leader of the Opposition. You have 20 minutes. 

1377 1378 



2017  ජුනි  09  

[12.59 p.m.] 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Deputy Speaker, I am happy to follow the Hon. 

Wajira Abeywardana, Minister of Home Affairs, who, I 
think, made a fairly well-informed contribution.  

We have faced yet another national disaster, Sir. There 
have been floods and earthslips, well over 300 people 
have died and about 600,000 people have been displaced. 
There has been very substantial destruction of property 
belonging to people. People have undergone immense 
hardship and this has happened in several parts of the 
country: in Ratnapura, Kalutara,  Galle, Matara and in 
parts of Gampaha and Colombo. The people have been 
greatly inconvenienced and have undergone a great deal 
of suffering and loss both of their kith and kin and  
property. And I wish to convey my deepest condolences 
and the deepest condolences of everyone in this country 
to the people for the great suffering they have undergone 
and we would like to pray that our people do not have to 
continuously face such disasters in the future. 

Sir, I was able to go to Ratnapura and see for myself 
some of the things that have happened. I was privileged to 
meet the Hon. Minister John Senewiratne in Ratnapura. I 
also met the Government Agent and along with the Hon. 
John Senewiratne and the Government Agent, I went to a 
vihara, where we met some of the affected people. We 
also went to a mosque, where we met a large number of 
people and to a Hindu Sivan Temple in Ratnapura. 

Sir, many countries in the world have been of help to 
us. Our immediate and closest neighbour, India, in a 
matter of 24 hours rushed to our aid with a ship that 
contained various different types of goods that the people 
needed, both for their safety and their sustenance. There 
were two other ships that came from India later. Of 
course, we had help from Pakistan; we had help from 
China; we had help from Japan; we had help from the 
USA. A number of countries in the world came to our 
help. We are grateful to all those countries for all the 
assistance that they have rendered. It is also 
demonstrative of the goodwill that these different 
countries have towards Sri Lanka and the people in Sri 
Lanka. I think that is a very good sign  that we should try 
and develop, that we should try and maintain because we 
need the support of the international community to be 
able to get over many of our problems and whatever 
assistance that is made available to us by the international 
community, we should utilize in a manner beneficial to 
our people and thus, enable our country to progress. 

Sir, I want to make a few comments in regard to this 
disaster, not merely in regard to what happened and the 
relief that is being provided - a number of Hon. Members 

here have spoken about it and will speak about it - but 
about the fact that these disasters happen and when they 
happen, we meet and discuss these things, we criticize 
each other, but these disasters continue. In recent times, 
we have had several natural and man-made disasters in 
the country, which have affected our people. Now, this is 
the matter, Sir, which is of some concern because the 
continuance of these disasters means that our people are 
more and more affected and what action are we taking to 
prevent such things from happening in the future? I do not 
want to be unduly critical of this Government or the 
former Government, but I do want to raise the question as 
to whether the Central Government in Colombo is 
adequately equipped to handle such situations that occur 
in different parts of the country. I also want to pose the 
question, Sir, whether there is a lack of genuine and 
serious practical commitment to handle such situations 
when they occur in different parts of the country. Does 
the Central Government continue to be continuously 
responsive to such situations when they occur in different 
parts of the country? Are they kept sufficiently aware of 
developing situations? I do not know whether the 
Government in Colombo is kept sufficiently aware of 
these situations that develop in different parts of the 
country because if they were so aware, it is possible that 
action could have been taken earlier to prevent some of 
these things from happening. I am not saying that there 
must be an abdication of responsibility on the part of the 
Central Government. But, I do want to raise the question 
whether some of these issues should not be handled at a 
different level, at the level of the province or the region 
where there is greater interaction between the people and 
these institutions and consequently, there is every 
opportunity for more expeditious action to prevent these 
things from happening or to deal with them when they 
occur.  

There is a view in the country, Sir, that everything is 
sought to be controlled centrally by the Central 
Government and around this desire to control everything 
centrally in Colombo, there is the issue of corruption. 
When everything is controlled centrally and when 
everything is not transparent, the opportunity for 
corruption is enhanced and democratic accountability is 
called to question.  

We cannot deny the fact, Sir, that there is indeed a 
great deal of corruption in this country, which can be 
avoided, and that this great deal of corruption in this 
country is also largely on account of the fact that all 
governmental power is centralized in Colombo and 
exercised from Colombo.  

Greater interaction between the people in different 
areas and institutions that are responsible for the 
implementation of various programmes in those areas on 
behalf of the people would, in my respectful submission, 
not merely reduce corruption, but also enable greater 
efficiency and more expeditious action to deal with the 
needs of people. There must be interaction between 
institutions that are responsible for these matters and the 
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people and the civil society in different areas, as 
representing those people, to enable these matters to be 
dealt with more effectively and more efficiently. It will 
also minimize delay and enable these issues to be 
performed without delay.  

In that sense, Sir, my submission would be that there 
is a compulsive need for the restructuring of the State and 
governance in this country so that you will ensure that the 
people are able to be more participatory in the governance 
of this country. For the people to be greater participants in 
the governance of this country, I think there is an 
imperative need to restructure the State and the manner of 
governance in this country. The tolerance, ignorance and 
the good nature of the people in this country is, in my 
view, being exploited by political parties to their 
advantage to continue with the same system of 
governance, as they desire. I think, Sir, this must change. 
The present practices have continued over a long period 
of time, from the time the country attained Independence. 
We do not see much change in the progress of this 
country; we see the country stagnating. We see other 
countries advancing; we see other countries developing; 
we see other countries being able to manage their affairs 
much more efficiently, much more effectively, but we do 
not observe a similar situation in our own country, and 
that, I think, is largely on account of the fact that we have 
continued with old practices for far too long.  

Colonial rule, Sir, has been replaced by rule from 
Colombo, by a somewhat elitist rule from Colombo, by 
people who are not aware of the ground situation to the 
extent to which they need to be aware of it to deal with it 
effectively and efficiently. Looking at the various things 
that have happened in the country, both recently and in 
the not too distant past - both natural disasters and man-
made disasters - I think there needs to be a fundamental 
change, if these issues are to be addressed effectively. A 
radical transformation in the system of governance in this 
country, I think, is an imperative need. The present form 
of governance that we have in this country, I do not think 
is adequately representative of the democratic wishes of 
the people. The result is that democracy is not respected 
and if democracy is not respected, it means that the 
people are not respected, that the sovereignty vested in 
the people is not being adequately respected. I think 
people should be mobilized, Sir, to partake in these 
activities relating particularly, to prevention of such 
disasters. This can be achieved if these issues are handled 
at the provincial level or at the regional level and not 
exclusively at the central level. I think there needs to be a 
sharing of power with the provincial or the regional level 
to enable these issues to be handled with more effectively 
and more expeditiously.    

I think one of the situations now developing is that we 
have a severe drought in the North and the East. I think 
the Government should pay its attention to the situation 
developing in the North and the East consequent to the 

drought and the Government should take action early to 
ensure that, as a result of this drought, people are not left 
in distress. That is a matter which, I think, the 
Government should be concerned about and should, 
without delay, take action to deal with.  

Thank you, Sir. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Next, the Hon. Kanchana Wijesekera. You have ten 

minutes. 
 
[අ.භා. 1.18] 
 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දා සිදු වුණු ගංවතුර 

ව්යසනෙයන්  මාතර, රත්නපුර, ගාල්ල, කළුතර, ෙකොළඹ සහ 
හම්බන්ෙතොට ඇතුළු දිස්තික්ක කිහිපය  තුළ ජීවිත හානියට පත් 
වුණු, ෙද්ෙපොළ හානියට පත් වුණු සහ ඉන් අනතුරට පත් වුණු 
සියලු ෙදනාට අපෙග් කනගාටුව සහ සංෙව්ගය පළ කරන්නට 
පළමුෙවන්ම මා ෙමය අවස්ථාව කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙමය 
අවස්ථාව කර ගන්නවා විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්නට. ෙම් ආපදාව 
වන විට මාත් විෙද්ශගත ෙවලායි සිටිෙය්. ව්යසනය සිදුෙවලා දින 
හතරකට පසුව තමයි මට මාතර පෙද්ශයට යන්න  ලැබුෙණ්. 
නමුත් ඊට ෙපර, ඒ දින හතර පුරාම අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, ගරු 
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මැතිතුමා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මන්තීතුමා, පළාත් සහා 
මන්තීතුමන්ලා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මන්තීතුමන්ලා, 
මාතර දිස්තික්කෙය් රාජ්ය නිලධාරින්, හමුදාව ඇතුළු සියලුම 
ෙදනා විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කළා.  ඒ එක්කම, ආපදාවට ලක් 
වුණු දිස්තික්කවල ෙනොවුණත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායෙම් ගරු පසන්න රණවීර 
මන්තීතුමා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා, 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඇතුළු අෙනකුත් 
මන්තීතුමන්ලාත් මාතර දිස්තික්කයට ඇවිල්ලා සිදු කළ 
කාර්යභාරය ෙම් ෙව්ලාෙව්දී ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  
අෙප් යාබද දිසත්ික්කෙය් ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාටත්, 
ගරු ඩී.වී. චානක මන්තීතුමාටත් මාෙග් විෙශේෂ ස්තුතියක් පළ 
කරනවා, දින හතරක් වැනි කාලයක් මාතර දිස්තික්කෙය් රැඳිලා 
අවතැන් වූ සියලුෙදනා ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන් දායකත්වය, සහෙයෝගය සහ ශක්තිය ලබා ෙදන්නට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත 
වන විට මාතර දිස්තික්කයට තව අවදානමක් තිෙබනවා. අද අපි  
කථා කරනවා ගංවතුර උවදුර පිළිබඳව සහ ගංවතුර උවදුරට 
මුහුණදීමට අපට මීට ෙපර සිට කටයුතු කරන්නට ෙනොහැකි වුෙණ් 
ඇයි කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තිෙබන ෙතොරතුරු 
අනුව  මාතර නගරය සුනාමි උවදුරකට ලක් වුෙණොත්, මාතර 
දිස්තික්කය තුළ ස්ථාපිත කරලා තිෙබන සංඥා කුලුනු තුළින් ඒ 
අනතුරු හැඟවීම කරන්නට බැහැයි කියන එක ෙම් සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. අපි දන්නවා, 2004 අවුරුද්ෙද් 

1381 1382 

[ගරු  රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන්  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

ෙදසැම්බර් මාසෙය් මාතර දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවක් 
සුනාමි උවදුරින් විනාශයට පත් වුණ බව. එදා ෙද්ෙපොළ විනාශයට 
පත් වුණා; ජීවිත විනාශයට පත් වුණා. ෙම් සියලු ෙදයින් අනතුරුව 
පසු ගිය රජය විසින් සුනාමි අනතුරු හැඟවීෙම් මධ්යස්ථාන ඇති 
කරලා, කුලුනු ස්ථාපිත කරලා යම්කිසි කමෙව්දයක් ඇති කළා 
සුනාමි අනතුරකදී අවම වශෙයන් තමන්ෙග් ජීවිත ගලවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන අනතුරු හැඟවීම කරන්නට. මාතර දිස්තික්කය 
තුළ සුනාමි කුලුනු හතක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. සනත් ජයසූරිය 
කීඩාංගණෙය් එක කුලුනක් තිෙබනවා. එක කුලුනක් ෙදවිනුවර 
පුරාණවැල්ල ධීවර වරාෙය් තිෙබනවා. තව එකක් තලල්ල දකුණ 
මහා විද්යාලෙය් තිෙබනවා. තව එකක් දික්වැල්ල ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. තව එකක් ෙපොල්ෙහේන රජමහා 
විහාරෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. අෙනක් කුලුන වැලිගම ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා.  අවසාන කුලුන මිරිස්ස ධීවර 
වරාෙය් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
නමුත් මම කනගාටුෙවන් කියනවා පසුගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ 
ෙම් එක කුලුනකවත් කිසිම ෙපරහුරුවක් කරලා නැහැ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ෙමොෙහොත වන විට අඩුම තරමින් මාතර තිෙබන 
කුලුෙන් ස්පීකර් පද්ධතියවත් නැහැ. එම නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මාතර දිස්තික්කයට යම්කිසි අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න තිෙබනවා 
නම්, ෙම් තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් එය කරන්න ෙනොහැකිවීම නිසා 
ගංවතුරට වඩා විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවයි කියා මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවන් බරපතළ ආපදාවක් 
පිළිබඳව විවාදයක් පවත්වන ෙම් ෙවලාෙව්, ආණ්ඩු පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්ෙන් 
එක ඇමතිවරෙයක් පමණයි. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා 
අමාත්යවරයා විතරයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් සභා ගර්භෙය් රැඳී 
සිටින්ෙන්. ෙම් විවාදෙය්දී ඉදිරිපත් වන කරුණු ටික ලියාගන්න, 
ෙම් විවාදයට ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් අඩුම තරමින් ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙහෝ ෙම් 
ගරු සභාෙව් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳව අෙප් කනගාටුව පළ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආපදාවකදී  අනතුරු 
ඇඟවීම් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු පසු ගිය කාලෙය් සකස් කර 
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙමවන් අනතුරකට මුහුණ ෙදන්න 
අවශ්ය සියලු උපකරණ කට්ටල, අනතුරකදී පාවිච්චි කළ යුතු  
ෙද්වල්  2014 වසර වන විට සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම, සෑම පාෙද්ශීය සභාවකටම අපි  පසු ගිය රජය 
විසින් ලබාදී තිබුණු බව මට මතකයි. මාතර දිස්තික්කෙය් ආපදාවට 
ලක්වුණු පෙද්ශවලට පසු ගිය දිනවල අප ගියා.   අපි මාතර දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමටත් ගියා. ජනාධිපතිතුමාත් එයට 
සම්බන්ධ වුණා. "ෙබෝට්ටු කීයක් තිෙබනවාද''  කියලා එතුමා 
ඇහුවාම, "එක ෙබෝට්ටුවක්වත් නැහැ" කියලා දිස්තික් ෙල්කම්තුමා 
කිව්වා. හැබැයි, ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය් 
අධ්යක්ෂවරයා නැඟිටලා කිව්වා, "නැහැ, අපට ෙබෝට්ටු තිෙබනවා" 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතරට ෙබෝට්ටු 
තිෙබනවා. මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභාෙව්ත් ෙබෝට්ටු ෙදකක් 
තිෙබනවා. අකුරැස්ස පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ෙබෝට්ටු 
ෙදකක් තිෙබනවා. අතුරලියට ෙබෝට්ටු ෙදකක් තිෙබනවා. ෙම් හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම අඩුම තරමින් එක 
ෙබෝට්ටුවක් ෙහෝ ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙජනෙර්ටර් 
තිෙබනවා. අවශ්ය ෙමට්ට ටික තිෙබනවා. ඉවුම් පිහුම් කරන්න 
අවශ්ය භාණ්ඩ ටික තිෙබනවා. නමුත්, ෙම්වා පාවිච්චි  කරන්න 
ෙනොගත්ත එක තමයි ෙමහි තිෙබන ගැටලුව. ඒවා පාවිච්චි 
ෙනොකරන්නත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ 
මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති සුනාමි සංඥා කුලුනු නඩත්තු 
ෙනොෙකරුණා වාෙග්ම, ෙම් ෙබෝට්ටුත් නඩත්තු ෙනොකළ නිසා, 
ඒවා කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකිවීම නිසා තමයි, "අපට ෙබෝට්ටු 
නැහැ" කියන කථාව මාතර දිස්තික් ෙල්කම්වරයාට කියන්න සිද්ධ 
වුෙණ්. එම නිසා මම ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙම් ගරු 
සභාෙව් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායෙම්, ආපදා 

කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙග්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් තිෙබන සම්පත් අපි පෙයෝජනයට ගත්තා 
නම්,  ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු කළා නම්, නඩත්තු කටයුතුවලට 
මුදල් දුන්නා නම්, හිටපු නිලධාරින් කණ්ඩායම ශක්තිමත් කළා 
නම් අපට ෙම් තත්ත්වය අවම කරගන්න තිබුණා; පාලනය 
කරගැනීෙම් යම්කිසි හැකියාවක්  තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කියාදාමය නිසා පසු ගිය 
දවස්වල විවිධ තැන්වලින් ෙයෝජනා ආවා, ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතුය කියලා.  මම නම් ෙපෞද්ගලිකව 
හිතන්ෙන් නැහැ, එතුමා ඉල්ලා අස්විය යුතුයි කියලා. එතුමා ඉල්ලා 
අස්ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. මම එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂය බැලුවා. 2014 වසෙර් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජෙය් අය වැෙයන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට රුපියල් 
මිලියන 4,342ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත්, 2016 අවුරුද්ෙද් 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාට වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙවන් කර 
දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,933යි. රුපියල් මිලියන 4,342 සිට 
මිලියන 2,933 දක්වා 2016 වසෙර් එම මුදල කප්පාදු කරනවා. ඒ 
කප්පාදු කිරීම ඇතුෙළේ  පුනරාවර්තන වියදම් -පඩිනඩි ෙගවන්න, 
නඩත්තු කටයුතු කරන්න තිෙබන මුදල- මිලියන 1,172 සිට 
මිලියන 799 දක්වා මිලියන 373කින් වර්තමාන රජය  කප්පාදු කර 
තිෙබනවා. කල්පනා කර බලන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙම් කප්පාදුව නිසා ෙනොෙවයිද, අද ෙම් සුනාමි 
සංඥා කුලුනු අපට නඩත්තු කරගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
අපට පාවිච්චි කරන්න තිබුණු ෙබෝට්ටු ටික නඩත්තු කරගන්න බැරි 
වුෙණ් ෙම්  නිසා ෙනොෙවයිද කියන එක අපට අද අහන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා 
ඉල්ලා අස්වීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් වන විට මුදල් 
ඇමතිතුමා නම් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමවැනි 
අවස්ථාවලදී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට රජය ෙම් 
වගකීම ගත යුතුයි.   

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අරණායක කන්ද නාය ගියා. ඊළඟට, 
ෙකොළඹ ඇතුළු අවට ගම්මාන, ගම්පහ දිස්තික්කය ගංවතුරින් යට 
වුණා. ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කයත් සුළු වශෙයන් එම ගංවතුරට 
ලක් වුණා. එෙහම ෙවලා තිෙයද්දීත්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන මුදල් කප්පාදු කිරීම නිසා, ෙම් 
උපකරණවල නඩත්තු කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා, ෙසේවා කප්පාදුව 
නිසා  වූ විපෙත් වගකීම රජය ගත යුතුයි කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2003දී ඇති වුණු 
ගංවතුරටත් මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාව හසු වුණා. මීට ෙපරත් 
ෙනොෙයකුත් ව්යසන එනවා අපි දැක්කා. ඒ ව්යසන ආපු ෙවලාෙව් 
රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කරන්න ගෙම් තිබුණු පබලම 
ආයතනය වූෙය් පාෙද්ශීය සභාවයි.  එදා පාෙද්ශීය සභාෙව් සිටි 
මන්තීතුමන්ලා අද දවෙසේ මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙවයි. අද ඔවුන් 
හිටපු මන්තීතුමන්ලා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මාතර දිස්තික්කෙය් පළාත් පාලන ආයතනවල සිටි 
නිෙයෝජිතවරුන් -සභාපතිවරු, මන්තීතුමන්ලා- ෙමය තමන්ෙග් 
වගකීමක් හැටියට ෙගන කටයුතු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. යන්ත 
සූත පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණත්, තිෙබන උපකරණ පාවිච්චි 
කරන්න බැරි වුණත්, ඒ ශක්තිය ෙයොදන්න බැරි වුණත්, තමන්ට 
පුළුවන් ආකාරෙයන් සහන සැලසීෙම් කටයුතු කළා. අපි දන්නවා, 
සාමාන්යෙයන් ගෙම් ඕනෑම පුද්ගලයකුට යම්කිසි කරදරයක් 
වුණාම, ෙම් වාෙග් ආපදාවක් වුණාම කතා කර කියන්ෙන් ගෙම් 
සිටින මන්තීවරයාට බව. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට කතා 
කරන්ෙන් ඊට පසුවයි. ඊට පසුව තමයි ෙසොයාෙගන යන්ෙන්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කවුද, පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම් කවුද, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් කවුද කියා. ඒ පිරිසට කතා 
කරන්ෙන් ඊට පසුවයි. ෙමොකද, ගෙම් සිටින පිරිස දන්ෙන් නැහැ, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙලස ඉන්ෙන් කවුද, පාෙද්ශීය සභාෙව් සිටින 
ෙල්කම් කවුද කියා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මාතර දිස්තික්කෙය් සෑම 
පාෙද්ශීය සභාවකටම ආපදා කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය 
උපකරණ කට්ටලයක් තිෙබන බව මම දන්නවා. ෙබෝට්ටු 
තිෙබනවා;   ලයිෆ් ජැකට්ස්,  ඉවුම් පිහුම් කරන්න අවශ්ය උපකරණ 
ආදිය තිෙබනවා; generators  තිෙබනවා. නමුත් අපට තිෙබන 
පශ්නය ෙම්කයි. පළාත් පාලන ආයතන සකියව ෙනොපැවතීම 
ෙහේතුෙවන් එම උපකරණ පාවිච්චි කිරීමට බැරි වීම නිසා දින 4ක්, 
5ක් යන කල් රාජ්ය යන්තණය කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. එම 
නිසා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා එහි වගකීම ගන්නවාට 
වඩා; ඉල්ලා අස් වනවාට වඩා,  පළාත් පාලන අමාත්යවරයා එම 
වගකීම ගත යුතුයි. එවැනි ආපදා තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න 
බැරි වීම නිසා එතුමා ඉල්ලා අස් විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව මා 
ෙම් ෙවලාෙව් කරනවා. ෙමොකද, එතුමා පළාත් පාලන මැතිවරණය 
අවුරුදු 2කට කල් දමා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙල්කම්තුමා 
ඉන්නවා ; පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාත් ඉන්නවා.  

අද මැතිවරණයක් පවත්වන්ෙන් නැත්නම් පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමාට කරන්න තිෙබන ෙහොඳම වැෙඩ් තමයි, පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සිටින නිලධාරි කණ්ඩායමත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගන්නා එක. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා යටෙත්ම කටයුතු 
කරෙගන යන්න. ගෙම් නිෙයෝජිතයන් පත් කරන්ෙන් නැත්නම්, 
මහ ජන ඡන්දෙයන් පත් වන නිෙයෝජිතයන් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට එන්ෙන් නැත්නම්, පඩි ෙදකක් ෙගවන්ෙන් නැතිව 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි ඒ ෙදපාර්ශ්වය එකම 
කණ්ඩායමක් බවට පත් කර ගන්නා එක. අවශ්ය කටයුතු තැන් 
ෙදකකින් කියාත්මක කරන්ෙන් නැතිව තිෙබන උපකරණ ටික 
පාවිච්චි කරලා එකම තැනකින් කටයුතු කියාත්මක කරන්න. ඉහත 
කී තත්ත්වය නිසා පසු ගිය කාලෙය් වැව් අමුණු ටික පිළිසකර 
කරගන්න බැරි වුණා; ශුද්ධ පවිත කරගන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර නගරය යට වන්න 
පධානම ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 2003 වර්ෂෙය් ගංවතුරටත්  මාතර 
නගරය යට වුණා. එෙසේ යට වුණත් කානු පද්ධතිය සකස් කර 
තිබුණා නම්, පිරිසිදු කර තිබුණා නම්, ඇළ මාර්ග පිරිසිදු කර 
තිබුණා නම් මාතර නගරය ෙමවැනි මට්ටමකට ගංවතුෙරන් යට 
වන්ෙන් නැහැ. එම හානිය අවම තත්ත්වයකට පත් වන්න ඉඩ 
තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානෙය් මාතර දිස්තික්කය භාරව පසුගිය කාලෙය් එම 
කටයුතු  කරපු පුද්ගලයන් එක්ක මා කතා කළා.  ඔවුන් කිව්වා, 
මාතර දිස්තික්කය තුළ පසු ගිය කාලෙය් අවශ්ය සම්පත් ටික ලැබී 
තිබුණු බව. 2014 අවුරුද්ද වන ෙකොට මාතර දිස්තික්කය තුළ 
සුනාමි සංඥා කුලුනු සවි කර තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ගංවතුර තත්ත්වය 
මැන ගන්න, අදාළ අනතුරු ඇඟවීම කරන්න අවශ්ය උපකරණ 
තිබුණා. මාතර දිස්තික්කය පුරා පමණක්  එවැනි සංඥා උපකරණ 
100කට ආසන්න සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. River gauges 50කට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් මාතර දිස්තික්කෙය් ස්ථාපිත කර තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා උදාහරණයක් 
කියන්නම්, සෑම ෙපොලිස් ස්ථානයකම rain gauges සවි කර 
තිෙබනවා. ෙමොරවක ෙපොලීසිෙය් එවැනි උපකරණ තිෙබනවා; 
ෙදනියාය ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා; ඌරුෙබොක්ක ෙපොලීසිෙය්ත් 
තිෙබනවා. ඒ  නමුත් පසුගිය අවුරුදු එකහමාර තුළ ඒවාෙය් කිසිම 
නඩත්තුවක් කර නැහැ.  ෙමොරවක පෙද්ශයට වැස්සක් වැටුණාය 
කියා අපි හිතමු. මිලිමීටර 100ක වැස්සක් වැටුණු බව ෙමොරවක 
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන rain gauge එක මඟින් දැනගත්තා නම්, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ඒ බව දැනුම් 
දුන්නා නම් අපි දන්නවා ෙහට දවෙසේ ෙගොඩපිටිය පෙද්ශය යට 
ෙවනවා කියා. උපකරණ නිසි ෙලස කියාත්මක වුණා  නම් ඒ 

අනතුරු ඇඟවීම කරන්න තිබුණා. නමුත් එය කියාත්මක 
ෙනොකිරීම නිසා, රාජ්ය යන්තණය තුළ තිෙබන ගැටලු නිසා, 
නඩත්තුව ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකරපු නිසා 
එදා දවෙසේ ආපදාවට ලක් වූ පිරිසට අනතුරු අඟවන්න තිබුණු 
අවස්ථාව නැතිව ගියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙපෙර්දා දවෙසේ මාකඳුර 
පෙද්ශයට ගියා. එහි සිටි පිරිස කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?  ෙගදර යට වන 
කල් ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ කිව්වා. "රෑ දහයහමාර,  එෙකොළහ වන 
ෙකොට ෙගවල් ඇතුළට වතුර එනෙකොට තමයි  අවදානම් තත්ත්වය 
දැනගත්ෙත්, ඊට පැය භාගයකට ඉස්සර ෙවලා ශබ්ද විකාශන 
යන්තයක් සවි කරෙගන වාහනයක් යනවා ඇහුණා, හැබැයි 
ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියලා දන්ෙන් නැහැ" කියා ඔවුන් කිව්වා. 
ෙමොනවාද කියාෙගන ගියා කිව්වා.  මාතර දිසත්ික්කෙය් සංඥා 
කුලුනු තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරවන කමෙව්දයත් 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභාව තිෙබනවා; සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු 
තිෙබනවා. ඒවා දැනුවත් කරලා ගමට අවශ්ය පණිවුඩ යවන්න 
තිබුණා. ජීවිත ෙබ්රාගන්න තිබුණා; ෙද්පළ ෙබ්රාගන්න තිබුණා. 
නමුත් ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා ගිෙය් පසුගිය අවුරුදු එකහමාර 
තුළ ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ආපදා කළමනාකරණය කියන විෂය 
සඳහා ෙවන් කරපු මුදල කප්පාදු කිරීම නිසායි. ඒ මුදල කප්පාදු 
කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  එහි සිටි නිලධාරි කණ්ඩායමද කප්පාදුවට 
ලක් කළා. එපමණක් ෙනොෙවයි, කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු පළාත් 
පාලන ආයතන අකිය ඒවා බවට පත් කළා. ඒ සියලු කටයුතුවලින් 
මාතර දිස්තික්කයට අද විශාල හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.               

විෙශේෂෙයන්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අද දවෙසේ අපි 
ෙම්වා ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙම්වා නිවැරදි කර ගන්නයි.  ෙම්වා ෙපන්වා දීලා උදව්වට එන්ෙන් 
නැහැයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා නම්,  මාතර දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි,  ලංකාව 
පුරාම ආපදාවට ලක් වී සිටින සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් සහන 
සලසන්න ෙමන්න ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙම් ආකාරෙයන් එකතු 
ෙවන්න කියලා ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනාවක් කරනවා නම්, කිසිම 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ සඳහා  අෙප් අත් ෙදකම උස්සනවා.  

අපදාවට ලක් වූ පිරිසට වන්දි ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාව තුළ විවිධ කථා බහ 
ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අපිව මුණ ගැසුණු මතර දිස්තික්කෙය්  ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට අපි 
කිව්ෙව්,  ඔවුන්ට රජෙයන් යම් කිසි මුදලක් ලබා ෙදනවා කියලයි.  
ඒ මුදල ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු කරාවිය කියලා අපි කිව්වාම 
ඔවුන් සැකෙයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය විනාඩි හතරක් වැඩිෙයන් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

මම  අවසන් කරනවා.  

ඒ සියලු ෙදනාම කිව්ෙව්,  "අපට ඒ ගැන සැකයක් තිෙබනවා;  
අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. අරණායක කන්ද නාය ගිය අවස්ථාෙව් ඒ 
අයට වන්දි මුදල් ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියන එකයි. අපි ඒ ගැන 
කනක ෙහේරත් මන්තීතුමාෙගන් ඇහුවා. ආපදාවට ලක් වී මිය ගිය 
පුද්ගලයන්ෙග් සිරුරු හම්බ වුණා නම් විතරයි පසු ගිය කාලෙය් 

1385 1386 

[ගරු  කංචන විෙජ්ෙසේකර  මහතා] 
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රජය විසින්  වන්දි මුදල් ලබා දී තිෙබන්ෙන්. අෙප් තාරක බාලසූරිය 
මන්තීතුමාත් ෙමහි ඉන්නවා. හැබැයි, අතුරුදහන් වූ  පුද්ගලයන් 
ෙවනුෙවන් ඒ පවුල්වල අයට අවශ්ය වන්දි මුදල් ලබා දීලා නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ ආවරණෙයන් මුදලක් දුන්නාය කිව්වා. අද ඒ 
රක්ෂණ ආවරණෙයන් මුදල් ලබා දී තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම සුළු 
පිරිසකට විතරයි.  

අවුරුද්දක් ගත ෙවලාත් තවමත් නිවාස නැති අය විශාල 
පිරිසක් අරණායක කන්ද පාමුල ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල, 
මාතර, රත්නපුර, කළුතර ඇතුළු පෙද්ශවල ආපදාවට පත් වුණු 
ජනතාව ෙවනුෙවන්  අරණායක ජනතාවට කළ කාර්ය භාරයට 
වඩා වැඩි කාර්ය භාරයක් කරලා, අඩුම තරමින් ඔවුන්ෙග් ජන 
ජීවිතය ෙගොඩනඟන්න, ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට ඔවුන් යවන්න, 
දරුවන්ෙග් පාසල් පද්ධති දියුණු කරන්න, යටිතල පහසුකම් දියුණු 
කරන්න  ෙම් රජය කටයුතු කරාවිය කියන පාර්ථනාව අප තුළ 
තිෙබනවා.    

විෙශේෂෙයන්ම  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා - ෙම් 
දිස්තික්කවලට අයිති නැති පිරිසත් ඇතුළුව - තමන්ෙග් ජුනි 
මාසෙය් පඩිය  එකතු කරලා  ඒ දිස්තික්ක හතෙර් ජනතාවට ෙබදා 
ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා සහාය ලබා 
ෙදන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු සියලු ෙදනාටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම නිලධාරින් ඇතුළු අෙනකුත් සියලු ෙදනාටත් අෙප් 
ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට,  ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා.    
  

[අ.භා. 1.35]  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු, 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில், 

ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල අෙප් රෙට් 

දිස්තික්ක ගණනාවක් විනාශයට පත් කරමින් ඇති වූ ගංවතුර හා 
නාය යාම් සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කය, කළුතර දිස්තික්කය, ගාල්ල දිස්තික්කය සහ මාතර 
දිස්තික්කය කියන දිස්තික්ක හතර ෙම් ගංවතුරින් විශාල වශෙයන් 
හානියට පත් වුණා. අපි දන්නවා, මීට ෙපර 2003 වර්ෂෙය්ත් ෙම් 
වාෙග් ගංවතුරක් ඇති වුණු බව.  එදා 2003 වර්ෂෙය් ගංවතුර ඇති 
වුණු ෙවලාෙව් එම ගංවතුර අවම කරන්න කියලා යම් යම් පියවරල් 
ගත්තා. නමුත් මම කියන්නට ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගත් 
පියවරවල් ඉදිරියට ෙගන ගිෙය් නැති බව. අවසානෙය් සිද්ධ වුෙණ් 
අවුරුදු දහයකට,  නැත්නම් ෙදොළහකට  පස්ෙසේ නැවත වරක් 
ගංවතුර ඇති ෙවලා  එදාට වඩා  හානියක්; එදාට වඩා විනාශයක් 
ඇති වීමයි.  

මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, රට පුරාම ඇති වූ ෙම් 
ව්යසනෙයන් පවුල් 1,54,630ක පුද්ගලයන් 6,01,177ක් පීඩාවට 
පත් වුණු බව. ෙම්ක අෙප් රෙට් වරින් වර ඇති වන ඉතා විශාල 
ව්යසනයක්ය කියන එක කිව යුතු නැහැ. ෙම් ගංවතුර නිසා 
පුද්ගලයන් 300කෙග් පමණ ජීවිත හානි වුණා. දැනට ගණන් බලා 

තිෙබන විධියට මරණ 212ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තවත් අය අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතුරුදහන් වුණු අයත් 
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා කියලා අපට තීන්දු කරන්න පුළුවන්. 
නිවාස 3,059ක් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. තවත් 
නිවාස 20,285ක් අර්ධ වශෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට ෙම් ගංවතුරින් වැඩිෙයන්ම විනාශයට පත් වුණු, 
හානියට පත් වුණු දිස්තික්කයක් තමයි රත්නපුර. රත්නපුර 
දිස්තික්කය ගත්තාම ගාම නිලධාරි වසම් 325ක පවුල් 55,068ක්  
ගංවතුර නිසාත්, නාය යාම් නිසාත් ආපදාවට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් පවුල් 55,068ට අයත් සාමාජිකයන් 2,12,246ක්  අසහනයට 
නැත්නම් අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙම් අයට පසුගිය දිනවල කඳවුරු 169ක වාසය කරමින් 
ඔවුන්ෙග් ජීවිත රැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණත්, ෙම් වනෙකොට 
ඒ කඳවුරුවලින් ඔවුන් තමන්ෙග් නිෙවස්වලට ගිහිල්ලා තිෙබන 
බව මම කියන්නට ඕනෑ. නිෙවස්වලට යෑෙම්දී ඒ අයට ෙනොෙයක් 
පශ්නවලට අද මුහුණ පාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එකක්, ඒ 
අයෙග් නිවාස එළිෙපහළි කර ෙගන පිරිසිදු කර ෙගන යන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ඒ අයට තිබුණු මුළුතැන් ෙගවල්, වැසිකිළි කැඩී තිෙබන 
නිසා අද ඔවුන්ට මූලික අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කර ගත ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා.  

රත්නපුරෙය් විෙශේෂෙයන්ම ගංවතුරට යට වන ඇලපාත, 
කලවාන, අයගම ඒ වාෙග්ම කුරුවිට වැනි පෙද්ශවල ජනතාවට 
ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වලට අවශ්ය මූලික ෙද්වල්වත් සපයා ගන්න 
තවම ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගංවතුර ඇති වුෙණ් මැයි 
26ෙවනි දා. ඇත්ත වශෙයන්ම 26ෙවනි දා ඉඳලාම තිවිධ හමුදාවත්, 
ෙපොලීසියත් ගංවතුරට ලක් වූ පෙද්ශවල ජනතාවට විශාල 
ෙසේවයක් කළා. අපි ඒක කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගංවතුෙරන් 
හානියට පත් වූ පෙද්ශවල ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ෙපොලීසිය තමයි 
මුලින්ම ඒ පෙද්ශවලට බැස්ෙසේ. ඒ අයට අවශ්ය කරන මූලික 
පහසුකම්වත් ඒ වනෙකොට තිබුෙණ් නැහැ. රත්නපුරෙය් ෙපොලීසිය 
ගත්තාම ඔවුන්ට ෙබෝට්ටු ෙදකක් තිබුණා. ෙම් ෙබෝට්ටු ෙදෙකන් ඒ 
ෙවලාෙව් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න ඒ ෙගොල්ලන් කටයුතු කරන ෙකොට 
එක ෙබෝට්ටුවක් හිල් වුණා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉතිරි වුෙණ් 
තව එක ෙබෝට්ටුවයි. මා හිතනවා, ඒෙකන් ඔවුන් ජීවිත 70ක්, 80ක් 
පමණ ෙබ්රා ගත්තා කියලා. ඒ හැරුණු ෙකොට ෙවන ෙකොෙහේවත් 
ෙබෝට්ටුවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ගැන අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා සමඟ මම 
එකඟ වනවා. ෙබෝට්ටු සැපයීම අනිවාර්යෙයන්ම පූර්ව 
අවශ්යතාවක් විධියට තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන්ම මම කියපු කුරුවිට, කලවාන, අයගම, 
නිවිතිගල, ඇලපාත වැනි පෙද්ශවල නිරන්තරෙයන් ගංවතුර 
ඇතිවනවා. ෙම් පෙද්ශවලට අවශ්ය ෙබෝට්ටු පහසුකම 
නිරන්තරෙයන් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ෙමවරත් අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් කිසිම තැනක 
ෙබෝට්ටුවක් ෙනොතිබීම. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම කාටවත් ෙචෝදනා 
කරනවා ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 2003 වර්ෂෙය් ඇති වූ ගංවතුෙරන් 
පස්ෙසේ වරින් වර ගංවතුර ඇති වුණාට ඒවා ෙම් පරිමාණෙයන් ඇති 
වුෙණ් නැහැ; විශාල ගංවතුර බවට පත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
සමහර විට හිතන්නට ඇති, සාමාන්ය ගංවතුරක් ආවත් ඒ තුළින් 
විශාල හානියක් වන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, ඒ නිසා විශාල 
සූදානම්වීමක් අවශ්ය නැහැයි කියලා. නමුත්, ෙමවර ආ ගංවතුර 
සම්බන්ධෙයන් පූර්ව දැනුම්දීමක් ෙනොතිබුණු නිසාත්, ෙම් 
පරිමාණෙය් ගංවතුරක් එයි කියලා ජනතාවට දැනුවත් වීමක් 
ෙනොතිබුණු නිසාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සූදානම් වීමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙමවර ගංවතුර තත්ත්වෙය්දී අපි දැකපු ෙදයක් තමයි ඒක. 
එම නිසා මීට පස්ෙසේවත් ෙම් සම්බන්ධව අපි සැලකිලිමත් වන්න 
ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවර මා දැකපු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. ගංවතුර ආවාම 
එක්ෙකෝ ජනතාව පන්සලක නවත්වනවා, නැත්නම් පාසලක 
නවත්වනවා, නැත්නම් පජාශාලාවක නවත්වනවා. සිය ගණනක් 
ෙදනා දවස් තුන හතරක් ෙම්වාෙය් පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙකොට 
ඔවුන්ට ඉතා විශාල අපහසුතාවන් ඇති වනවා. ඒ අයෙග් මූලික 
අවශ්යතාවන් සඳහා ඒ ස්ථානවල පමාණවත් පහසුකම් නැහැ. ඒ 
කඳවුරුවලට ගියාම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, විශාල අපහසුතා 
මැද්ෙද් ඒ අයට ජීවත් වන්න සිදුවීම. ඒ නිසා ගංවතුෙරන් 
නිරන්තරෙයන් යටවන පෙද්ශවල ජනතාව තාවකාලිකව ලැගුම් 
ගන්නා ස්ථානවලට අවශ්ය මූලික පහසුකම් සලස්වන්න අවශ්ය 
උපකරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු හරහා සැපයීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ෙබෝට්ටු සැපයීම වාෙග්ම, ජංගම අවශ්යතාවනුත් 
සපයා තිබුෙණොත් ගංවතුරක් ආ අවස්ථාවලදී අවශ්ය ස්ථානවලට 
ඒවා සපයන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පුළුවන් වනවා. ෙමොකද, 
පසුගිය දවස්වල පැවැත්වූ සාකච්ඡාවලදී ඒ කාරණය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් විසින්ම ඉදිරිපත් කරපු කාරණයක්.  

මම සන්ෙතෝෂයි කියන්න, ෙම් ගංවතුර ඇති වූ ෙදවැනි දවෙසේ 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා රත්නපුරයට ගිහිල්ලා විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් රත්නපුරයට 
ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනදි ෙම් දිස්තික්කෙය් 
අවශ්යතාවන් ගැන අපි දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා. අද අපි 
ගංවතුර වැළැක්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑ. රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන කළු ගඟ ආශිතව රත්නපුරය දිස්තික්කයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, කළුතර දිස්තික්කයටත් විශාල ව්යසනයක් 
සිදුවනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගංවතුර ඇති වුණාම ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කළා. ඊට පස්ෙසේ ඒක නැවතුණා.  

ආෙයත් ගංවතුර ආවාම තමයි ආෙයත් අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් නිසා අපි තීන්දු කර ගන්න ඕනෑ, ගංවතුර ඇති 
වූ කාලයට පමණක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
නවත්වන්ෙන් නැතිව ෙමය දිගටම කියාත්මක කරන්න. කළු ගඟ 
සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට අපි දන්නවා, ශී පාද අඩවිය ආශිතව 
විශාල වශෙයන් වර්ෂාව තිෙබනවා කියලා. ඒ වර්ෂාව අෙපේල්, මැයි 
මාසවලදී වැඩිවනවා. එම නිසා තමයි කියන්ෙන් සිංහල අවුරුද්ද 
පහු ෙවලා දින 45ක් යනෙකොට ගංවතුරක් එනවා කියලා. එෙහම 
මතයක් තිෙබනවා. හැම වර්ෂයකම ගංවතුරක් එනවා. එය 
සාමාන්ය වශෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; විශාල වශෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්. ගංවතුර ඇති වන කාලයට වැඩි වන ජලය කළු ග ෙඟන් 
බාහිරව ෙගන යෑම සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් ෙදකක් ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබනවා.  

එක් ෙයෝජනාවක් තමයි, කළු ගෙඟ් මල්වල කියන පෙද්ශයට 
උඩින් ෙව්ල්ලක් කපලා, කුරුවිට පෙද්ශෙය් අක්කර 5,000ක 
පමණ වැවක් හදලා, ඒ වැෙව් එම වතුර ගබඩා කරලා, නැවත 
වරක් වර්ෂාව අඩු වුණාම කමානුකූලව කළු ගඟට ඒ වතුර නිදහස් 
කිරීම. ඒ ෙයෝජනාව ෙකොච්චර සාර්ථකද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් සමහර විෙශේෂඥයන් ෙම් ෙයෝජනාවට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  

තව ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, මල්වල කියන පෙද්ශෙය් 
උමඟක් ආරම්භ කරලා, ඒ උමඟ උඩවලෙව් වැව දක්වා කපලා, 
වැඩි ජලය උමඟ දිෙග් උඩවලව වැවට යවන්න.  වඩා ෙයෝග්ය 
ෙයෝජනාව ඒකයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙවනත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. එම ෙයෝජනා ෙදක තමයි 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ උඩවලව වැෙව් ෙම් කාලය 
වනෙකොට වතුර අඩු වීමක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ වැවට 
අතිරික්ත ජලය උමඟක් මඟින් ෙගනි යන්න පුළුවන් කියන 

ෙයෝජනාව චීන වාර්තාවකින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
ෙහෝ ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී පකාශ වුණා. මමත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාත් 2013 අවුරුද්ෙද්දී මල්වල කියන ගමට 
සාකච්ඡාවකට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනතාව ෙම් ෙයෝජනාවට දැඩි 
ෙලස විරුද්ධ වුණා. මට එතැනදී ෙපනී ගිය ෙදයක් තමයි, ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරලා නැති බව. ඒ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් කරන්ෙන් නැතිව 
තමයි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කිරීෙම් මූලික සාකච්ඡාව 
පැවැත්වූෙය්. ගංවතුර නිසා ඇති වන ව්යසනෙයන් ජනතාවට සිදු 
වන විපාක - අසහනය - සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කෙළොත් 
ජනතාව ෙම් ෙයෝජනාවට විරුද්ධ වන එකක් නැහැ කියා මා 
හිතනවා.  

අද මල්වල වැනි  පෙද්ශ දියුණු පෙද්ශ බවට පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙත් වවලා, විශාල ෙගොඩනැගිලි හදලා, නිවාස හදලා, 
අද මිනිස්සු ඒ පෙද්ශෙය් එක්තරා සමාජ, ආර්ථික මට්ටමක ජීවත් 
වනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ආර්ථිකයට, ජන ජීවිතයට 
අහිතකර විධියට ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ගිෙයොත් 
අපහසුයි. ඒ නිසා අපි ඒ අවස්ථාවන්හිදී යම් යම් විකල්ප වැඩ 
පිළිෙවළවල්වලට යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශෙය් වතු 
තිෙබනවා. සමහර වතු හරියට නඩත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.  හරියට 
නඩත්තු ෙවන්ෙන් නැති ඉඩම් අරෙගන,  තමුන්ෙග් වැවිලි 
කර්මාන්තය කරෙගන යන්න ඒ ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ජනගහනය අඩු - ජනශූන්ය-  පෙද්ශයක් 
ෙහොයාෙගන තමයි ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ඒ හරිෙය් 
කුණුෙගොඩඇල්ල ෙහෝ කුණුෙගොඩවත්ත කියලා පෙද්ශයක් 
තිෙබනවා. ඒ හරිෙය් ජනතාව ෙබොෙහොම අඩුෙවන් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ කාරණය ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, ඒ ජනශූන්ය පෙද්ශෙය් උමඟ 
ආරම්භ කරන්න පුළුවන් නම් වැඩි ජනගහනයකට බල ෙනොපාන 
විධියට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනතාවෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්න අමාරු ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. 
ජල ගැලීම් නිසා වරින් වර රත්නපුර දිස්තික්කයටත්, කළුතර 
දිස්තික්කයටත් වන හානිය වළක්වන්න ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබන පශ්නය තමයි, 
නාය යෑම. අද රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 17න්, 12කම නාය යෑම සිදු වනවා. නාය යෑෙම් 
අවදානමක් ඇති ස්ථාන 210ක් ෙම් වනෙකොට හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. යම් යම් කඳු පුපුරලා තිෙබනවාය කියලා පසුගිය 
දිනවල ආරංචි වුණාම අදාළ නිලධාරින් ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා 
පරීක්ෂා කළා. කඳු,  පෙද්ශ 210ක් නාය යෑමට භාජනය ෙවන්න 
ඉඩ තිෙබන බවට දැන් පකාශ කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය, 
ඉතාම අවදානම් තත්ත්වයක්. ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශවල හුඟ 
ෙදෙනකු දැනට ෙත් වැනි වගාවන් කරලා තිෙබනවා. හුඟ 
ෙදෙනකු දැනට ඒ පෙද්ශවල පදිංචි ෙවලා සිටිනවා. සමහර අය 
ෙගොවිතැන් කටයුතු කරනවා. ෙම් අයෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්නවා 
නම්; අනාගතෙය්දී ෙම් අයට සුරක්ෂිත භාවයක් ඇති කරනවා නම් 
යම්කිසි විකල්ප වැඩපිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ. නාය යනවාය 
කියලා පකාශ කළාම සමහර අය ෙමොකද කරන්ෙන්? වැහි 
කාලයට ඒ කිට්ටුව තිෙබන පන්සලකට නැත්නම් පාසලකට 
යනවා.  නමුත් වර්ෂාව අවසන් වුණාම නැවත තමන්ෙග් 
නිවාසවලට එනවා. වැස්ස පටන් ගත්තාම ආපසු එළියට යනවා. 
ෙම් ආකාරයට ජීවත් වීම මම හිතන්ෙන් නැහැ, ශිෂ්ටාචාර 
සමාජයකට ගැළෙපනවාය කියලා. ෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය  
ශක්තිමත්ව ෙගොඩ නැෙඟන්න නම් ඒ අයට ජීවත් වීම සම්බන්ධව 
වාෙග්ම ඒ අයෙග් ආර්ථිකය සම්බන්ධව සථ්ාවර භාවයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑය කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය නම් අවසානයි. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා ෙදන්න. 

ෙම් සම්බන්ධව අපි පැහැදිලි, පතිපත්තිමය වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා. එකක් තමයි දැනට තිෙබන 
වගා කරපු, නමුත් හරියාකාරෙයන් නඩත්තු ෙනොවන වතු ෙතෝරා 
ෙගන, ඒවායින් ඉඩම් අරෙගන, කඳු සහිත පෙද්ශවල ඉන්න අයට 
ඒ අයෙග් ජීවිකාව කරෙගන යාමට, යම් කිසි ආදායමක් ලබා 
ගැනීමට හැකි වන ආකාරයට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් මාර්ග ඇති 
කිරීම. එෙහම වුෙණොත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි, කඳුවල ෙත් 
වවන ජනතාව ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් කර ගන්න. එෙහම නැති 
වුෙණොත් එෙහම ඒ කටයුත්ත අපහසු ෙවනවා. ඒ ජනතාව 
කීයටවත් කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ අපි ෙයෝජනා කළ නිසාම ඔවුන් 
දැනට ජීවත් වන පෙද්ශවලින් ඉවත් ෙවලා, තමුන් දැනට කරන 
වගා අත්හැර දමලා යන්න. ඒ කටයුත්ත අපි වහාම කළ යුතු 
ෙදයක්. නැවත වරක් ඒ ජනතාව නාය යන පෙද්ශවලම පදිංචි 
කරවීෙමන් ෙම් පශ්නයට කවදාවත් විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි කියන 
කාරණය මතක් කරමින්, මම මාෙග් වචන කිහිපය අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. You have 20 

minutes.  
 

 
[பி.ப. 1.49] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
எம  நாட் ேல ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி  காரணமாகத் 

ெதன்பகுதி மக்கள் பாாிய இழப் க க்கு கங்ெகா த் , 
அந்த இழப் களி ந்  மீள யாமல் தவித் க் 
ெகாண் க்கும் நிைலயில், வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்கள் 
உட்பட 11 மாவட்டங்களில் ெதாடர்ந்  நிலவிவ கின்ற 
வரட்சி காரணமாக 2,43,683 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 8,49,752 
ேபர் க ம் பாதிப் க க்கு உட்பட் ள்ளனர். இதில் மிக 
அதிகளவிலான பாதிப் க க்கு உட்பட்ட மக்களாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கேள காணப்ப கின்றனர். 
அதாவ , இங்கு 1,86,180 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 6,53,358 
ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக அனர்த்த காைமத் வ மத்திய 
நிைலயம் அறிவித் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . எனேவ, 
இம்மக்கள  நிைலயிைன உடன  அவதானத்திற்கு 
உட்ப த்தி, அம்மக்க க்கு உாிய நிவாரணங்கைள வழங்க 
ெகௗரவ அைமச்சர் அ ர பிாியதர்சன யாப்பா அவர்கள் 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத த ல் 
இங்கு வ த்திக்கூற வி ம் கின்ேறன். 

எம  நாட் ன் வரலாற்ைறப் பார்க்கின்றேபா , கடந்த 
சுமார் 400 வ ட காலத்திற்குள்ளாக பல்ேவ  இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் ஏற்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க . வ டந் 
ேதா ம் இவ்வாறான இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்  

வ கின்ற நிைலயில், 1978இல் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட 
சூறாவளி, 2004இல் கைரேயாரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட சுனாமி, 
2011இல் வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் ஏற்பட்ட 
ெவள்ளப் ெப க்கு, 2014இல் இடம்ெபற்ற மீாியெபத்ைத 
மண்சாி , 2016இல் அரநாயக்க, லத்ெகாஹுப்பிட் ய மற் ம் 
க கண்ணாவ பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மண்சாி கள், 2016இல் 
ெகா ம் , கம்பஹா, த்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட 
ெவள்ளப்ெப க்கு ேபான்ற இயற்ைக அழி க க்குப் பின்னர் 
அண்ைமயில் எம  நாட் ன் ெதன்பகுதியில் ஏற்பட் ள்ள 
ெவள்ளம் மற் ம் மண்சாி கேள அதிக அழி கைள 
ஏற்ப த்தி ள்ள இயற்ைக அனர்த்தங்களாகக் க தப்ப  
கின்றன.  

அந்த வைகயில், 1975ஆம் ஆண்  தல் 2000ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலப்பகுதிகளில் எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட சுமார் 
24 மண்சாி  அனர்த்தங்களின்ேபா  ற் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கள் ப யாகியி ந்த நிைலயில், அதன் பின்னரான 
காலங்களில் - தற்ேபா  ஏற்ப கின்ற மண்சாி  
அனர்த்தங்களின்ேபா  ஒேர சம்பவத்தில் ற் க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் ப யாகி வ வைத ம், ெதன்ேமல் மற் ம் 
வடகீழ் ப வகால மைழ காரணமாக ஏற்ப கின்ற 
ெவள்ளத்தினால் இரத்தின ாி, க த் ைற, ெகா ம் , 
கம்பஹா, கா , தி ேகாணமைல, ப ைள, ெபாலன்ன ைவ, 
மட்டக்களப் , மாத்தைள, ெமானராகைல ேபான்ற 
மாவட்டங்க டன் வடக்கில் அைனத்  மாவட்டங்க ம் 
வழைமயாகப் பாதிக்கப்பட்  வ வைத ம் ெதன்பகுதியிேல 
குறிப்பாக, 1999ஆம் ஆண் ந்  இரத்தின ாி, க த் ைற 
ஆகிய மாவட்டங்கள் ெவள்ளப்ெப க்குக் காரணமாக அதிக 
பாதிப் க க்கு கங்ெகா த்  வ வைத ம் நாம் 
அவதானத்தில் ெகாள்ள ேவண் ள்ள .  

இத்தைகய இயற்ைக அனர்த்தங்கள் ஏற்பட் , அ  பாாிய 
அழி கைள ெகாண் வ கின்ற நிைலயில், "இயற்ைக 
அழி கைளத் த த்  நி த்த யா " எனப் ெபா வாகக் 
கூறிவிட் , அல்ல  "மக்கைள அங்கி ந்  ெவளிேயறச் 
ெசான்ேனாம், ஆனால் மக்கள் அைதக் ேகட்கவில்ைல" என 
மக்கள்மீ  பழிேபாட் விட் த் தப்பித் க்ெகாள்வதிேலேய 
ெபா ப் வாய்ந்த பல ம் ெதாடர்ந்  ஈ பட்  வ கின்றனர். 
அண்ைமக்காலமாக ேமற்ப  இயற்ைக அழி கள் ெதாடர்வ  
பற்றி ம் அதன் காரணமாகப் பாாிய உயிர்ச் ேசதங்கள் 
உட்படப் பல்ேவ  அழி கள் ஏற்ப வ  ஏன்? என்ப  
குறித் ம் அவற்றி ந்  பா காப் ப்ெப ம் வைகயில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைககள் பற்றி ம் 

ன்கூட் ேய சிந்தித் ச் ெசயற்படேவண் ய ெபா ப் 
பானவர்களின் ெசயற்பா கள் இங்கு பல னமான 
நிைலயிேலேய உள்ள  என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் பார்க்கின்றேபா , 
இயற்ைக அனர்த்தங்கள் என்  எம  நாட் ல் கூறப்பட்  
வ கின்ற பல அனர்த்தங்கள், இயற்ைகயின் ெகாைடயிைன 
ைவத்  நாம் ெசயற்ைகயாக ஏற்ப த்திக் ெகாள்கின்ற 
அனர்த்தங்கள் என்ேற கூறேவண் ள்ள . 2014இல் 
மீாியெபத்ைத மண்சாி  அனர்த்தம் ஏற்பட்ட . இதற்குத் 
தனிமனித ெசயற்பா கேளா அல்ல  இயற்ைகேயா 
காரணமல்ல. அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற உமாஓயா 
திட்டத்தின் பிரதிபலனாகேவ இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டதாக 
சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைகக் கற்ைகக க்கான ைமயம் 
ஆதாரத் டன் நி பித்தி ந்தைத இங்கு அவதானத்தில் 
ெகாள்ளேவண் ம். 

எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் 103ஆ கள் உள்ளன. 
இவற்றில் 10 ஆ கேள ெபாிய ஆ களாக உள்ளன. நாட் ல் 
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ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ கின்ற அபிவி த்திச் ெசயற்றிட்டங்கள் 
காரணமாக இந்த ஆ களின் ெப ம்பாலான ஊற் க்களில் 
சிைத  நிைலகள் காணப்ப வ டன், அதிகளவிலான மண் 
அங்கி ந்  ெவட்  எ க்கப்ப கின்ற நிைலயில் இயற்ைக 
யாகேவ அந்த ஆ களின் ெவள்ளப் ெப க்ைகக் கட் ப் 
ப த் கின்ற ச ப்  நிலங்கள் அழி க்கு உட்பட் ள்ளன. 
அ மட் மல்லா , நிலத்திற்கு நீர் உறிஞ்சப்ப கின்ற 
இடங்களிெலல்லாம் பாாிய கட் டங்கள் எ ப்பப்பட் ள்ளன. 
உதாரணமாக, களனி கங்ைகையச் சூழ ம் இேத 
நிைலைமயிைனக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அந்த 
வைகயில் நிைலெப  அபிவி த்தி மதிப்பீட் த் 
திட்டங்களின்றி எம  நாட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
பல்ேவ  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் காரணமாக நீர் 
இயற்ைகயாகேவ கட க்கு வ ந்ேதா ம் பகுதிகள் 
மறிக்கப்பட் ள்ளன. ேம ம், அேதேபான்  பல பகுதிகளில் 
மறிக்கப்படக்கூ ய வாய்ப் கள் இ ப்பதாகேவ ெதாிய 
வ கின்ற . இந்நிைலயில், ஆ கள் ெப க்ெக க்கின்ற 
ேபா , அவற்றின் நீைர ெவவ்ேவ  பகுதிக க்குத் திைச 
தி ப்பக்கூ ய வழிவைககள் ேபாதியளவில் ேமற்ெகாள்ளப் 
படாத நிைலயில், அந்த நீர் கட க்கு வ ந்ேதாடக்கூ ய 
வழிக ம் அைடக்கப்ப கின்றன. இதன் காரணமாக எம  
நாட் ல் ெவள்ள அனர்த்தம் என்ப  தவிர்க்க யாத 
ஒன்றாகி ள்ள  என்ேற நான் க கின்ேறன். 

இதனால் எம  நாட் க்கு அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் 
ேதைவயில்ைல என்  ெபா ள்படா . அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றேபா  அ  நிைலெப  
அபிவி த்தியாக இ க்க ேவண் ம். இயற்ைகயின் 
ஓட்டத்திற்கான வழிகள் தைடப்படாத வைகயில் மாற்  
ஏற்பா களி டாக அைவ ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம் 
என்பைதேய நான் இங்கு வ த்திக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

அத் டன், இந்த ஆ கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவற்றில் குப்ைபகள் மிக அதிகமாகக் ெகாட்டப்ப கின்றன. 
அதிகமான மைழ ழ்ச்சி, மண்சாி கள், ெவள்ளப்ெப க்கு 
என்பவற்றின் காரணமாக ஆ களின் உட்பகுதிகளில் மண் 
நிைறந்  ேம கள் உ வாகி ள்ளன. இதன் காரணமாக சி  
மைழ ெபய்தாேல ஆ கள் ெப க்ெக க்கும் நிைல 
ஏற்ப கின்ற . எனேவ, இந்த விடயத்ைத ம் நாம் 
அவதானத்தில் ெகாண் , அதற்கான பாிகாரங்கள் காணப்பட 
ேவண் ள்ளைத ம் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சு என்ப , ஓர் அனர்த்தம் 
ஏற்பட்டதன் பின்னர் நிவாரணங்கைளச் ேசகாித் , அதைனப் 
பங்கீ  ெசய் ம் நடவ க்ைகைய ன்ென ப்பதாக மட் ம் 
இ க்காமல், அனர்த்தங்கள் ஏற்ப வதற்கு ன்னராகேவ 
அதற்கான தயார் நிைலயில் இ ந் ெகாண் , அனர்த்தங்கள் 
ஏற்ப கின்றேபா  அதன  தாக்கத்ைதக் குைறத் க் 
ெகாள்வதற்கும் பாதிக்கப்ப கின்ற மக்கள் விைரவாகத் 
தங்கள  இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம் வதற்குமான 
நடவ க்ைககைள எ க்கக்கூ ய தகுதி டன் இ க்க 
ேவண் ம். அைதவி த் , "இத்தைகய ஓர் அனர்த்தம் 
ஏற்ப ெமன்  நாங்கள் அறிந்தி க்கவில்ைல" எனக் கூ வ  

ைறயாகா . அேதேநரம், அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைளப் 
பா காக்கும் வைகயில், அவசர நிைலைமகளின்ேபா  
எவ்வா  ெசயற்ப வ  என்ப  ெதாடர்பில் மக்க க்கு 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் வதற்ெகன அரசாங்கம் விேசட 

அபாய பிாி  ஒன்ைற அைமப்பதற்கு தீர்மானித் ள்ளதாக 
அறிய கின்ற . இ  வரேவற்கத்தக்கெதா  விடயமாகும். 
எனி ம், அனர்த்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் ஓர் அைமச்சு 
ெசயற்ப கின்ற நிைலயில், அதைன ேம ம் வ ப்ப த்தக் 
கூ ய வைகயிலான திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்படாமல், 
அதற்குப் றம்பாக இப்ப ெயா  பிாி  அைமக்கப் 
ப வதான  அந்த அைமச்சின் மீதான நம்பகத் தன்ைம 
யின்ைமயாலா?என்ெறா  ேகள்வி எம  மக்களிைடேய 
எ ந் ள்ளைத ம் இங்கு அவாதானத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். 

இலங்ைகயில் அண்ைமயில் ஏற்பட்ட ெவள்ள அனர்த்தம் 
ேபான்றேதார் இயற்ைக அனர்த்தம் சில மாதங்க க்கு 

ன்பதாக அ ஸ்திேர ய நாட் ல் இடம்ெபற்ற . 
ெவள்ள ம் சூறாவளி ம் அங்கு அனர்த்தமாக உ ெவ த் 
தி ந்தன. அந்நாட்  அரசாங்கம், ஊடகங்கைள ெவகு 
அற் தமாகப் பயன்ப த்தியத டாக ேமற்ப  
அனர்த்தத்தின்ேபா  பல ம் காப்பாற்றப்பட்ட டன், இ வர் 
மாத்திரேம உயிாிழந்தனர். அ ம், ெவள்ளத்தில் சிக்கிய 
ெபண்ெணா வர் திடீெரன ஏற்பட்ட இரத்த அ த்தத்தினா ம் 
பி ப்ைபன்ஸ் நாட் ப் பிரைஜெயா வர் குறித்த 
அறி ைரகைளப் பின்பற்றாத காரணத்தினா ேம உயிாிழந் 

ள்ளனர். அ ேபால், எம  நாட்ைடவிட வ ைமநிைல 
கூ ய பங்களாேதஷ் எவ்வா  அண்ைமய ‘ேமாரா’ 
சூறாவளிக்கு கங்ெகா த் ள்ள  என்பைத ம் நாம் 
ஆராய்ந்  பார்க்க ேவண் ம். இதன்ேபா  சுமார் 7 மனித 
உயிர்கேள ப யானதாக அறிய கின்ற .  அந்த நா களில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ன் ஆயத்தங்கள் காரணமாகேவ 
இவ்வா  பாாிய உயிர் மற் ம் ஏைனய ேசதங்கள் 
தவிர்க்கப்ப கின்றன. ஆனால், எம  நாட் ல் 
அனர்த்தெமான்  ஏற்பட்டதன் பின்னர் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்ற ெசயற்பா களில் சற்ேற ம் ஓர் அனர்த்தம் நிக ம் 

ன்பதாக ஆயத்த நிைல என்ற ாீதியில் ேமற்ெகாள்ளப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற .  

ேமற்ப  அனர்த்தம் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தின்ேபா  
மைழ ழ்ச்சி ெதாடர்பான ல் யமான எதிர் கூறல்கைள 
ெவளியி வதற்குத் தற்ேபா  பின்பற்றப்பட் வ கின்ற 

ைறகளில் குைறபா கள் காணப்ப வதாக வளிமண்டல 
வியல் திைணக்களம் கூ கின்ற .  ேமற்ப  தினத்தில் 
அதிகூ ய மைழ ழ்ச்சியாக 100 மில்  மீற்றர் அல்ல  150 
மில்  மீற்றர் மைழ ெபய் ெமன எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நிைலயில், 500 மில்  மீற்ற க்கும் அதிகமான மைழ ழ்ச்சி 
பதிவாகியி ந்தைமையக் காணக்கூ யதாக இ ந்த .  ஆக, 
மைழ ழ்ச்சிையக்கூட ல் யமாக அளவி வதற்கான 

ைறைம எம  நாட் ல் இ வைரயில் இல்ைல என்ப  
ரதிஷ்டவசமான நிைலைமயாகும். பிரேதசங்கள் ாீதியாக 3 

மணித்தியாலங்க க்கு ஒ  தடைவ மைழ ழ்ச்சிைய 
அளவி வ  வழக்கெமன்  கூறப்ப கின்ற . இவ்வா  
பிரேதச ாீதியாக அளவிடப்ப ம் மைழ ழ்ச்சி குறித்த 
தகவல்கள் தைலைமயகத் க்கு வ வதில் காலதாமதம் 
ஏற்ப வதாகக் கூறப்ப கின்ற . இவ்வா , காலாகாலமாக 
அனர்த்தங்களின்ேபா  ஒவ்ெவா  காரணங்கள் 
கூறப்ப கின்றனேவ தவிர, அவற்ைற நிவர்த்திக்கும் ேநாக்கில் 
எந்தச் ெசயற்பா க ம் ன்ென க்கப்பட்டதாகத் ெதாிய 
வில்ைல.  

எம  நாட் ல் இத்தைகய அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்ற 
ேபா , ஒன்  இயற்ைகயின்மீ  பழிையப் ேபா வ  அல்ல  
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மக்கள்மீ  பழிையப் ேபா வ  என்ப ேவ வழக்க 
மாகி ள்ள . ெகாஸ்லந்த - மீாியெபத்த மண்சாிவின்ேபா ம், 
அரநாயக்க மண்சாிவின்ேபா ம், ஏன் அண்ைமக்கால 
அனர்த்தங்களின்ேபா ம் மக்கள்மீ  குற்றஞ்சாட் க்கள் 

ன்ைவக்கப்பட்டைத நாம் கண் ந்ேதாம்.  அதாவ , 
"அபாய இடங்களி ந்  மக்கைள ெவளிேயறச் 
ெசான்ேனாம்; ஆனால், மக்கள் ெவளிேயறவில்ைல" என்ற 
குற்றச்சாட் ! அனர்த்தம் ெதாடர்பில் ன்ெனச்சாிக்ைக 
வி ப்பைதப் ேபான்ேற, அனர்த்தம் ஏற்பட ள்ள 
பகுதிகளி ந்  மக்கைளப் பா காப்பான பகுதிக க்கு 
ெவளிேயற் வ ம் அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும் என்பைத 
நிைனவில் இ த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  அனர்த்தங்கள் 
ெதாடர்பில் ன்ெனச்சாிக்ைககள் வி க்கப்ப கின்றன. 
மக்கள் ெவளிேயறவில்ைல என்றால், அதற்குக் காரணம் 
மக்களல்ல! ஒ  பகுதியில் அனர்த்தம் ஏற்ப கின்ற  என்றால் 
அங்கி ந்  ெவளிேய கின்ற மக்கள் எங்கு ெசல்வார்கள்? 
அவர்கள  வாழ்விடங்க க்கான உ திநிைல என்ன? என்பன 
குறித் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

இடப்ெபயர் கள் குறித்த மிக ம் ேவதைனமிக்க 
அ பவங்க க்கு இந்த நாட் ல் நாேம அதிகளவில் 

கங்ெகா த் ள்ள மக்கள் என்பதால் அந்த ேவதைனகைள 
என்னால் நன்றாகேவ உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இ வைரயில் ஏற்பட் ள்ள அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப் 
பட் ள்ள மக்க க்கு உாிய இழப்பீ கள் வழங்கப்பட் ப் 

ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ளனவா? கைள இழந்தவர்க க்கு 
கள் அைமத் க் ெகா க்கப்பட் , அத்திட்டங்கள் ர்த்தி 

ெசய்யப்பட் ள்ளனவா? 2004ஆம் ஆண்  ஏற்பட்ட 
சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு எனக் கிழக்கு 
மாகாணத்திேல ைரச்ேசாைலப் பகுதியில் அைமக்கப்பட்ட 

கள்கூட இ வைரயில் பயனாளிக க்கு வழங்கப்படாத 
நிைலேய காணப்ப கின்ற . எனேவ, நான் இங்கு 

ன்ைவத் ள்ள குைறபா கள் மற் ம் ேதைவகள் 
அைனத் ேம இன்  எம  மக்கள் ன்பாக எ ந்தி க்கும் 
ேகள்விகளாகும் என்பைத இங்கு ெதாிவித் , அந்த வைகயில் 
எம  நாட் ல் எதிர்வ ம் காலங்களில் ஏற்படக்கூ ய 
இயற்ைக அனர்த்தங்க க்கு கங்ெகா க்கக்கூ ய வைக 
யிலான திட்டங்கைளத் தீட் , அவற்ைறச் ெசயற்ப த்த இந்த 
அரசு ன்வர ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

குறிப்பாக, எம  அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
ெகௗரவ அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் கடந்த 24ஆம் 
திகதி ெமக்சிேகாவில் நைடெபற்ற அனர்த்தங்கைளத் த ப்ப  
ெதாடர்பான மாநாட் ல், ‘இயற்ைக அனர்த்தெமான்றின் 
ேபா  உட்கட்டைமப் ச் ேசதங்கைளக் குைறத் , ெபா ளா 
தார அழி கைள எவ்வா  கட் ப்ப த் வ ’ என்ற ெதானிப் 
ெபா ளில் உைரயாற்றியி ப்பதாக அறிய கின்ற . 
அவர  அந்த உைரயில் காணப்படக்கூ ய விடயங்கைள ம் 
ெசயற்ப த் வதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். அத்ேதா , ெதன்னிலங்ைகயில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு எம  அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்வேதா , அந்த மக்கைள இன்னல்களி ந்  
மீட்ெட ப்பதற்கான திட்டங்கைளத்  தீட் , அவற்ைற 
விைரவாகச் ெசயற்ப த் மா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேநரத்தில் வடக்கு, கிழக்கு உள்ளடங்கலாக 
நாட் ைடய ஏைனய சில பகுதிகளி ள்ள மக்கள் 
வரட்சியால் மிக ம் பாதிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றனர். 
அந்த மக்க ைடய தாகத்ைதத் தீர்ப்பதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள ம் விைரவாக எ க்குமா  அரைசக் 
ேகட் க்ெகாண் , எனக்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்ததற்கு நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

[අ.භා. 2.05] 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගංවතුෙරන් මිය ගිය, ඒ 

වාෙග්ම අතුරුදහන් වුණු අයෙග් පවුල්වල සියලු ෙදනාටමත්, 
තුවාල වුණු අයටත් මම පළමුෙවන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් 
කනගාටුව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගංවතුර අපි හැම අවුරුද්ෙද්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක්. රත්නපුර දිස්තික්කයට වහින ෙකොට 
අපට අනිවාර්යෙයන්ම ගංවතුර ගලනවා. අෙප් පාලින්ද නුවරින් 
පටන් ගත්තාම ෙකළින්ම ඉංගිරිය දක්වාම ගංවතුර ගලනවා. ඒක 
අපි සාමාන්යෙයන් දන්නා ෙදයක්; හැමදාම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්නා ෙදයක්. නමුත් ඒකට මුහුණ ෙදන්න අපට ශක්තිය තිබුණා. 
ෙමොකද, ඒ කාලෙය් පළාත් පාලන ආයතන සකියයි. පාෙද්ශීය 
සභාෙව් සභාපති හිටියා; මන්තීවරු හිටියා. ඒ අය ෙලොකු වග කීමක් 
ඇතුව ෙම් කාරණයට මුහුණ දුන්නා. නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ගම්වල ජීවත් ෙවන්න බැහැ ෙන්. නමුත් ෙමවර අපි හිතුවාට වඩා 
ෙදගුණයක්, ෙතගුණයක් විතර ගංවතුර ගලන්න පටන් ගත්තා, 
විශාල වර්ෂාවක් සමඟ.  

පසුගිය 25වන දා රෑ වැස්සා. 26වන දා පාන්දර 5.30 විතර වන 
විට මම දැනගත්තා,  මාවතවත්ත, ෙබල්ලන, පාලින්ද නුවර නාය 
ගිහිල්ලා දස ෙදෙනක් යට ෙවලාය කියලා. මම ඒ ෙවලාෙව්ම ගියා. 
මම දැක්කා, ෙගවල් තුනක් සම්පූර්ණෙයන්ම යට ෙවලා, සමතලා 
ෙවලා තිබුණා. ඒ ෙගවල්වල හිටපු එෙකොෙළොස්ෙදනාම 
ෙපෙනන්න හිටිෙය් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම යට ෙවලා මැරිලා 
තිබුණා.  ඒ වාෙග්ම අත්වැල්ෙතොට, දිගන්ෙන් අටෙදෙනක් යට 
වුණා. තවම ඒ bodies අරෙගන නැහැ. මෙග් ඉතාම ෙහොඳ 
පාක්ෂිකෙයකුත් නැති වුණා. ඒ අටෙදනාෙගන් තවම ෙසොයා 
ගත්ෙත් ෙදෙදෙනකුෙග් bodies විතරයි. ඒ අය වැෙටන්ෙන් 
අතුරුදහන් වුණු අයෙග් ලැයිස්තුවට. නාය යාම් සහ ගංවතුර 
තත්ත්වය අධික ෙලස බලපෑ නිසා ඒක අපි කාටවත් එක පාරට 
හිතාගන්න බැරි වුණා. නමුත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයට මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න තිබුණා කියලා. ෙමොකද, ඒක තමයි ඒ ආයතනෙය් job 
එක.  

ෙම් වාෙග් ව්යසන ඇති වන විට ඒ ෙගොල්ලන් මුලින් දැනෙගන 
ඉන්න ඕනෑ; ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට ලැහැස්ති පිට ඉන්න ඕනෑ. ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ඉස්සර හැම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම ඔරු තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ තමයි 
ෙබෝට්ටු ෙගනැල්ලා දුන්ෙන්. එතෙකොට මිනිස්සු දන්නවා, 
ෙකොෙහොමද ගිහිල්ලා මිනිසුන්ව ෙබ්රා ගන්ෙන් කියලා. ෙම් 
වතාෙව් කිසිම සැලැස්මක් තිබුෙණ් නැහැ; කිසිම සූදානමක් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු ෙගොඩාක් පීඩාවට පත් වුණා.  

අපට සුනාමි ආවා ෙන්. සුනාමි ආපු ෙවලාෙව් අපි හිතුෙව් නැති 
ෙදයක් තමයි සිද්ධ වුෙණ්. සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ඇති කරලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්, ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොන කමයකින් හරි ෙම්වා ගැන දැන ෙගන, 
ඒ සඳහා අවශ්ය බඩු මූට්ටු ලැහැසත්ි කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. නමුත් ඒක හරියාකාරව සිද්ධ වුෙණ් නැහැ කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.  

අෙප් කළුතර දිස්තික්කය ගත්තාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 14ක් තිෙබනවා. ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 376ක් ෙමම 
ගංවතුරට ෙගොදුරු වුණා. පවුල් 50,482ක සාමාජිකයින් 187,883ක් 
ෙගොදුරු වුණා. මරණ 65ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 50ෙදෙනක් 
අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. තුවාලකාරෙයෝ 20ක් ඉන්නවා. 
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පූර්ණ හානි නිවාස 407යි, අර්ධ හානි නිවාස 1,324යි, සුළු හානි 
නිවාස 1,441යි. ඒ වාෙග්ම නාය ගිය පෙද්ශ 28ක් තිෙබනවා. 
පළාත්බද මාර්ග 8ක් සම්පූර්ණෙයන්ම අබලන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මාර්ග 6ක් අබලන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් විශාල පමාණයක් ෙමම ගංවතුර 
ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා. මතුගම පාසල් 68ක්, කලුතර 
පාසල් 25ක්, ෙහොරණ පාසල් 40ක් ගංවතුර නිසා අබලන් 
තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පතිසංස්කරණය කරන්න 
ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කිව යුතු විෙශේෂම 
කාරණය තමයි නායයෑම් අවදානම. නායයෑම් අවදානම තිෙබන 
ස්ථාන දැනට 481ක් තිෙබනවා. දැනට එයින් 141ක් පරීක්ෂා 
කරලා තිෙබනවා. ඒක ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණායතනයට 
අයිති වැඩක් කියලා මම හිතනවා. අපි ඒකත් විෙශේෂ කාරණාවක් 
විධියට ගන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී නාය යෑමට ලක්ෙවයි කියා 
හඳුනාගත් පෙද්ශ සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. නාය 
යනවා කියන එක අපි දන්ෙන් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. කාලයක් 
තිස්ෙසේ සිටම -අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිටම- කඳු නාය යනවා 
කියන එක කියනවා. සමහර අය එම ස්ථානවලින් ඉවත් කරලාත් 
තිෙබනවා. මම පදිංචි ෙහොරවල ගෙම් කන්ද නාය ගියා. එහි පදිංචිව 
සිටි අයට ෙවනත් ස්ථාන දුන්නාට, ඒ තැන්වල පදිංචියට ගිය අයත් 
ඉන්නවා; ෙනොගිය අයත් ඉන්නවා. ඒක නිසා නායයෑම් අවදානම 
තිෙබන ස්ථාන 481 සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 
ඒ එක්කම නාය යෑෙමන් ඉඩම් අහිමිෙවලා, නිවාස අහිමිෙවලා 
අවතැන් වන අය ගැනත් විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, මුදල් ෙදනවාය කිව්වාට ජනතාව  තුළ විශ්වාසයක් නැහැ. 
පූර්ණ හානි නිවසක් සඳහා ලක්ෂ 25ක් ෙදනවා කිව්වාෙන්. ලක්ෂ 
25ක් ෙදනවා කිව්වාට, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල් දිහා 
බැලුවාම මිනිසුන් තුළ ඒ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ෙකොස්ගම අවි 
ගබඩාව පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානෙය්, ඒ වාෙග්ම නායගිය තැන්වල, 
අරණායක සිටි මිනිසුන්ට තවමත් ඒ මුදල් ෙනොලැබීම පිළිබඳව ටීවී 
එෙක් ෙපන්වනවා. ලක්ෂ 25ක් ෙදනවාය කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයනුත් මිනිසුන්ෙග් විශ්වාසය දිනාගන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මැරුණු 
පුද්ගලෙයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක් ෙදන්න තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදලිනුත් හුඟක් තැන්වලට රුපියල් 15,000ක් 
පමණයි ලැබී තිෙබන්ෙන්. මරණ සහතිකය දුන්නාට පසුව තමයි 
ඉතිරි රුපියල් 85,000 ලබා ෙදන්ෙන් කියලා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් වුණු අය දැන් ඉන්ෙන් පස් යට. 
මම මීට ඉස්ෙසල්ලා මතු කළා වාෙග් ඒ අයෙග් පවුල්වලටත් එම 
දීමනාව ලබාෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම නැති 
වුෙණොත් අතුරුදහන් වුණු අයෙග් පවුල්වලට එම දීමනාව 
ලබාගන්න අවුරුදු 7ක, 8ක වාෙග් කාලයක් බලාෙගන ඉන්න 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවත් කිව යුතු විෙශේෂම 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ව්යසනෙයන් ෙගවල් කැඩුණු අය 
ඉන්නවාෙන්. දැන් ඔවුන්ට යන්න තැනක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු 
පන්සල්වල සිටියා; පාසල්වල සිටියා. නමුත් ඔවුන්ට හැමදාම ඒ 
තැන්වල ඉන්න බැහැ. ඒ අයට රුපියල් ලක්ෂ 25ක මුදල ලබාදීලා 
නිවස හදාගන්නකල් ෙවනත් කුලී නිවසක ෙහෝ ඉන්න මුදලක් 
ලබාෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම ෙම් අවස්ථාෙව් කරනවා. අපි පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව කථා කෙළොත් කියන්න ඕනෑ, ෙම් ව්යසනෙය්දී 
ඇත්තටම නිලධාරින් වැඩ කරනවා අපි දැක්කා. නමුත්, නිලධාරින් 
භයවුණා. භය වුෙණ් විධිමත් චකෙල්ඛ ඇවිල්ලා නැති නිසායි. 
දැනට තිෙබන්ෙන් පැරණි චකෙල්ඛ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් FCID 

එකට අරෙගන ගිය නිසා භයවුණා. අෙප් ගම්වල ගාම නිලධාරින්, 
ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි නියාමකයින් FCID එකට ෙගනගියා. FCID 
එකට ෙගනියනවා කිව්වාම ඒ අය භයයි. ඒ අය අපට කථා කරලා 
කියනවා, "මන්තීතුමා, අපට ෙහට FCID එකට එන්න කියලා 
තිෙබනවා. අපට ආපහු එන්න ලැෙබයිද, එෙහම නැත්නම් කූඩුවට 
දමයිද දන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ අවදානම ගත්ෙත් 
නැහැ. ඒ කාරණයත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක ඉතාම බරපතළ ෙදයක්. 

ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට, රජෙය් නිලධාරින් ට, එෙහම 
නැත්නම් සමෘද්ධි නියාමකයින්ට, එෙහමත් නැත්නම් කෘෂි 
පර්ෙය්ෂණ සහකාර නිලධාරින්ට ෙමවැනි අවස්ථාවලදී ෙකළින්ම 
මැදිහත් ෙවලා පාෙයෝගිකව වැඩ කරන්න කියලා වගකීම ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒක කටින් කියලා වැඩක් නැහැ. කටින් කිව්වාට නිලධාරින් 
ඒවා කරන්ෙන් නැහැ. 

ෙකළින්ම කියන්න ඕනෑ, "ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක් 
ආෙවොත්, ෙම් විධියට වැඩ කරන්න" කියලා. ඒ නිසා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් කරුණු ෙබොෙහොම 
සැලකිල්ලට ගන්න කියලා. ෙමොකද, අර කවුද කිව්වා වාෙග් තව 
අවුරුදු පහක් යනෙකොට අපිට ෙම් සිද්ධිය අමතකයි. මීට පස්ෙසේ 
ආණ්ඩුව වුණත් ෙම්වා වැඩි සැලකිල්ලකට ගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩුවට ඇඟ ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නිසා විවිධ පකාශ 
කරනවා. එෙසේ විවිධ පකාශ කරන්ෙන් ඒ ෙව්ලාෙව් තිෙබන 
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්නයි. ඒ කියන්ෙන් ඒ තත්ත්වෙයන් අයින් 
ෙවන්නයි. සම්පූර්ණ හානි වූ නිවසකට වන්දි හැටියට ලක්ෂ 
විසිපහක් ෙදනවා කියනවා. හැබැයි, ඉතින් මිනිසුන්ට නම් 
විශ්වාසයක් නැහැ, ලක්ෂ විසිපහක් ෙදයි කියලා.  මීට කලින් 
ආපදා සිදුවුණු තැන්වලට එෙහම දීලා නැති නිසා මිනිසුන්ට ඒ 
ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් මිනිසුන් ෙගොඩ 
නගන්න ඉක්මනටම කියා කරන්න ඕනෑය කියන එක මම 
කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අයට ඒ මුදල් ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. දැන් ඒ මිනිසුන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන්.  

මට ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා කථා කළා. එතුමා රට 
ඉඳලා ආවාට පස්ෙසේ මට කථා කරලා කිව්වා, "ඕනෑම ෙදයක් මට 
කියන්න" කියලා. ෙනොම්මර ෙදකකුත් දුන්නා. එතුමාෙග් 
ෙනොම්මරයත් දුන්නා. මම හිතන විධියට ආපදා 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් ෙනොම්මරයත් දුන්නා. එෙහම දීලා කිව්වා, 
"ඕනෑම ෙදයක් තිෙබනවා නම් කියන්න" කියලා. ඒ ගැන මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැනත් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, භයානක නීති-රීති තිබුණත්, 
එම නීති-රීතිවලින් ඔබ්බට ගියාම තමුන්ට පශ්න ඇති ෙවනවා 
කියලා දැන ෙගනත් රජෙය් නිලධාරින් ෙම් අවස්ථාෙව් බැහැලා 
වැඩ කිරීම ගැන මම ඇත්තටම ඒ අයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන ෙහොඳ ෙයෝජනාවලට අපි එකඟයි. අපි 
කවදාවත් ඒවා මඟ හරින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අද ෙනොෙවයි, ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී වුණත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට මුහුණපාන්න ෙවන 
නිසා.  වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙහොඳ ෙයෝජනා 
ෙගෙනනවා නම් අපි ඒවාට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා.  

මම තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඩම් 
ෙගොඩ කරන එක නවත්වා තිබුණා. ඒකට ෙබොෙහොම තදින් හිටියා. 
නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ මිනිස්සු හිතන-හිතන විධියට 
ඉඩම් ෙගොඩ කළා. ෙම්ක ඇත්තටම සිද්ධ  වුණු ෙදයක්; හැම 
තැනම ඉඩම් ෙගොඩ කළා. ඉසස්ර ඉඩම් ෙගොඩ කරනෙකොටම, 
''කෘපනිස'' ඇවිල්ලා ඒක නවත්වනවා. නැත්නම් නඩු දමන්න 
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යනවා. දැන් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන්ම  ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න "open cheque" එකක් දුන්නා. 
ඒක ලිඛිතව කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න 
පටන් ගත්තා. එෙසේ  ෙගොඩ කරන්න පටන් ගත්ත එකත් ෙම් 
සිද්ධියට ෙගොඩක් බලපෑවාය කියන එකත් සඳහන් කරමින්, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. 

 

 
[අ.භා. 2.27] 
 
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) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල ඇති වූ 
කාලගුණික විපර්යාසයත් සමඟ විශාල ජල ගැල්මක් ඇති වුණා. ඒ 
ගලපු ගංවතුර නිසා හානියට පත් වූ ජනතාවටත්, ජීවිත හානි වූ 
පවුල්වලටත් මුලින්ම අෙප් සංෙව්ගය පළ කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිතර නිතර  ගංවතුර 
ඇතිවීම පිළිබඳවත්, ඒ අවස්ථාවලදී පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා වූ 
විසඳුම් ෙසවීෙම් කියාවලිය සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳවත් කරුණු 
කිහිපයක් පානීය ජලය සැපයීෙම් වගකීම දරන අමාත්යතුමා 
හැටියට ෙම් විවාදයට එක් කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි නිරන්තරෙයන් දකින 
ෙදයක් තමයි, ෙමවැනි විශාල ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ ෙදන්න 
වුණාම, පක්ෂ-විපක්ෂ ෙබ්ද ෙනොබලා කවුරුත් එකතු වී අවශ්ය 
පරිදි වැඩ කටයුතු කරන එක. ඒක සාමාන්යෙයන් සිදුෙවන 
කාර්යභාරයක්. යම් දුරකට යම්-යම් විෙව්චන තිබුණත් ෙවනදා 
වාෙග්ම ෙම් වතාෙව්දීත්, රාජ්ය නිලධාරින්, තිවිධ හමුදාෙව් අය, 
ෙපොලීසිෙය් අය  යන ෙම් හැම ෙදනාම - අපි කවුරුත්-  ඍජුව 
මැදිහත් වී ඉතාම කැපවීෙමන් වැඩ කළ බව මුලින්ම කියන්න 
ඕනෑ. 

ඒ එක්කම, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට සිද්ධ 
වුණා, අර්ධ වශෙයන් නැත්නම් සම්පූර්ණ වශෙයන් සමහර ජල 
සම්පාදන කම වසා දැමීමට. නමුත් ෙකටි කාලයක් තුළදී  ඒවා 
නැවත පණ ගැන්වීෙම් කියාදාමෙය්දී අප ෙග් ෙසේවක පිරිස ලබාදුන් 
ඒ  සහෙයෝගය පිළිබඳව මෙග් කෘතඥතාව  මුලින්ම ඒ අයට පුද 
කර සිටිනවා.   

කැලණි ගඟ, කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ වැනි පධාන 
ගංගා පිටාර ගැලීමත් එක්ක සිද්ධ වන ෙම් මහා හානිය  සදහටම 
නැතිකර ගැනීම සඳහා, නැත්නම් යම් දුරකට අඩු කර ගැනීම සඳහා 
ගතයුතු ඉදිරි  කියා මාර්ග පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුව තිෙබනවා.  නිල්වලා ග ෙඟ් ජලය, ජලාශ කිහිපයක් ඇතිකර 
ඒ තුළින් පාලනය කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙයෝජනාවක් 
තිබුණා. ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීමට විටින් විට ෙනොෙයකුත් 
රජයන් හරහා අවධානය ෙයොමු වුණත්, ඒ සඳහා වූ කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් තවමත් ඇති වුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්  හම්බන්ෙතොට  දිසත්ික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු 
වාෙග්ම, ඒ පළාෙත් අලුතින් ආෙයෝජන ඇතිකිරීම සඳහා  පිටරටින් 
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න සුදානම් ෙවන අවසථ්ාෙව්දී,  අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් ඒ පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තාවක් සැකසීමට මෑතකදී 
අපට සිදු වුණා. ඒ කාර්යය අපට පැවරුණා. අපි එහිදී  ගිං,  

නිල්වලා ගංගාවල ජලය හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට හරවා යැවීම 
සඳහා වාර්තාවක් සකස් කර දුන්නා. ජලාශ කීපයක් ඇති කිරීම ඒ 
කරුණු අතර පධානයි.  විෙශේෂෙයන් පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා 
වූ, ඒ සඳහාම  වූ ජලාශ සෑදීමක් ගැන එහි සඳහන් ෙවනවා. ගිං, 
නිල්වලා ගංගා විතරක් ෙනොෙවයි, මහවැලි ග ඟටත් සම්බන්ධ 
ෙනොෙයකුත් පෙද්ශවල ෙමවැනි ජලාශ ඇති කළ යුතුයි කියලා අපි 
අදහස් කරනවා. දැනට දශක කීපයකට උඩදී පානීය ජලය සඳහා 
විතරක්ම අඹතෙල්, ලබුගම වැනි ජලාශහැදුවාට පස්ෙසේ, එවැනි 
ජලාශ අපි ෙම් රෙට් තවම හදලා නැහැ. වාරිමාර්ග සඳහා වූ 
ජලාශත් එක්ක බද්ධ කරෙගන තමයි අෙප් වැඩ කටයුතු දැන්  කර 
ෙගන යන්ෙන්. ෙම් කාරණාව පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු වීම 
අවශ්යයි කියලා මා සිතනවා. 

ඇත්ත වශෙයන්ම නිල්වලා ගඟ හම්බන්ෙතොට දක්වා හරවා 
යැවීම උමගක් හරහා කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳ ශක්යතා වාර්තාවක් හදන්නත් අපි ලෑස්ති ෙවනවා. නමුත් 
එක ෙදයක් සිදු ෙවනවා. විටින් විට ජල ගැලීම් ඇති වී විශාල 
ගණනින් ජනතාව ජලයට යට ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් හරි අඩක් ෙම් ෙඛ්දවාචකයට හසු වුණා.  
විෙශේෂෙයන් වියළි කාලගුණික තත්ත්ව  තිෙබන කාලසීමාවකදී ඒ 
දිස්තික්කවල ෙවෙසන ෙගොවි ජනතාවට ජලය ලබා ගැනීෙම් 
අපහසුතාවක් ඇතිෙව්ය යන සැකය මතු වීම උඩ ෙම් නිල්වලා ගඟ 
හරවා යැවීෙම් ව්යාපාරය පිළිබඳව විෙරෝධතා ඇති ෙවනවාය 
කියන එකත් අපි කිව යුතුයි. ෙම් පිළිබඳව ඒ ෙගොවි ජනතාව 
එක්කත්,  ඒ වාෙග්ම, ඒ පෙද්ශවල ෙද්ශපාලන නායකයන් 
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා තිරසාර විසඳුමක් පිළිබඳව කල්පනා 
කළයුතු අවස්ථාවක් තමයි ෙම් පැමිණ තිෙබන්ෙන් කියන එක මා 
මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා.  

කැලණි මිටියාවෙත් ඇති වුණු පශ්නය ගැන කවුරු ෙමොනවා 
කිව්වත්, කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා දැන් ෙමොෙහොතකට කලින් 
කියා සිටියා,  එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම 
පිළිබඳව දැඩි කියා මාර්ගයක් ගත්තා කියලා. හැම රජයක් හරහාම 
දැඩි කියා මාර්ග ගන්නවා තමයි. නමුත් ඒවා කරන්න කම සහ විධි 
ෙසොයා ගන්නා අයත් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව ව්යංගෙයන්, 
වකාකාරෙයන් තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙම් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සිදු 
කරනවාය කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා කාරණයක්. ෙම් 
පිළිබඳව අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන රජය පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු 
කරනවා ෙවනුවට, ඒ වාෙග්ම රජය පැත්ෙත් ඉඳෙගන විපක්ෂය 
පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා ෙවනුවට ස්ථිරසාර විසඳුම් ෙසවීෙම් 
කියාමාර්ගයකට යන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම SLLR&DC ආයතනයට ෙම් පිළිබඳ බලය 
පැවරී තිෙබනවා. මම නම් හිතන්ෙන් ආයතන ගණනාවක් 
තිබුණාට වැෙඩ් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. පානීය ජලය පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත්, අපටත් විෙශේෂෙයන් ගංගා නිම්න, ගංගා ෙදෝණි 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වුවමනාවක් තිෙබනවා. ගංඟා නිම්න, ගංගා 
ෙදෝණි ආරක්ෂා කර ගැනීමට විතරක් ආෙව්ණික වු අධිකාරියක් 
ඇති කළ යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  ගංගා නිම්න 
සංවර්ධන මණ්ඩලය - River Valleys Development Board  - 
කියලා ආයතනයක් කලින් තිබුණා. ඒක අෙහෝසි කරලා තමයි ෙම් 
SLLR&DC ආයතනය හැදුෙව්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
SLLR&DC ආයතනය හරහා ගංගා නිම්න, ගංඟා ෙදෝණි ආරක්ෂා 
වීෙම් වැඩ කටයුත්ත හරියාකාරව, නිසි ෙලස ෙකෙරනවාද කියලා 
පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ෙකටි කාලයක් ෙම් ආයතනය භාරව 
කටයුතු කළා. ඇත්ත වශෙයන් SLLR&DC ආයතනයට විශාල 
කාර්ය භාරයක් පැවරී තිෙබනවා.  එම  ආයතනය හරහා නීති 
මාර්ගෙයන් කටයුතු කරලා අනවසර ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් 
නැවැත්වීම, ඒ වාෙග්ම ඇළ ෙදෝණි සුද්ධ කිරීම් වැනි කටයුතු, 
ෙව්ල්ල ආරක්ෂා කිරීෙම් බැමි සෑදීම වැනි වැඩ කටයුතු 
ෙකෙරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි පුළුල්ව ගත්ෙතොත්,  අෙප් රෙට් මතු පිට තිෙබන ගංගා 
103කට වඩා තිෙබනවා. ෙම් හැම තැනම තිෙබන ගංගා ෙදෝණි, 
ගංඟා නිම්න ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට එක සංවිධානයකට 
මැදිහත් විය හැකිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්කට 
අදාළ තවත් ආයතන තිෙබනවා. වනසංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබනවා; වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා; 
මහවැලි අධිකාරිය තිෙබනවා; වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තිෙබනවා; ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ආයතන රාශියක් ෙම් විෂය පථයට අත ගහනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගංගා ෙදෝණි, ගංගා නිම්න ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට විතරක් ආෙව්ණික වූ අධිකාරියක් ඇති කළ යුතුයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. මම අමාත්ය මණ්ඩලයටත් ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගන ගියා. නමුත් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් එක එක විෂය 
භාර අමාත්යවරුන් ඒකට විරුද්ධ වුණා. එම නිසා ඒක ෙකරුෙණ් 
නැහැ. මම නම් හිතන්ෙන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් පිළිබඳව සිතා 
බලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියලායි.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Minister, you have taken 11 minutes.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම තව එක ගැටලුවක් පිළිබඳව සඳහන් 

කරන්න කැමැතියි.  ෙමොකද, වැරැදි අවෙබෝධයක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන් කියන මතයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ගංවතුර බැස යාමත් එක්ක ඇති වුණු එක පශ්නයක් පිළිබඳව 
ජලසම්පාදන මණ්ඩලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීෙම් 
අවශ්යතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

කඩවත - බියගම පෙද්ශවල ජලෙය්  පවතින දුර්ගන්ධය සහ 
පැහැය ෙවනස්වීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා.  අෙප් ෙදොස්තර 
මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි. කැලණි ගෙඟ් ජල 
මට්ටම ඉහළ යාම නිසා ඇළවල් ආශිත පෙද්ශවල ජලය විශාල 
වශෙයන් උඩු අතට ගැලීමක් සිදුවුණා. ඒ අනුව පට්ටිවල පෙද්ශෙය් 
යක්ගහවත්ත ඇළ දිෙග්ද ෙමෙලස ජලය ගමන් කළ අතර, කැලණි 
ගෙඟ් ජල මට්ටම අඩු වීමත් සමඟම ඉහළට ගිය ජලය  තැන්පත් වී 
තිබූ ෙතල් සහ අපදව්ය ෙසෝදාෙගන නැවතත් ගඟ ෙදසට පැමිණීම 
ෙහේතුෙවන් ෙමෙලස එම සීමාෙව් කැලණි ගෙඟ් ජලය අවපැහැ 
ගත් අතර, දුර්ගන්ධයක්ද ඇතිවී තිෙබනවා.  එම කරුණු පිළිබඳව 
මට දැන් වාර්තා කිරීමට  සිදුෙවලා තිෙබනවා. ෙමම තත්ත්වය 
හඳුනාගත් වහාම අෙප් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් එම ඇෙළේ සිට 
කැලණි ගඟ දක්වා ජලය වැෙටන ස්ථානවලට වැලි ෙකොට්ට දමා 
අවහිරෙකොට අපදව්ය මිශ ජලය කැලණි ගෙඟ් ජලය සමඟ මිශවීම 
නැවැත්තුවා.  ඉන්පසුව එක්රැස්වූ ජලය තාවකාලික නළ මාර්ගයක් 
ස්ථාපනය කර ෙපොම්ප ෙයොදා තුළුමඟට පහළින් නැවත ගඟට මුදා 
හැරීම අපි කර තිෙබනවා.   

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් අප ලබා ගන්නා ජලයට අපදව්ය මිශවීම 
වැළැක්වීමට  කියා කර තිෙබනවා. ජලය පිරිපහදු කමෙය් සෑම 
පියවරක්ම අපි පරීක්ෂණයට භාජන කරලා, ජල පවිතාගාරවලින් 
නිකුත් කරන  ජලය පරිෙභෝජනයට ෙයෝග්ය නම් පමණක්  නිකුත් 
කරනු ලබන බවට සහතික කරනවා කියන එක මම පැහැදිලිව 
කියා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් පිළිබඳව යම් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වී 
තිෙබන බව  මට වාර්තා වුණා.  එම කරුණ පිළිබඳවත් සඳහන් 
කරමින්,  ෙමම විවාදයට එක්වීමට මට අවසථ්ාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්  මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ගරු මන්තීවරුන්  27 ෙදෙනකු පමණ 

තවත් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා.  
විපක්ෂෙයන් ගරු මන්තීවරුන් 14 ෙදෙනකු පමණ කථා 
කරන්නට සිටිනවා. එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකුට  පසුව විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුට  කථා කරන්න 
සිද්ධ ෙවයි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා.  

ඊට පථමෙයන් කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "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 නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 2.31] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගංවතුර ෙඛ්දවාචකයක්  සිදු 

වුණු අවස්ථාවක ගිං ගඟට ආසන්නෙය්, ගිං ගඟ මිටියාවෙත් 
පදිංචිකරුවකු හැටියට, ඍජුවම ගංවතුර පශ්නයට මුහුණ දුන් 
ෙකෙනකු හැටියට අද ෙම් ගරු සභාෙව් පැවැත්ෙවන වටිනා 
විවාදෙය් දී අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 
ගැන මම සතුටට පත් ෙවනවා.    පසුගිය මැයි 25 ෙවනිදා ඇද 
හැළුණු මහ වැසස්ත් එක්ක,  ඒ වාෙග්ම  26 ෙවනිදා ඇද හැළුණු 
මහ වැස්සත් එක්ක ගංවතුර ගලාෙගන ආවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ ගිං ගඟ  මහා ජල 
ගැල්මක් බවට පත්ෙවද්දී, අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණ 
බරපතළ ගැටලු කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මා මුලින්ම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ, ෙමහි අරමුණ කවුරු ෙහෝ නිලධාරි මහත්මෙයකුට, 
මහත්මියකට එෙහම නැත්නම් අමාත්යාංශයකට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීම ෙනොවන බව. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයකට 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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මුහුණ දීමට සිදුවුවෙහොත්, ෙමවර ඇතිවූ අඩු පාඩු නිවැරදි කරෙගන 
ඒවා යළි සිදු ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු සකස් කර ගැනීමයි කළ 
යුත්ෙත් කියන එක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම් සභාෙව්ත් පකාශ වුණා; ඒ වාෙග්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පවත්වපු රැස්වීම් කිහිපයකදීත්  
සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා;   ෙම් ගිං ගඟ ගලන එක  නතර කරන්න 
දීර්ඝ කාලීන විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවාය කියන 
කාරණය. එය මම ෙම් ෙවලාෙව් අනුමත කරනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට එය අනුමත 
කරමින්, ඒ සඳහා එකඟ ෙවමින් තමයි මෙග්  කථාව පවත්වන්ෙන්. 

එවැනි දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ෙසොයනවා නම් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ෙනළුව, තවලම වාෙග් පෙද්ශවල පාරම්පරිකව 
මිනිසුන් ජීවත් ෙවමින් ඒ අය උපයා සපයා ගත්ත, ඒ අය 
ෙගොඩනඟා ගත්ත ඒ අයෙග් ජීවන තත්ත්වය, ඒ වාෙග්ම ඒ අය 
සකස් කර ගත්ත ඒ අයෙග් ජීවන වටපිටාව ආරක්ෂා වන විධියට, 
ඒ අයට සහන සැලෙසන විධියට අපි එය සැලසුම් කළ යුතුයි 
කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මම ෙයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ගිං ගඟ පිටාර ගැලීෙම්දී අපට මුහුණ ෙදන්න 
ෙවච්ච බරපතළම පශ්නය තමයි ෙනළුව, තවලම වාෙග් පෙද්ශවල 
දැඩි සැඩ පහරකුත් එක්ක මහා ගංවතුරක් ගලා ෙගන එද්දී ඒ 
ජනතාව ක්ෂණිකව මුදාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය. 
26වැනිදා මහ රෑ සිට 27වැනිදා එළි වනතුරු මෙග් දුරකථනයට 
ඇමතුම් සියගණනක් ආවා. 27වැනිදා පාන්දර 3.00ට විතර ආපු 
දුරකථන ඇමතුම්වලින් කියවුෙණ්, "අපි දැන් ඉන්ෙන් අෙප් ෙගදර 
වහල උඩ. එෙහම නැත්නම්, ෙදවැනි තට්ටුවත් යට ෙවන්න ළඟයි. 
අපව ෙකොෙහොම හරි මුදා ගන්න." කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අපි මුහුණ 
දීපු බරපතළම ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ තමයි ෙකොෙහොමද ඒ ජනතාව 
මුදා ගන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ඒ අයට තමන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා ගන්න 
උදවු කරන්ෙන් කියන එක. ෙම් වාෙග් ෙවලාවකදී එක පැත්තකින් 
අෙප්ම ජනතාවත් යම්කිසි විධියකින් එයට වගකිව යුතුයි. ෙමොකද, 
රජය විවිධ විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම් කරද්දී, ඒ 
අයට විවිධ විධියට පණිවුඩ ලබා ෙදද්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
තමන්ෙග් ෙග් ෙදොර දාලා ගිෙය් නැහැ. එක පැත්තකින් තමන්ෙග් 
ෙගදර-ෙදොරට තිෙබන ආසාව නිසා, තමන් රැස් කරපු ධනයට 
තිෙබන ආසාව නිසා ෙවන්න පුළුවන් තමන්ෙග් ෙග් ෙදොර දාලා 
ගිෙය් නැත්ෙත්. නමුත්, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමුන්ෙග් ෙග් ෙදොර 
දාලා ගිෙය් නැහැ. එෙහම යන්න අකමැති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ ෙම් වාෙග් විශාල 
වතුරක් ගලාවි කියලා. ඒක නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමන්ෙග් 
ෙගවල් තුළ රැදිලා හිටියා. අවසානෙය්දී ෙග් වහලත් යට ෙවන්න 
ළං ෙවනෙකොට තමයි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අපට කථා කරලා 
කිව්ෙව්, "අපව මුදා ගන්න." කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ගිං ගඟ පිටා ර ගලන එක නතර කරන්න දීර්ඝ කාලීන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන එක පමාද ෙවනවා නම්, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ෙනළුව සහ තවලම පෙද්ශවලට ක්ෂණික වතුර 
ගැලීමකදී පාවිච්චි කළ හැකි ෙබෝට්ටු පමාණයක් ෙහෝ ලබා ෙදන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. අඩුම තරෙම් පැදෙගන යාමට හැකි 
මගීන් එෙගොඩ-ෙමෙගොඩ ෙගනයා හැකි එක් ෙබෝට්ටුවක්වත් ගාම 
නිලධාරි වසමකට ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙනළුවට, තවලමට, උඩුගමට ගංවතුර 
ගලද්දී බද්ෙද්ගම පෙද්ශයට පණිවුඩ එනවා, "දැන් ෙනළුවට, 
තවලමට, උඩුගමට මහා විශාල වතුරක් ගලාෙගන එන්ෙන්." 
කියලා. හැබැයි, ඒක පචාරය කරගන්න අඩුම තරෙම් අෙප් 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ශබ්ද විකාශන යන්තයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට සිද්ධ වුණා 
මහ රෑ ශබ්ද විකාශන යන්ත ෙසොයාෙගන, ඒවා වාහනවල ගැට 
ගසාෙගන ෙම් පණිවුඩය ජනතාවට දන්වන්න. සමහර ෙවලාවට ඒ 
විධියට පණිවුඩය ෙදනෙකොට පමාද වැඩියි. ඒ නිසා ෙමවැනි 
සූදානමක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා කෑ ගහලා හුඟාක් අයට 
කිව්වා, ඒ තැන්වලින් ඉවත් ෙවන්න කියලා. මම පාන්දර 2.00ට 
විතර බද්ෙද්ගම සමහර ස්ථානවලට ගිහිල්ලා කිව්වා, "දැන් විශාල 
වතුරක් ගලනවා. වහාම ෙම් ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න." කියලා. 
හැබැයි, ඔවුන් ඒ පණිවුඩය ඒ තරම් පිළිගත්ෙත් නැහැ. අපි කියන 
පණිවුඩය විශ්වාස ෙනොකර ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තමන්ෙග් 
ෙගවල්වල හිටියා. ඒ නිසා අෙප් ජනතාවට කිසියම් විධියක 
දැනුමක්, අවෙබෝධයක් දිය යුතු ෙවනවා ෙම් වාෙග් ආපදාවකදී 
හැසිරිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන්. පාසල්වල කුඩා දරුවන්ෙග් 
සිට වැඩිහිටියන් දක්වා යම්කිසි ආකාරයකට පුහුණු කිරීමක් කළ 
යුතු ෙවනවා, ෙමවැනි ආපදාවකදී ෙකොෙහොමද ඒ අය හැසිරිය 
යුත්ෙත් කියලා. ඒ ආපදාව ගංවතුරක් ෙවන්න පුළුවන්; නාය 
යෑමක් ෙවන්න පුළුවන්; ෙවනත් හදිසි ආපදාවක් ෙවන්න පුළුවන්.  
පාසල් දරුවන්ට පවා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් අධ්යාපනයක් ලබා දිය 
යුතු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආපදාෙව්දී අෙප් ගුවන් හමුදාව 
කියාත්මක වුණා; අෙප් යුද හමුදාව කියාත්මක වුණා; අෙප් නාවික 
හමුදාව කියාත්මක වුණා. කුඩා සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් අෙප් 
දිස්තික්කෙය් මෙග් නිවසට ෙබොෙහොම ආසන්නෙය්දී කඩාෙගන 
වැටුණා. ඒ ගුවන් යානය ගංවතුරට හිර ෙවලා හිටපු දුප්පත් 
අහිංසක මිනිස්සුන්ට කෑම අරෙගන ගිය එකක්. තවත් අවස්ථාවකදී 
සිවිල් වැසියන් ෙබ්රා ගන්න ගිහින් ගුවන් භටෙයකුෙග් ජීවිතය 
අහිමි වුණා. මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ආරක්ෂක හමුදාවල සියලු 
ෙදනාටම මෙග් උපහාරය , ෙගෞරවය පුද කරන්න අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු පළාත භාර නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
ජයලත් මහත්මයා ෙපොලීසිය හසුරුවමින්, ගාල්ල ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස ්
අධිකාරිතුමා, ඇල්පිටිය ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරීතුමා ඇතුළු 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරු, ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු විශාල 
ෙසේවාවක් ලබා දුන්නා. ෙම් ආපදාෙව්දී ඒ අය ඉක්මනින් 
කියාත්මක වුණා. ඒ නිසා අෙප් දිසත්ික්කෙය් ජීවිත හානි අවම කර 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එක ගාම නිලධාරි වසමක් හැර 
අෙනක් සියලු ගාම නිලධාරි වසම් යටවූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා. ඒ යට වුණු පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පුරා සතියක් වතුර ගලලා තිබුණා. නමුත්, 
එකම එක ජීවිත හානියක්වත් නැති ස්ථාන බවට ඒවා පත් කර 
ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් නිලධාරින් ගත්ත කියා මාර්ග නිසයි. මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල මහ දිසාපතිතුමාටත්, 
සියලුම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ටත් ස්තුති කරනවා, ඒ අය කළ 
කැපවීම සහ පරිත්යාගය ෙවනුෙවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් එම ජනතාව පශ්න 
රාශියකට මුහුණ ෙදනවා. ඒවාට විසඳුම් ෙදන්න රජයක් හැටියට 
අපි කියා කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලනවා, රාජ්ය 
ෙසේවකයින් තමන් ගත්ත ණය ෙවනුෙවන් ෙගවීමක් කළ යුතුව 
තිෙබනවා නම්, ඒවාට සහන ෙදන්න කියා කරන්න කියලා. ඒ අය 
ගත්ත යතුරු පැදි අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට සහන 
ෙදන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා ව්යාපාර ෙවනුෙවන් 
ණය ගත්ත අය ඉන්නවා. බැංකුවලට ණය ෙවලා ව්යාපාර පටන් 
ගත්ත අය ඉන්නවා. අද එම ව්යාපාර සහමුලින්ම විනාශ ෙවලා. 
ඒවා ෙගොඩ ගන්න ඒ අයට තව අවුරුදු 10ක්-15ක් යයි. එම නිසා 
ගත්ත ණය ෙගවන්න අඩුම තරෙම් අවුරුදු 2ක-3ක සහන කාලයක් 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. රජයට පුළුවන්කමක් 
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තිෙබනවා නම් එම ව්යාපාර ෙගොඩනඟා ගන්න කිසියම් ආධාරයක්, 
මුදල්මය ආධාරයක් ෙදන්න කියලාත් ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලනවා.  

ස්වයං රැකියාවක් ෙලස ඉතා කුඩාවට පටන් ගත්ත ෙබ්කරි, 
යතුරු පැදි අලුත්වැඩියා කරන ස්ථාන, පා පැදි අලුත්වැඩියා කරන 
ස්ථාන පවා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට තම ස්වයං රැකියාව 
නැවත ෙගොඩනඟා ගන්න ආධාර උපකාර කරන්න කියලා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම නිවාස ණය ගත්ත 
අයට අද ඒ ණය ෙගවා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තු කීපයක් 

ෙදන්න. මම ගංවතුෙරන් යට වුණු පෙද්ශයක ජීවත් වන 
මන්තීවරෙයක්. එම නිසා මට ෙම් කාරණා කීපය ඉදිරිපත් කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ නිසා තමයි ඔබතුමාට ෙමතරම් ෙව්ලාවක් ලබා දුන්ෙන්. 

දැන් අවසන් කරන්න. 
 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සියලුම වගාවන් විනාශ 

ෙවලා, ආදායම් මාර්ග අහිමි ෙවලා, ජනතාවට තමන්ෙග් නිවස 
විතරයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දීපු වියළි සලාකෙයන් ඒ 
අයට සතියකට ෙදකකට වඩා ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
එම නිසා ඒ අයෙග් වගාවන් නැවත ෙගොඩනඟා ගන්න උදවු 
උපකාර කරන්න. ෙත්වලට සහනය ෙදන්න. කුරුඳු ඇතුළු සුළු 
ෙභෝග වගාවන්වලට යම්කිසි සහනාධාරයක් ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි බිල්, ජල බිල්, දුරකථන බිල් ෙගවා 
ගන්නවත් අද ජනතාවට ආදායම් මාර්ගයක් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් 
සහන සලසන්න කියලාත් ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් එක 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. චීන සමූහාණ්ඩුව විසින් කියාත්මක 
කරපු ගිං ගඟ ව්යාපාරෙය් පහළ ෙක ළවෙර් bunds ෙදපස ෙම් වන 
විට පිරිසිදු කරමින් යනවා. ඒක කළ යුතු ෙදයක්. අපි ඒකට විරුද්ධ 
නැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගස ් ඉවත් කරෙගන යෑෙම්දී 
ෙමෙතක් වගා කර ගත්ත අහිංසක මිනිසුන්ට බරපතළ 
අසාධාරණයක් වනවා. ෙමොකද, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඇතැම් ස්ථානවල රක්ෂිත පෙද්ශ ලකුණු කරලා, මායිම් ගල් දාලා 
නැහැ. එම නිසා ජනතාව දැන ෙහෝ ෙනොදැන සමහර තැන්වල වගා 
කරලා තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන්ට යම්කිසි කාලයක් ෙදන්න. ඔබතුමා 
රක්ෂිත පෙද්ශ නිරවුල් කර ගැනීම ගැන, පිරිසිදු කර ගැනීම ගැන 
අෙප් කිසි පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, එම සථ්ානවල වගා කරපු අයට 
අඩුම තරෙම් තමන්ෙග් වගාවන් ඉවත් කර ගන්න සාධාරණ 
කාලයක් ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. 

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)  
කාලයක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම සාධාරණ කාලයක් ෙදන්න. ඒ 

වාෙග්ම ඒ bundsවලට අවශ්ය රක්ෂිත පෙද්ශ ලකුණු කරලා 
ෙදන්න කියලාත් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මා ඔබතුමාට 
ආරාධනා කරනවා, අෙප් බද්ෙද්ගම ඇතුළු ගාල්ල පෙද්ශෙය් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් කරන්න කියලා. ඔබතුමා ගංවතුර 
අවස්ථාෙව්දී ආවා; ඒ ගැන ස්තුති කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
කථානායකතුමා ආවා.   ගරු ජනාධිපතිතුමා ආවා. ගරු 
අගමැතිතුමා ෙසොයා බැලුවා. ඒ හැම ෙකෙනකුටම ස්තුති කරමින්, 
ෙමවන් ආපදාවලින් අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න 
අනාගතෙය්දී සැලසුම් සහගතව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය 
කියලා ඉල්ලමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙ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. 2.43] 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මුහුණ දුන්ෙන් ජාතික 

ආපදාවකට. ෙම් ෙවලාෙව් අන් අයෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට ෙගොස් තමන්ෙග් දිවි අහිමි කර ගත් කිහිපෙදෙනක් 
ඉන්නවා. එක් ෙකෙනක් තමයි, ගුවන් හමුදා භටයා. ඊළඟට, ජීවිත 
හයක් ෙබ්රා ෙගන ගං දියට බිළි වුණ ෙබලිඅත්ෙත් තරුණෙයක් 
පිළිබඳව වාර්තා වුණා. ඒ අයටත්, ඒ වාෙග්ම දිස්තික්ක 7කට 
බලපාපු මහා ගංවතුර සහ නාය යෑම් උවදුෙරන් ජීවිත අහිමි වුණු 
300කට ආසන්න පමාණයක ජනතාවටත්, විෙශේෂෙයන්ම 
බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිෙය් නාගහෙදොළ නාය යෑම නිසා ඇති වූ 
ජල ගැල්ෙමන් දිවි අහිමි වූ සති ෙදකක් වයසැති ළදැරියෙග් සිට ඒ 
සියලු ෙදනාටම අෙප් ෙශෝකය පුද කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් ආපදාෙවන් ගැලෙවන්නට ෙබොෙහෝ අය ඒ ජනතාවට 
විවිධාකාරෙයන් සහන සලසන්නට දායක වුණා. තිවිධ හමුදාෙව් 
සහ ෙපොලීසිෙය් මැදිහත්වීම,  ගාම ෙසේවා නිලධාරි මහත්තු රුන්ෙග් 
සිට දිසාපතිවරුන් දක්වා  මැදිහත්වීම, මාධ්ය ආයතනවල 
මැදිහත්වීම අපි දැක්කා. ඒ හැමෙදනාටම  මම විෙශේෂ ස්තුතියක් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයන් තමන්ෙග් රාජකාරී 
මට්ටෙමන් එහාට ගිහිල්ලා විදුලි බිඳවැටීම්, විසන්ධිවීම් යථාවත් 
කරන්නට ඉතා විශාල දායකත්වයක් දැක්වූවා. ඒක අපි දැක්කා. 
හැම පක්ෂයකම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත්වීම                     
ඒ හැමෙදනාෙග්ම දායකත්වෙයන් අපට සති ෙදකක් වාෙග් 

1405 1406 

[ගරු  බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ  මහතා] 
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කාලයක් ඇතුළතදී යම් පමාණයකට ෙමයින් ෙගොඩ එන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම විධියට අපි ෙම් විවාදය ඉල්ලා 
සිටින්න ෙහේතු වු ෙණ්, ෙමම ජාතික ආපදාෙව්දී රජය විධියට 
මැදිහත්වීෙම්දී සිදු වුණු අඩුපාඩුකම් ෙපන්වා ෙදන්නත්, එතැනින් 
එහාට ගිහිල්ලා ෙමවැනි ආපදාවකට පූර්වෙයන් අපි සූදානම් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සහ ආපදාවකින් පසු යළිත් 
ෙමවැනි හානි අවම කර ගන්න අපට මැදිහත් ෙවන්නට හැක්ෙක් 
කවර ආකාරයකටද කියන එක පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැදගත් සාකච්ඡාවක්; සංවාදයක් ඇති කරන්නටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ජනතා මැදිහත්වීමත් 
රාජ්ය යන්තණයත් උපෙයෝගී කර ෙගන ජනතාවට යම් කිසි 
සහනයක් සලසා තිෙබනවා. හැබැයි, අපි කාටවත් ඒෙකන් අත 
පිසදා ගන්න බැහැ. ෙමොකද,  ෙලෝකෙය් ආපදා කළමනාකරණය 
කියන විෂය පථය දැන් ඉතා ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපට සමහර ආපදා වළක්වා ගන්නට බැරි වුණත්, 
එයින් ජීවිත හානි වළක්වා ගැනීමට  පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියුබාව කියන අපි වාෙග් පුංචි 
රටකට -දූපතකට- බලපාන සුළි කුණාටු විසින් ඒ රෙට් ජන 
ජීවිතවලට -2001 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා 2016 දක්වා- කරන 
ලද බලපෑම් පිළිබඳව  යම් සංඛ්යා ෙල්ඛන කිහිපයක් ඔබතුමාට 
උදාහරණයක් හැටියට මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  2001 
ෙනොවැම්බර් 4 ෙවනිදා “මිෙෂල්” කියන සුළි කුණාටුව ඇවිල්ලා 
කියුබාෙව් මරණ 5ක් වාර්තා වුණා. ඔවුන් පුද්ගලයන් ලක්ෂ 7කට 
ආසන්න පමාණයක් ඉවත් කළා. 2002 සැප්තැම්බර් 20 
“ඉසිෙඩෝර්” කියන සුළි කුණාටුව ආවා. කියුබානු ආණ්ඩුව මැදිහත් 
ෙවලා ෙදලක්ෂ අසූදාහක් ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා 
වුෙණ් නැහැ. 2002 ඔක්ෙතෝබර් 01 ෙවනිදා “ලිලී” සුළි කුණාටුව 
ආවා. ජනතාව එක්ලක්ෂ හැටපන්දාහක් ඉවත් කළා. එක 
මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2004 අෙගෝස්තු මස 13 
ෙවනිදා “චාලි” සුළි කුණාටුව ආවා. ජනතාව එක්ලක්ෂ පනස්දාහක් 
ඉවත් කළා. කිසිදු මරණයක් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2004 
සැප්තැම්බර් 12 ෙවනිදා “ඉවාන්” කුණාටුව ආවා. ජනතාව ලක්ෂ 
15ක් ඉවත් කළා. එක් මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2005 
ජුලි 05 ෙවනිදා “ෙඩනිස්” සුළි කුණාටුව ආවා. ජනතාව ලක්ෂ 6ක් 
ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. 2016 
ඔක්ෙතෝබර් 07 “මැතිව්” සුළි කුණාටුව ආවා. ලක්ෂ 13ක් ජනතාව 
ඉවත් කළා. එක මරණයක්වත් වාර්තා වුෙණ් නැහැ. ඒ පුංචි රටට 
සුළි කුණාටු වළක්වා ගන්න බැරි වුණාට ජනතාවෙග් ජීවිත 
අහිමිවීම වළක්වා ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට, පුද්ගලයන්ට, 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලට, මාධ්ය ආයතනවලට, රජෙය් 
නිලධාරින්ට, ෙපෞද්ගලිකව සහ සංවිධානමය වශෙයන් මැදිහත් 
ෙවලා ආපදා වුණාට පසුව යම් කිසි ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණාට, ඇත්තටම ආපදාවට ෙපර කටයුතු කළ හැක්ෙක් 
රජයටයි. රජෙය් ආයතන පද්ධතියක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ඒ 
නිසායි. හැබැයි, ෙම් ආපදාවන් පිළිබඳව කලින් දැනෙගන 
ජනතාවට නිසි පරිදි ඒවා වාර්තා කරලා ඒ ජනතාව ආපදාවට ෙපර 
තත්ත්වෙය්දී ඉවත් කිරීමට අපි තවමත් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා උෙද් කිව්වා, "කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැයි මාසෙය් 26 ෙවනිදා ඉඳලා ගත වූ දවස් 
අෙට්ම අනතුරු හැඟවීම් නිකුත් කළා." කියලා. හැබැයි,  කාලගුණ 
විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඒ අනතුරු ඇඟවීම ආපදා 
 කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයට කළාට, එතැනින් එහාට  ඒ 
පණිවිඩය ජනතාවට ෙගනියන්න තරම් යන්තණයක් අපි අතෙර් 
නැහැ. 25ෙවනිදා වැස්සා. 25 පාන්දර ෙහෝ 26 ෙවනිදා එක 
ගමකවත්, එක ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකවත්, අෙප් 

දිස්තික්කෙය් නම් ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලෙයන් ෙහෝ මැදිහත් ෙවලා ජනතාවට ඉවත් ෙවන්න 
කියලා කියනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ.  

ඊට දවස් 2කට, දවස් 3කට පස්ෙසේ සමහර නාය යෑම් අවදානම් 
එනෙකොට ඒවා කළා තමයි. එක පුවත් පතක වාර්තා කර 
තිෙබනවා මා දැක්කා, කුකුෙළේ ගඟට මිලිමීටර් 150කට වඩා වැහි 
එනෙකොට ඒ අදාළ ඉංජිෙන්රුවරයා කළුතර ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානයට ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කළාය කියලා. හැබැයි, 
එතැනින් එහාට ඒ පණිවුඩය යා යුතු තැනට යවන විධිෙය් 
කමෙව්දයක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසාමයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ආපදාවට ෙපර ඒ ආපදාව දැන හැඳිනෙගන එය 
වාර්තා කිරීෙම් කමෙව්දයක් අපට තවම නැහැ. එය කැලණි ගං 
මිටියාවෙත් සිද්ධ වුණා. ඊට කලින් ගංවතුර නාය යෑමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒක නිකම් වාර්තා කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

අපි දන්නවා, පසුගිය කාලෙය් NBRO එෙකන් වාර්තා නිකුත් 
කළාය කියලා. NBRO එකට ඕනෑ නම් අත පිහ දමා ගන්න 
පුළුවන්, නාය යන බව කියා තිෙබනවාය කියලා. මා දන්නා 
හැටියට බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මුළු භූමි පමාණෙයන් සියයට 65ක් 
නාය යෑෙම් අවදානම් සහිත කලාප කියලා NBRO එක නම් 
කරලා තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් අත්වැල්ෙතොට නාය ගිය 
තැන, මාෙකළිය ඇල්ල නාය ගිය තැන, පාහියංගල නාගහ ෙදොළ 
නාය ගිය තැන ගැන NBRO එෙකන් කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
කියලා තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ට කියනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ජනතාවට කියනවා. ඒක 
කිව්වාට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රජයක් මැදිහත් 
වන්න ඕනෑ, ඒ ජනතාවෙග් සම්පූර්ණ ජන ජීවිතයට අදාළ තීන්දු 
තීරණ ගන්න මිසක්, ඒ ඒ ආයතන වගකීම්වලින් නිදහස් කරන්න 
ෙනොෙවයි. කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඕනෑ නම් වග 
කීෙමන් නිදහස් වන්න පුළුවන්. "අද සුළං තත්ත්වය චණ්ඩයි. එම 
නිසා මුහුදු යන්න එපා"යි කියලා පණිවුඩයක් දීපු ගමන් ඔවුන්ට 
වග කීෙමන් නිදහස් වන්න පුළුවන්. නමුත් රජයක වගකීම ඒක 
ෙනොෙවයි. එම නිසා ආපදාවට ෙපර තත්ත්වෙය්දී අපි අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ආපදාව තුළ තමයි අපි යම්කිසි ආකාරයට 
කළමනාකරණයක් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.   

තමුන්නාන්ෙසේලාම දීපු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව රජය මැදිහත් 
ෙවලා ෙකොතරම් සහනාධාර පමාණයක් ෙබදා තිෙබනවාද කියා 
වාර්තා වනවා. ඊට වඩා සිය ගණනකට, දහස් ගණනකට වැඩි 
පමාණයක් ජනතාව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මැදිහත් ෙවලා ෙබදුවා. 
හැබැයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒ සහනාධාර ෙබදා හරින 
යන්තණයක් අපට නැති එකයි. අෙප් දිසාපතිවරයාෙග් සිට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා හරහා ගාම   නිලධාරි මහත්මයා දක්වා 
යන රාජ්ය නිලධාරි යන්තණය ෙමවැනි ජාතික ආපදාවකට මුහුණ 
ෙදන්න තරම් ශක්තිමත් නැහැ; කාර්යක්ෂම නැහැ; ෙව්ගවත් 
නැහැ; විධිමත් නැහැ. 26වන දා මා කථා කරලා බලනෙකොට 
ඇත්තටම සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට ෙහෝ ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා හිතා ගන්න බැරිව ඔවුන් 
ෙපෞද්ගලික මැදිහත් වීමක් පමණයි කරමින් සිටිෙය්. අෙප් 
යන්තණය ඒකට පමාණවත් නැහැ; කාර්යක්ෂම නැහැ. රාජ්ය 
යන්තණය ඒ පැත්ෙතන් කියාත්මක කරවා ගන්න තමයි ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි තවමත් අෙප් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්, 
ආපදා වුණාට පස්ෙසේ සහන මල්ලක් ෙබදන්න විනා එතැනින් 
එහාට ඒ ජනතාවට ඇත්තටම සහනයක් සලසන්න ෙනොෙවයි.  

අපි දන්නවා, සාමාන්යෙයන් මැයි මාසය, ජුනි මාසය 
වනෙකොට කළුතර දිස්තික්කෙය් ගංවතුෙරන් යටවන පෙද්ශ 

1407 1408 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවාය; ගංවතුෙරන් ෙකොටුවන පෙද්ශ තිෙබනවාය කියලා. ඒ 
ජනතාව දන්නවා, ෙකොෙහේටද දුවලා යන්න ඕනෑ කියලා. සමහර 
විට ගෙම් පන්සලට, පාසලට ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි එවැනි තැන් 
හඳුනාෙගන ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ඒ තැන් සූදානම් 
කරන්න අපට පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් ෙම් අනතුර මීට වඩා අඩු 
කරගන්න තිබුණා. අඩු තරෙම් ඒ තැන්වලට generator එකක් දීලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ තැන්වල ජනතාවට ඉන්න පුළුවන් විධියට 
පැදුරු, ෙකොට්ට ටිකක් දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ ජනතාවට 
Petromax ලාම්පු ටිකක්, එෙහම තැන්නම් ෙලොකු විදුලි පහන් 
ටිකක් දීලා තිෙබනවා නම්, ආපදාව නිසා ජනතාව රැස්වනෙකොට 
ඒවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන බවට පත් කර ගන්න 
පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඒවාට තිෙබනවා නම් ෙමය මීට 
වඩා කාර්යක්ෂම කරගන්න පුළුවන්; ෙව්ගවත් කරගන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ තැන්වලට, විෙශේ ෂෙයන් 
ජනතාව රැස්වන තැන්වලට එක්ෙකෝ අඟුළක්, ඔරුවක්, ෙමෝටර් 
ෙබෝට්ටුවක් දීලා තිෙබනවා නම්, ජනතාව මුදා ගැනීෙම් කටයුතු 
මීට වඩා ෙව්ගවත් කරන්න පුළුවන්. ෙම් තිෙබන චකෙල්ඛ ඒකට 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහේට ෙහෝ ඔරුවක් ෙහෝ 
ෙබෝට්ටුවක් සඳහා අපි පතිපාදන ෙවන් කළත්, පාෙද්ශීය සභාෙව් 
ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙහෝ ගාම  නිලධාරිෙග් 
වගකීම යටෙත් ගෙම් ෙපොදු ස්ථානයක ෙහෝ එය රඳවන්න 
කමෙව්දයක් නැහැ. එෙහම කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් ජනතාව 
ෙව්ගවත්ව මුදා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

අනික් පැත්ෙතන් ආපදාෙවන් පසු තත්ත්වය ගැන බලමු. 
ජනතාවෙග් ෙපෞද්ගලික මැදිහත් වීම් ෙවනුවට, යම් යම් ස්ෙව්ච්ඡා 
සංවිධානවල මැදිහත් වීම් ෙවනුවට රාජ්ය යන්තණය නැවතත් 
එන්න ඕනෑ, ආපදාෙවන් පසුව ජනතාවෙග් ජීවිත යථාවත් කිරීම 
සඳහා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාට නියමිත ෙව්ලාෙවන් සුළු 

ෙව්ලාවක් මා ගන්නවා.  

දැන් ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, එවැනි සැලැස්මක් සකස් 
කරන්නයි. ඉඩම අතහැරලා යන්න කිව්වාට යන්න විධියක් නැති 
තැන් තිෙබනවා. 

ඒ ජනතා වෙග් ජීවිත ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් 
එක්ක. ෙත් වගාව ගැට ගැහිලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් එක්ක. රබර් 
වගාව, දරුවන්ෙග් පාසල්, ජනතාවෙග් ෙරෝහල් ගැට ගැහිලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමත් එක්ක. ඒ වාෙග්ම නාය යෑම් අවදානෙම් 
ඉන්න ජනතාවට ඒ ඉඩම්වලින් ඉවත් ෙවන්න කියලා කිව්වාට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ඉඩම් නිදහස් කර ගන්න බැරි පශ්නයකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. අඩු තරෙම් ෙම් තත්ත්වය යටෙත්වත් ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළත ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. 
මෙග් ෙගදර තිෙබන පිඹුෙර්, තිත්පල කන්දයි, පුංචි කන්දයි ෙදකම 
නාය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා කියලා අගලවත්ත පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරිය ගිහිල්ලා මැදිහත් ෙවනවා, ඒ අය ෙවනත් ස්ථානයක 
පදිංචි කරවන්න. හැබැයි, ඒකට ඕනෑ කරන ඉඩම් ගැනීෙම් 

පමාදයක් තිෙබනවා. ෙම් පවතින නීතිය යටෙත් ඉඩම් එෙහම 
ගන්න විධියක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
තව කාරණයක් තිෙබනවා. මම මීට කලිනුත් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාෙග් අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කළා. බුලත්සිංහල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් යටගම්පිටිය, නාගහෙදොළ, 
පාහියංගල පෙද්ශ නාය යෑම නිසා අෙප් පාහියංගල පාග් 
ඓතිහාසික භූමිය අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ, වසර 
47,000ක් පැරණි නූතන මානවයාෙග් ෙපොසිල හම්බ ෙවන 
ආසියාෙව් තිෙබන පැරණිතම පාග් ඓතිහාසික භූමිය. ලංකාෙව් 
තිෙබන පාග් ඓතිහාසික භූමි අක්කර ෙදකහමාෙරන් භාගයක් 
පමණ තිෙබන්ෙන් එතැන. ෙම් පස් තට්ටුවක් කියලා කියන්ෙන් 
අවුරුදු දසදහස් ගණනක් පැරණි වටිනා ෙපොසිල සහිත නිධානයක්. 
එවැනි තැනක් ආරක්ෂා කර ගන්නට කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඕනෑ. අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දීපු උත්තරය ගැන 
මම සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්වා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් බහුවිධ වාර්තා කැඳවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් 
වාර්තා කැඳවීමට වඩා එහා ගිය ක්ෂණික මැදිහත් වීමකින් 
ෙතොරව, ෙම් පෙද්ශ රැක ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ආපදාෙවන් පසු යම් කිසි ආකාරයක හුස්මක් ගත්තාට පස්ෙසේදී 
අපට ෙම් ජාතික ආපදාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා වන ජාතික ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් ඕනෑ.  

ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ගාම හා නගර නිර්මාණ පීඨයක් 
තිෙබනවා. ඒෙකන් හැම වසරකම උපාධිධාරින් සියයක් පමණ 
ඉවත් ෙවනවා. ගාම හා නගර නිර්මාණය ෙවනුෙවන් ෙම් 
උපාධිධාරින් පාවිච්චි කරලා, අෙප් රෙට් බුද්ධිමය පජාව පාවිච්චි 
කරලා අපි ෙමොකක්ද හදලා තිෙබන සැලැස්ම? නිකම්ම නිකම් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් හදාෙගන ආපදාවක් වුණාට 
පස්ෙසේ පිසූ ආහාර පැකට් එකක් ෙහෝ නැත්නම් වියළි ආහාර දව්ය 
මල්ලක් ෙබදා හරිනවා ෙවනුවට, රටට දැන් ඕනෑ වී තිෙබන්ෙන්,  
ෙමවැනි ආපදාවන්ෙගන් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත හා ෙද්පළ 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වන ජාතික සැලැස්මක්. අපි නව නගර 
නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ.  

1978දී අෙප් පක්ෂෙය් නායක ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා 
කිව්වා වාෙග්, උස් කඳු මුදුන් එළිෙපෙහළි කරලා ෙත් වගා 
කරනවා ෙවනුවට ඒ උස් කඳු මුදුන් වන වගාවට ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ආකාරයට පරිසරය පිළිබඳව, ජන ජීවිතය පිළිබඳව, රෙට් 
ආර්ථිකය පිළිබඳව, සංස්කෘතිය පිළිබඳව හිතූ, සංවිධිත, සංයුක්ත 
සැලැස්මක් ඒ සඳහා ඕනෑ. ඒ සැලැස්ම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවධානය ෙයොමු ෙවනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විජිත් විජියමුණි ෙසොයිසා අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.57] 

 

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)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගංවතුර සම්බන්ධෙයන් 

පසුගිය කාලවල රජයට විශාල ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙචෝදනා 
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[ගරු ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 
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සහ ෙයෝජනා සියල්ල පිළිබඳව කථා කිරීමට පථම මම ෙම් 
කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මහා 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජීවිත, ෙද්පළ අහිමි වුණු ඒ අහිංසක ජනතාව 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම රජයට තිෙබනවා. මිය ගිය සැමෙදනා 
සම්බන්ධෙයන්ම අෙප් කනගාටුව, ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරනවා. ෙම් ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳව රජයක් හැටියට 
අපට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම අපි හැමෙදනා 
අතින්ම නිසි අයුරින් ඉටු වුෙණ් නැහැ කියන එක ෙම් මුළු සභාෙව් 
සිටින කවුරුත් පිළිගන්නා ඕනෑ කාරණයක්.   

සංවර්ධනෙය් පමුඛතා, ජනතාවෙග් අවශ්යතා අපමණයි, 
ෙමපමණයි කියලා ගණනය කරලා අපි සංවර්ධනය කළාද කියන 
කාරණාව ගැන තමයි අපට අද ෙත්රුම් ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. දින 100 ආණ්ඩුව තුළදී, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්යතුමාෙග්ත්  මූලිකත්වෙයන් අපි ෙම් 
ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන්, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 13ක් වියදම් කරලා, ෙද්ශගුණික බලපෑම අවම කිරීෙම් 
ව්යාපෘතිය යටෙත්, ගංගා ෙදෝණි දහෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන 
විෂමතා තත්ත්වයන් පිළිබඳව අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළා. 

එෙහම ආරම්භ කරලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. පරිසර පද්ධතිය 
ආරක්ෂා කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විවිධ තීන්දු, තීරණ 
ගත්තා. ඒ තීන්දු, තීරණ නිසා සමහර ෙවලාවට සමහර අයට, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට, සමහර ව්යාපාරිකයන්ට රිදුණා. පබල 
හැඟීමක් ඇතිව තමයි ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙද් කෙළේ. මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙව්ලි ආරක්ෂණය සඳහා රුපියල් මිලියන දහසක 
ව්යාපෘතියක් ෙවනුෙවන් කැබිනට් පතිකාවක් අපි අනුමත කර ගත් 
බව.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපතියාෙගොඩ ෙපොම්පාගාරය සඳහා 
රුපියල් මිලියන අපි 400ක් ෙවන් කරලා, ෙපතියාෙගොඩ, කැලණි 
මිටියාවෙත් ඒ bunds ශක්තිමත් කරන්න වැඩ ආරම්භ කළා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක කර ෙගන යන්න අපට 
කාලයක් අවශ්යයි. ෙකටි කාලීන විසඳුම් හැටියටයි අපි ෙම් කාරණා 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ගංගා පද්ධතිය පමණක් ෙනොෙවයි, සියලුම වැව්වල ෙව්ලි 
සංරක්ෂණය කරන්න විශාල මුදලක් ෙව්ලි සංරක්ෂණ ව්යාපෘතියට 
අපි වියදම් කළා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙමවැනි තත්ත්වයන් 
තුළ, - වායු ෙගෝලෙය් උෂ්ණත්වය වැඩි ෙවලා, ග්ලැසියර ඛාදනය 
ෙවලා, මුහුදු මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා, අපි කරලා තිෙබන විනාශය 
තුළ- ගංගා ෙදෝණි දිෙග් රට තුළට කරදිය ඇවිල්ලා ෙගොවිතැන් 
කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් එක පැත්තකින් ඇති ෙවන බව. 

අෙනක් පැත්ෙතන්, පබල වර්ෂාපතනයන්ට අපට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු ෙවනවාය කියන එක රජයක් හැටියට දැන ෙගන අපි 
අවශ්ය කියා මාර්ග ගත්තා. ඒ නිසා තමයි රජයට පුළුවන්කම 
ලැබුෙණ්, රුපියල් මිලියන ගණනකට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සෑම 
නිවාසයක්ම සංරක්ෂණය කරන්න; සෑම නිවසක්ම රක්ෂණය 
කරන්න සහ පතිරක්ෂණය කරන්න. අද ඒ නිසා යම් කිසි 
සහනයක් තිෙබනවා.  

ෙම්ෙක්දී අෙප් වග කීම ෙමොකක්ද? 24වැනිදා කළු ගඟ, ගිං 
ගඟ, නිල්වලා ගඟ ඉහළ පෙද්ශවල ඇති වූ ෙම් අසාමාන්ය වර්ෂා 
තත්ත්වය නිසා රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, ෙකොළඹ 
වාර්මාර්ග ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙග් නිවාඩු අවලංගු කරලා, ඉතාම 
අවධානෙයන් තමන්ෙග් ෙව්ලි ටික, bunds ටික, ගංගා ෙදෝණි ටික 
සම්බන්ධෙයන් පැය විසිහතර තුළම අධීක්ෂණෙයන් යුතුව කටයුතු 
කරන්න කියලා නිෙයෝග කළා. ඒ අනුව එම නිලධාරින් 
සියලුෙදනාම ඒ ෙවනුෙවන් කැපවීෙමන් මැදිහත් වුණා; වැඩ කළා.  

ජල මිනුම් තත්ත්වය පිළිබඳව අෙප් ජල මිනුම් අංශෙයන් පැය 
තුෙනන් තුනට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයටත්, අදාළ 
අමාත්යාංශවලටත් අපි වාර්තා කළා. ෙම්ක අපට කරන්න තිෙබන 
ෙද්. නමුත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වූවාටත් කලින් ෙපොම්පාගාර යට 
වුණා; ෙපොම්පාගාර අකිය වුණා; ෙව්ලි උඩින් වතුර ගලා ෙගන 
ගියා.  

ෙම් බලන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුවත් පත්වල 
පළ වූ වාර්තාවක්:   

 
''කඳුකරයට  වැස්ස පටන් අරන් 
රත්නපුරයට මහ ගංවතුරක් අත ළඟ 
-රත්නපුර වාරිමාර්ග ඉන්ජිෙන්රු-''  

එෙහම  වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි අවෙබෝධෙයන් 
හිටිෙය්. අපි අවශ්ය දැනුවත් කිරීම කළා. එෙහම ෙනොකර හිටිෙය් 
නැහැ. ඒ ආකාරයට 25වැනිදා පත්තෙර් ෙම් පවෘත්තිය පළ 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙම්ෙක් වැරැද්ද ෙම්කයි. ෙම් වාෙග් ව්යසනයක් එන ෙකොට 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල දැනුවත් කරලා වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ඔෙහොම කිව්වාට, ෙකොෙහේවත් එෙහම 
ෙදයක් කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
Announce කළා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර්ග රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of 
Irrigation) 
රත්නපුර ෙපොලීසිෙයන් announce කළා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
රත්නපුර ෙපොලීසිෙයන් announce කළා. ෙත්රුණාද? [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රත්නපුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සහ ෙපොලීසිය එකතු 

ෙවලා announce කළා, ෙපබරවාරි මාසෙය්  23 වන දා.   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම්කට අපි තර්ක කරන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

මම ෙම් කියා ෙගන එන්ෙන් ගරු මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීමක්] 
අන්න! ඔන්න, සාක්ෂි!  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්තුංග මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට කිව්වා, ගාම නිලධාරින් දැනුවත් 

කරන්න කියලා. එෙහම දැනුවත් කරලා තිබුණා. නමුත්, ජනතාව 
ඒක ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. මම සහභාගි වුණු පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ ෙකොමිටි තුෙන්දීම එය සඳහන් කළා, "අවුරුදු 
දහෙයන් දහය ගංවතුර ආවා. ෙම් පාර අවුරුදු දහහතරකට පසුව 
විශාල ගංවතුරක් එනවා" කියලා. 24, 25, 26, 27, සහ 30වැනිදා 
දැනුම් දුන්නා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඔන්න, සාක්ෂි! [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. 

විනාඩි දහයයි මට තිෙබන්ෙන්.  

මම ස්තුති වන්ත ෙවනවා, රත්නපුෙර් අෙප් මන්තීතුමාට. 
[බාධා කිරීමක්]  

අපි දන්නවා, ගිං ගෙඟ්  bunds 75ක් තිෙබන බව. ෙම් bunds 
75 තිෙබන්ෙන් ගඟට සමාන්තරව. නිල්වලා ගෙඟ් bunds 18ක් 
තිෙබනවා. ඒවා කඳු ශිඛර අල්ලලායි බැඳලා තිෙබන්ෙන්. මිලිමීටර් 
300ක්, 400ක්, 500ක්, 600ක් වාෙග් වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණාම 
ඒක ඉතා අධික වර්ෂාපතනයක් හැටියට අපි කල්පනා කළත් එක 
දවසයි වැස්ෙසේ.  

දවස් ෙදකක්, තුනක් වැස්සා නම් ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද 
කියලා අපට හිතා ගන්න බැරි ෙවනවා.  නමුත්, තිෙබන ආරක්ෂණ 
පද්ධති සියල්ලම අභිභවා, ඒ ජලය පහත්බිම් ඔක්ෙකෝම යට 
කරෙගන ගිහිල්ලා දැවැන්ත විනාශයක් කළා. ෙමතැනදී අපි දැක්ක 
ෙද්  තමයි සමහර ෙවලාවට ෙම් ෙව්ලි, ෙපොම්පාගාර ඉදි කරලා 
තිෙබන්ෙන් ගංවතුර මට්ටමට පහළින් වීම. අද අපි ෙම් ගැන 
කල්පනා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නව 
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා නවීන පාෙවන වතුර ෙපොම්ප ඉදි කිරීම 
වාෙග්ම ස්ථිර ෙපොම්ප ඉදි කරනවාට වඩා අවශ්ය පමාණයට ජංගම 
ෙපොම්ප ඒ අවශ්ය තැන්වල ස්ථානගත කරන්න අපි ඉංජිෙන්රුවන් 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා අද අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. යම් කිසි හදිසි තත්ත්වයකදී ඔෙරොත්තු ෙදන විධියට 
දැනට තිෙබන ෙපොම්පාගාර යම් කිසි උස් මට්ටමකට ෙගෙනන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි remote control එක වැනි 
නියමිත තාක්ෂණික කමෙව්දයන් තුළ ෙම් ගංවතුරට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි කල්පනා කරන්ෙන්.  

ගිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දන්න බැහැ. හැබැයි, ෙමොනවා 
කළත් දැන් අදින්න ෙවන්ෙන් අතයි, ඇතායි එකතු ෙවලායි.  ඒ 
නිසා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවන්න ඕනෑ. බලන්න, වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මල්වල ජලාශය හදන්න ගියා. ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාටයි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමාටයි එදා හූ කියලා එෙළව්වා. ඊළඟට ගිං - නිල්වලා 
ව්යාපෘතිය හදන්න ගියා. ඒකට ෙද්ශපාලනඥයින් විරුද්ධ වුණා. 
අෙප් අයත් විරුද්ධ වුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයත් විරුද්ධ 
වුණා. ෙම් ෙමොකටද? ජනපිය රැල්ල නිසා. ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ජනපිය රැල්ලට නතු ෙවලා 
ෙම් රෙට් කරන සංවර්ධන වැඩවලට විරුද්ධ වීම,  විෙරෝධතා ඇති 

කිරීම, ෙපළපාළි යාම, අවශ්ය ෙද්ටයි අනවශ්ය ෙද්ටයි හැම එකටම 
පිකටිං කිරීම ආදී ෙද්වල් සිදු කරනවා. ෙම් ජලය 
කළමනාකරණෙය් වගකීම තිෙබන්ෙන් අපටයි. එදා මමයි, ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමායි -අපි- සාකච්ඡාවක් කළා, ITN 
එෙක්. අපි ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් තත්ත්වය.  අවුරුදු 60කට 
කලින් ෙම් ගිං නිල්වලා සැලැස්ම-   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලදී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒකාබද්ධ 

විපක්ෂෙය් සහය. ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව්දී, ආපදා කළමනාකරණය 
කිරීෙම්දී අෙප් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න අපි එක් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
ෙවනත් ෙද්වල්වලදී ෙබෙදමු. වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට මට දුරකථනෙයන් කථා 
කළාම - 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ගිං - නිල්වලා 

ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන ෙකොට ජනතාවෙග් යම් 
විෙරෝධයක් ආවා, ජල කඳ මුහුදට ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන්. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඊට හාත්පසින්ම 
ෙවනස් එකක්. ඒ ෙයෝජනාව වුෙණ්, 1933 ෙටනසි  මිටියාවෙත් 
වාෙග් අෙනක් පෙද්ශවල පහළ නිම්නෙය් වැව් පද්ධතියක් ඉදි 
කිරීමයි. එය ෙනොකළ නිසා තමයි ඒ ෙවලාෙව් ජනතා විෙරෝධයක් 
ආෙව්. නමුත්, අපි සහෙයෝගෙයන් ඒ තිෙබන තත්ත්වයට- 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මාතර දිසාපතිතුමියත් එක්ක ෙම් සියලු ෙදනා  කැඳවා, අෙප් 

ඉංජිෙන්රුවන් ෙගන ගිහිල්ලා මා ෙම්ක පැහැදිලි කළා.  මා නිකම් 
හිටිෙය් නැහැ. විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනාව තමයි අපි 
කියාත්මක කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම නැතිව ජල කඳ මුහුදට 
යවන්න ෙනොෙවයි. අපට ෙම්ක සම්පතක්. ෙපොෙළොවට වැෙටන 
වර්ෂාව අපෙත් ෙනොයවා පාවිච්චි කරපු අය විධියට ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි තැනට ඉන්ෙන් අපයි. අද අපි ෙදවැනි තැනට වැටිලා 
තිෙබනවා. තායිලන්තය පළමුවැනි තැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමා කියන කථාව හරි. අපි ෙම් වතුර හම්බන්ෙතොටට 
හරවන්න ඕනෑ. ෙම් වැව් 05 හදන්න ඕනෑ. උමං මාර්ගෙයන් සහ 
ඇළ මාර්ගෙයන් ෙම් ජලය අපි ඒ දුෂ්කර පෙද්ශවලට යවන්න 
ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, දකුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශ වතුරින් 
යට ෙවනවා. අපට ෙබොන්න වතුර නැහැ. හැබැයි, අපට -
ෙමොනරාගල මිනිස්සුන්ට- කවුරුවත් වතුර ෙබෝතලයක්වත් 
ෙගනැවිත් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත්, අපි 
මාතරට, රත්නපුරයට, ගාල්ලට නිකම්  යනවා ෙනොෙවයි. සෑම 
ළිඳක්ම, සෑම විලක්ම, සෑම ෙපොකුණක්ම, සෑම දිය කඩිත්තක්ම 
පිරිසිදු කරන්න අවශ්ය බළ කා තුනක් ජල සම්පත් මණ්ඩලෙයන් 
අපි යවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජංගම සායන යවා තිෙබනවා, 
ඒවාෙය් වතුර පරීක්ෂා කරලා පානීය ජලයට ඒවා සුදුසුද, නැද්ද 
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කියන එක තීරණය කරන්න.  අපි ෙසනසුරාදා රත්නපුරයට යනවා; 
ඉරිදා මාතර නගරයට යනවා. ඊළඟට 12වැනි දා අපි යනවා මාතර 
දිස්තික්කෙය් මට භාර දීලා තිෙබන හක්මන ආසනයට.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි "2017 මැයි ගංවතුර" 
නමින් වාර්තාවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව මම සභාගත* 
කරනවා.  

අපට ක්ෂණිකව මුදල් අවශ්ය ෙවනවා. අපි මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම් අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ටික ලබා 
ෙදන්න කියලායි. ෙම් ගංගා ෙදෝණි ටික පිරිසිදු කරලා, වතුර 
බහින්න ඇළ ෙව්ලි, අමුණු ටික පිරිසිදු කරලා ෙම් ජනතාව නඟා 
සිටුවන්න අපි ඔක්ෙකෝම එක්සත්ව සාමූහික පයත්නයක් දරමු. මට 
කථා කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් ඉල්ලපු ෙද්වල් මා ලබා දුන්නා.  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටත් ලබා දුන්නා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මට කියලා තිෙබන්ෙන්, අගමැතිතුමා 

උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමන්ලා මෙගන් 
ෙමොනවාද ඉල්ලන්ෙන්, ඒ ෙද්වල් ඉටු කරන්න කියලායි. අලුතින් 
පත් වුණු මෙග් අමාත්යාංශය භාර  ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමාත් 
ඉන්නවා.  අපි එකතු ෙවලා ෙම් වැෙඩ්ට අත ගහමු. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 
[අ.භා. 3.09] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි බරපතළ පශ්නයක් 

ගැන අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යවරයාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටු ෙවනවා. මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් මහා 
ව්යසනය සිද්ධ වුණු ෙවලාෙව්, කාෙග්වත් උදවු හව්හරණක් නැති 
වුණු ෙවලාෙව් ඒ මිනිස්සුන්ව රැක බලා ගත්ෙත්, අවශ්ය ෙද් ලබා 
දුන්ෙන් පෙද්ශෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු වාෙග්ම ගෙම්  ආපදාවට ලක් ෙනොවුණු පභූ 
පිරිස් විසින් බව. 

ෙම් උදවිය තමයි ජනතාවට කන්න නැතිව ඉන්න ෙව්ලාෙව් 
කෑම ටික හදලා දුන්ෙන්. ආණ්ඩුව මැදිහත් වුෙණ් දින ෙදකකට 
පසුවයි. එෙතක් හිරෙවලා සිටි ජනතාවට ආහාර සැපයූෙව් ෙම් 
කණ්ඩායම්. පාෙද්ශීය සභාව විසුරුවා හැරලා අකර්මණ්ය කරලා 
තිෙබන ෙව්ලාවක ෙම් විපත සිද්ධ වුණු නිසා අපට ඒ අඩු පාඩුව 
ෙහොඳට ෙත්රුණා. පාෙද්ශීය සභා කියාකාරීව තිබුණා නම් එදා ෙම් 
ජනතාවට මීට වඩා ෙසේවයක් සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට- 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පසුවදා ඉඳලාම ආණ්ඩුව වැඩ කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. 

ෙපෞද්ගලිකව අපි - 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහේ ඉඳෙගන කියනවා. අපි ෙන් ගෙම් 

හිටිෙය්, අපි ෙන් එතැන හිටිෙය්, අපි ෙන් වැඩ ෙකරුණ හැටි 
දැක්ෙක්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
අපිත් හිටිෙය් ගෙම් තමයි. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමිය ඉන්න ඇති ෙගදර. අපි හිටිෙය් පාෙර්. [බාධා 

කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙම් හිටියාද නැද්ද 
කියලා රණ්ඩු කරන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්, ඒ අවස්ථාෙව් 
ෙම්කට පිහිට වුෙණ් මම කලින් කිව්ව උදවියයි. ඒ අයට අෙප් 
ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ. ඒ උදවිය ඒ ෙව්ලාෙව් ඒ වගකීම භාර 
ගත්තා. 

 ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප්  වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් පළාත්වල 
එතුමාට කරන්නට වැඩ රාශියක් තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, 
ඔබතුමාට කරන්නට වැඩක් තිෙබනවා. වැලිගම තිබුණු ඉල්වත්ත 
අමුණ කියන ඇනිකට් එක ෙම් වතාෙව් කඩාෙගන වැටුණා. 
පසුගිය කාල සීමාව තුළ අපි ඒ ඉල්වත්ත අමුණ හදන්නට ඉල්ලුවා. 
නමුත් විවිධ ගැටලු ඇති වුණා. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කියනවා ෙම්ක අයිති පළාත් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශයට කියලා. 
පළාත් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙයන් කියනවා ෙම්ක කියාත්මක 
කරන්නට ඕනෑ වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා. සල්ලිත් 
ෙවන් වුණා, නමුත් ෙම් වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. ෙම් වතාෙව් ඒක 
කඩාෙගන වැටිලා. දැන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගිහිල්ලා 
ෙදොර උස්සන්න හදනවා. ෙකොෙහොම හරි ඔබතුමා ඒක හදලා 
ෙදන්න.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමා, අපට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා හිටපු දිස්තික් 

සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති. එම නිසා ඔබතුමා ඒවාෙය් 

1415 1416 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන අඩු පාඩු ගැන දන්නවා. අපි විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තියමු. 
ඇත්තමට මම මාතරට ගිය ෙවලාෙව් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාටත් එන්න කිව්වා; හැෙමෝටම එන්න කිව්වා; ෙජ්වීපී 
එෙක් අයටත් එන්න කිව්වා. එතුමන්ලා මට යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා. 
මම ඒවා ඉෂ්ට කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා කියන එකත් 
මම කරලා ෙදන්නම්.  

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ෙම් 

ඉල්වත්ත අමුණ හදලා ෙදන්න.  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම අෙප් නිලධාරින්ට බලන්නට කියන්නම්. 
 
 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒකට තවත් ෙකොටසක් එකතු කරන්නට ඕනෑ. වැලිගම 

ෙපොල්අතුෙමෝදර ග ඟට ජලය එන්ෙන් උඩුගම ඉඳලා ඉහළ 
ගංගාධාර ඔස්ෙසේයි. ඒ පෙද්ශවල කැළෑ එළි කළ නිසා එතැන 
අලුත් පශ්නයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පහත නිම්නය පිටාර ගැලීම 
නිසා අවට පෙද්ශ යට ෙවනවා. එම නිසා ඔබතුමා ඒකත් නිල්වලා 
ෙයෝජනා කමය ආශිත සැලැස්මට සම්බන්ධ කරලා, ෙම් 
කාරණයටම ඒකත් බද්ධ කර ගන්න.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීවරුන් ෙදෙපොළටමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ගිං - 

නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙය් සැලැස්ම සමඟ මෙග් නිලධාරින් 
අරෙගන ආවාම, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනාත් අරෙගන ඇතුළු 
කරන්නට පුළුවන් ඒවා ඇතුළු කරලා ෙහොඳ සැලැස්මක් හදමු.  

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම්කට රුපියල් මිලියන 143ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා 

තිෙබනවා.  

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
හරි, ඒක පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ගිං - නිල්වලා ෙයෝජනා 

කමයට පසුගිය රජෙයන් රුපියල් මිලියන 4,000ක් ෙගවලා 
තිෙබනවා. අපට තිෙබන්ෙන් ඉතිරි ටික ෙගවලා ෙම්ක ආරම්භ 
කරන්නටයි. අපි ඒක කරමු. 

 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි වැඩ 
රාශියක් අෙප් පළාත්වල කරන්නට තිෙබනවා. ඒ සමඟම ෙම් 
ව්යසනකාරී අවස්ථාෙව්දී පිහිටවීමට ඉදිරිපත් වුණු සියලුෙදනාට 

අපෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරනවා. එදා ෙබෝට්ටුවක් නැතිව 
ඉන්න ෙව්ලාෙව් ධීවර පජාව තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙබෝට්ටුවක් 
අරෙගන ඇවිල්ලා ෙම් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට කටයුතු කරන්නට. 
අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, අපට 
ආපදා ඒකක හදලා ෙදන්න කියලා. අපි පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් 
ආපදා ඒකක හදන්නට කටයුතු කරලා තිබුණා. සෑම පාෙද්ශීය 
සභාවකටම අපි යන්ත සූත ඒකකයක් දීලා තිබුණා.  ඒක නිසා 
තමයි -ඒ බැෙකෝ යන්තය නිසා තමයි- ෙම් වතාෙව් කුණු ටිකවත් 
අයින් කර ගන්නට පුළුවන් වුෙණ්. දැන් ආපදාවලට ලක් වන 
පෙද්ශ හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා හඳුනාෙගන ආපදා 
මධ්යස්ථාන පිහිටුවලා ෙදන්න. ඒවාෙය් පජා ශාලාවක් වාෙග් 
ශාලාවක් හදන්න; වැසිකිළි ටිකක් හදන්න; විදුලිය ලබා ෙදන්න; 
ෙබෝට්ටුවක් ලබා ෙදන්න. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් 
ෙද්වල්. ෙම්වා බලා කියා ගන්නට ෙපොලීසියට ෙහෝ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට භාර ෙදන්නට පුළුවන්. අපි ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළකට යා යුතුව තිෙබනවා. එෙහම නැතිව, අර වැද්ෙදෝ 
ෙගවල් හදනවා වාෙග් ඒ ෙවලාවට විතරක් අපි ෙම් ගැන කල්පනා 
කරනවා. ඒ සිද්ධිය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ  අපට සම්පූර්ණෙයන් 
අමතක ෙවනවා.  

ෙම් විපතින් ඊළඟට බරපතළම අපරාධය සිද්ධ වුෙණ් අෙප් 
දරුවන්ට. ෙබොෙහෝ දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් එකක්වත් ඉතුරු වු ෙණ් 
නැහැ. පිටබැද්දර පාසෙල් ෙගොඩනැඟිල්ලයි, පුස්තකාලයයි, 
ෙකොම්පියුටර් කාමරයයි ඒ සියල්ලම ගංවතුෙර් ගියා. ඒ පාසල 
ෙවනුෙවන් අපි යම්කිසි වැඩ ෙකොටසක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම තවත් ෙගොඩනැඟිලි රාශියක් විනාශ වුණා. ෙම්වා 
ඉක්මනින් හදන්න ඕනෑ. ෙම් දරුවන්ෙග් ෙපොත්පත් ෙමොකුත් 
නැහැ. පාසල් ෙපළ ෙපොත් නැහැ;  exercise  ෙපොත් නැහැ; 
පැන්සල නැහැ; ඇඳුම නැහැ. අඩුම තරමින් නිදාගන්න පැදුරක්වත් 
නැහැ. ෙම්වා ෙසේරම විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව් කිසියම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ ගැන කල්පනා කරලා  ඒ ෙවනුෙවන් 
යමක් කරනවා  නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම traumatized  
තත්ත්වයට පත් වුණු දරුවන්ට උපෙද්ශන වැඩසටහනක් සකස් 
කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ෙහොඳයි. පසු ගිය සුනාමි ව්යසනය 
පැමිණි ෙවලාෙව් අපි  ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. එය 
ඉතාම සාර්ථක වුණා. කවුරු ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවලා එම දරුවන් 
ෙවනුෙවන් නැවතත් එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා නම් 
හුඟක්ම වටිනවා.  

ෙමම ගංවතුර නිසා කුඹුරු විශාල පමාණයක් පාළු ෙවලා ගියා. 
වපුරලා සතියක් ෙදකක් ගත ෙවලා තිබුණු කුඹුරු ටික තමයි ෙම් 
වතුරට යට වුෙණ්. ෙමෙහම තත්ත්වයක් මතු වුණාම ඉස්සර නම් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙයන් අපි ෙනොමිෙල්  බීජ ලබාදුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම, නැවතත් කුඹුර සකස් කරන්න අවශ්ය කරන මූලික 
වියදම් අපි ලබාදුන්නා. ඒ වැඩසටහන දැන් කියාත්මක ෙවනවාද, 
නැද්ද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂ වැඩසටහනක් හැටියට 
ෙම් කුඹුරු පාළු වුණු උදවියට බීජ ලබාෙදන්න කටයුතු කරන්න. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් කුඹුරු නැවත සකස් කරන්න අවශ්ය වියදම 
ලබාෙදන්නත් කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
එෙහම කරනවා නම් ෙම් ව්යසනෙයන් වුණු බරපතළ හානිය 

අවම කර ගන්න පුළුවන්.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න 
තව කාලය ෙදන්ෙන් නැති බව මා දන්නවා.  

ෙම් කරුණු ෙකෙරහි රජෙය් සහ ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින්, එම ෙගොවීන්ට බිත්තර 
වී ලබා ෙදන්න, අනිකුත් පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්ය කරන 
මූලික වියදම් ටික ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය 

අමාත්යතුමා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් නම  ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.18] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිපුණතා  
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  திறன்கள் 
அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழிற்பயிற்சி பிரதி அைமச்சர்) 
The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය දිනවල ඇති වුණු 

ගංවතුර සහ නායයෑම් විපතින් ජීවිත අහිමි වුණු, ෙද්පළ හානිවලට 
ලක් වුණු සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් පථමෙයන්ම අපෙග් සංෙව්ගය 
පළ කර සිටිනවා.   

ආණ්ඩුව ෙමම ආපදා අවස්ථාෙව්දී මැදිහත් වුෙණ් දවස් 
ෙදකකින් පසුවයි කියා කලින් කථා කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා. 
එය සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඒ ආපදාව සිදුවූ ෙමොෙහොෙත් සිට ෙම් 
දක්වාම අෙප් රෙට් රාජ්ය යන්තණයත්, ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවා 
යන්තණයත් ඉතාම දැඩි කැපවීමකින් හා උනන්දුවකින් ෙම් 
ආපදාවට ලක් වූ ජන ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න වැඩ 
කරමින් සිටිනවා.  රාජ්ය යන්තණෙය් නියුතු  ඒ සියලුෙදනාටමත්, 
සෑම මට්ටමකම සියලුෙදනාටමත්, ඒ ස්ෙව්ච්ඡා කියාකාරිත්වෙය් 
ෙයෙදන සමාජ යන්තණයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනාටමත් අපෙග් 
ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදාව ගැන අහන්න 
ලැබුණු ෙමොෙහොෙත්ම ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඉතා 
ඉක්මනින් කියාත්මක ෙවලා, ඉතා ඉහළ ෙපෙළේ කමිටුවක් පත් 
කරලා, අදාළ උපෙදස් දීලා  රාජ්ය යන්තණය ෙමෙහයවූවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමාටත් අපෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පුරා අප දැකපු 
ෙදයක් හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ෙලොකු 
විෙව්චනයකට ලක් වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් මම සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි, 2004දී සුනාමි ව්යසනය ෙවන තුරු ආපදා 
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් අමාත්යාංශයක් 
ෙනොතිබුණු බව. එෙහම විෂයයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එෙහම 
රාජ්ය අධිකාරියක් හදලා තිබුෙණ් නැහැ.  

ඒ කාලෙය් ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික ආපදාවක්, නියඟයක්, 
ගංවතුරක් ආවාට පසුව සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය මඟින්, සමාජ 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් කිසියම් ෙගවීමක් කළා. එතැනින් 
වැෙඩ් අවසන් වුණා. නමුත් සුනාමිෙයන් පසුව තමයි අප ෙත්රුම් 
ගත්ෙත්, ෙම් වාෙග් විෂයයක් ෙම් රටට අවශ්යයි කියලා. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක්, ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවා අවුරුදු 10ක් ගියා, අවශ්ය කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න. එෙහම නම්, තවම අප ඉන්ෙන් ආරම්භක 
අවධිෙය්යි. ඒ ආරම්භක අවධිෙය් යම් යම් දුර්වලතා ලක්ෂණ 
තිෙබනවා. සමහර අය හුවා දක්වන්න හදනවා, ඒවා අෙප් රෙට් ෙම් 
ආණ්ඩුවට, අදාළ අමාත්යාංශයට ආෙව්ණික දුර්වලතා හැටියට. අපි 
කියනවා, ෙම් වාෙග් ජාතික විපතක් ආ ෙවලාවකදී  ඒ විධියට 
අර්ථ කථනය කරන්න හදන්න එපා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ඉතා විශිෂ්ට ෙසේවාවක් අද ෙම් අවස්ථාෙව් කරෙගන 
යනවා. එහි තිෙබන තාක්ෂණික අඩු පාඩුකම්, අෙනකුත් 
සම්බන්ධීකරණ අඩු පාඩුකම් ෙදස බැලුවාම, ඒවා ෙම් රෙට් සෑම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකටම, සෑම අමාත්යාංශයකටම ෙපොදුෙව් තිෙබන 
දුර්වලතා හැටියට මිස එක අමාත්යාංශයක අඩු පාඩුවක් හැටියට 
දකින්න අපට අමාරුයි. අප උත්සාහ ගන්න ඕනෑ ඒ දුර්වලතාවලින් 
ෙකෙමන් මිදී ශක්තිමත් රාජ්යයක් හැටියට ෙම් වාෙග් ආපදාවලට 
මුහුණ ෙදන්නයි. රටක් හැටියට අප අද කල්පනා කරන්න ඕනෑ, 
අප වැඩ කරන්න ඕනෑ "ආපදා" කියන එක ෙම් රෙට් හැම දාම 
තිෙබනවා කියන නිගමනෙය් ඉඳලායි.  

අපි දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ  අෙප් රෙට් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
පළාතකට නියඟයක් තිෙබන බව. ඒ නියඟයත් එක්ක ජනතාවට 
ආපදාවක් ඇති ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ස්වාභාවික ආපදා එනවා. මුහුද 
ෙගොඩ ගැලීම් ගැන අප අසා තිබුෙණ් ඉතිහාසෙය් විතරයි. නමුත් 
2004 වර්ෂෙය්දී ඒක සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම, මිනිසා විසින් හදා 
ගන්නා වූ ආපදාවලටද අද අපි ලක් වී තිෙබනවා. අත් වැරැදීම් නිසා 
මහා භයානක ආපදා අපට සිද්ධ වුණා. එෙහම බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ෙම් රට විශාල ආපදා සහිත රටක් බව; ආපදා රහිත 
රටක් ෙනොවන බව. අද ෙලෝකයම ගත්තත්, ඒ වාෙග් තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් අද අප ජන සමාජයක් හැටියට ඒ සඳහා 
සූදානම් වන්න අවශ්යයි. ආපදාවලට සංෙව්දී වන ආකාරයට අෙප් 
රාජ්ය පතිපත්තිය, සමාජ පතිපත්තිය සහ අෙප් ජීවන චර්යාව හැඩ 
ගස්වා ගන්න ඕනෑ. ඒ ෙදසට අෙප් ජන සමාජය ෙමෙහයවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය අපට අලුත් 
ෙදයක්. එය අලුත් ෙදයක් නිසා අපට වන අත් වැරැදීම්, ෙනොමඟ 
යෑම්, ෙත්රුම් ෙනොගැනීම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ෙචෝදනා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාමයක ෙම් රට හිර ෙවලා තිෙබනවා. එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන, ෙචෝදනා කරන, මඩ ගහන ඉතාම දුර්භාග්යසම්පන්න 
තැනකට අෙප් රෙට් සමහර අංශ පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා 
කියන්ෙන් අප ෙමන්න ෙම් දුර්වලතාෙවනුත් ගැලෙවන්න ඕනෑ 
කියායි. එය සමාජ ආපදාවක්. ඒ සමාජ ආපදාෙවන් අපි 
ගැලෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඇති වී තිෙබන ෙම් 
විපතින් ගැලවීම සඳහා අපට විශාල වියදමක් යනවා. සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කතාෙව්දී රුපියල් ලක්ෂ 88,000ක 
වියදමක් ගැන කතා කළා. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 
සමඟ මා ඒ ගැන කතා කළා. එතුමා සඳහන් කෙළේ, "නැහැ. ඊටත් 
වඩා වියදමක් යාවි. බිලියන 10කටත් වැඩි වියදමක් යාවි" 
කියලායි. බිලියන 10කට වැඩි මුදලක්! නමුත් අපි ෙම් මුදල ෙසොයා 
ගත යුතු ෙවනවා. ෙමය අෙප් අය වැෙය් සඳහන්ව තිබුණු මුදලක් 
 ෙනොෙවයි. නමුත් ජනතාවෙග් බදු බර වැඩි කරන්ෙන් නැතිව එම 
මුදල කිසියම් ආකාරයකට ෙසොයා ගන්න ෙවනවා. සමහර විට 
අපට ආධාර සමුළුවක් පවත්වන්න ෙව්වි. අප ඒ තරම් මුදලක් 
ෙසොයාෙගන, ඒ මුදල වියදම් කරලා ෙම් ආපදාෙවන් ෙගොඩ එන්න 
ඕනෑ. ඊට අවශ්ය කරන තක්ෙසේරු කිරීම් ෙම් ෙවලාෙව් ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් සතිය ෙදක ඇතුළත ෙම් සියලු විසඳුම් ෙගෙනන්න කියලායි. 
එෙහම තමයි ඒ අය ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඉඩම් පවරාගැනීමක් 
සතිෙයන් කරන්න බැහැ. ෙගවල් හැදීමක් දවසින් කරන්න බැහැ. 
ඒවාට කාලයක් අවශ්යයි. ඒ කාලය තුළ අපි ඒවා ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්න ඕනෑ. එහි පමාදයක් තිෙබනවා නම් අප සියලුෙදනා එකතු 
ෙවලා එය ෙව්ගවත් කරන්න වැඩ කරෙගන යන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ආපදා රක්ෂණයක් 
ගැන කතා කරනවා. ෙම් විවාදෙය්දීත් මම දැක්කා, ඒ රක්ෂණය 
කිසියම් උපහාසයකට, අපහාසයකට ලක් වනවා වාෙග් ගතියක්. 
අපි ඉතාම වගකීෙමන් කියනවා ඒ ආපදා රක්ෂණ කමය අෙප් රටට 
හඳුන්වා දුන් නිසා -පසු ගිය කාලෙය් ෙකෝටි 30ක රක්ෂණයක් වූ 
නිසා- ෙකෝටි 300ක පතිලාභයක් අපට ලැබී තිෙබන බව. ඒ, 
පසුගිය ගංවතුර ෙවනුෙවන්. ඒ ගංවතුර ආධාර, ඒ ආපදා සහන 
ෙබදා හැරීෙම් පමාදයක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. නමුත් ඒ තරම් 
මුදලක පතිලාභයක් අපට අත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමාජ 
ආරක්ෂණ රක්ෂණයට අප ගිය නිසා -ඒ පතිරක්ෂණ කමයට අප 
ෙගොස් තිෙබන නිසා- ෙමවර ආපදාව ෙවනුෙවනුත් ෙලොකු මුදලක් 
අපට ලැෙබනවා. එය, රටක් හැටියට අප ලබාගත් ෙලොකු 
සහනයක්. එම නිසා අෙප් අගමැතිතුමා කියපු ඒ අදහසට විශාල 
වටිනාකමක් තිෙබනවාය කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පැමිණි ආපදාෙවන් ෙගොඩ 
ඒමටත්, මතුවට එන්නා වූ ආපදාවලින් ෙගොඩ ඒමටත් අප ලිහිල් 
රාජ්යයක් හැටියට වැඩ කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.            

අපට ඉතාම තදබල නීති - රීති ඔස්ෙසේ තමයි ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් 
අද ඉඩම් පවරා ගැනීමක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ඉඩම් 
පිළිබඳ නීතිය තිෙබන්ෙන් ෙම් වාෙග් හදිසි වැඩ කටයුතුවලට 
උපකාර වන ආකාරයට ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අපට නව නීති රීති 
සම්පාදනය කරන්නට අවශ්ය ෙවයි.  ෙම් විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, අප 
සියලු ෙදනාම ගංවතුරට යට වන පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන අය. 
සමහර ෙවලාවට අපි දැකල තිෙබනවා, සමහර පෙද්ශවල  ඉඩම් 
ලබා දුන්නාම, ඒ ඉඩමත්, ආපදාවට ලක් වුණු ඉඩමත් ෙදකම තබා 

ගන්නා අය ඉන්නවා. ඉස්සරහට එෙහම විසඳුම් කියාත්මක 
කරන්න ගිෙයොත් අපි කියාත්මක කරන්ෙන් "අටුව කඩලා පුටුව 
හදන" විසඳුම්. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ඉතාම තද නීති රීති 
ඔස්ෙසේ තමයි අපට ෙම් යළි ෙගොඩනැඟීම කරන්න සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒෙකදී, පාෙර් ෙබෝඩ් අල්ලන ජනපිය රැල්ෙල් 
විෙරෝධතාවලට ෙම් සමාජය ෙමෙහයවන්න එපා කියලා ෙම් රෙට් 
ඒවාට සම්බන්ධ වන්න උනන්දුවක් දක්වන අයෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙම් වාෙග් ආපදා ගැන ඉතාම සංෙව්දීව කල්පනා කළ 
යුතු කාලය දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද අපි බැලුෙවොත් ෙම් 
ආපදාවන්ට ලක් වූ සෑම දිස්තික්කයකම පාෙහේ විශාල පිරිසක් 
ආපදාවට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.  

රත්නපුරෙය්ත්, කළුතරත්, ගාල්ෙල්ත් විශාල ජන ජීවිත  
පමාණයක් අහිමි වුණා. විනාශ වූ ජීවිත ගත්ෙතොත්; මිය ගිය අය 
ගත්ෙතොත් වැඩි ෙදෙනකු මිය ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ගංවතුර නිසා 
ෙනොෙවයි කියන එක අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ගංවතුර 
නිසා ෙනොෙවයි, වැඩි ෙදෙනක් මිය ගිෙය්,  නාය යාම් නිසායි.  
ගංවතුෙරන් කිසියම් ආකාරයකට ආරක්ෂාවීම පිළිබඳව අෙප් 
සන්නිෙව්දන යන්තණය සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. 64,000ක් යට 
වුණු ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් එක ජීවිතයක්වත් හානියට පත් 
වන්ෙන් නැතිව, ඒ ජීවිත ගලවා ගන්න එදා අපට හැකියාව 
ලැබුණා. ෙමවර ගංවතුර එනෙකොටත් ෙලොකු සන්නිෙව්දනයක් 
මඟින් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට හැකියාව 
ලැබුණා. අෙප් ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග් සමහර 
පෙද්ශවල,  රත්නපුර පෙද්ශෙය්  පැය තුනකට කලින් ජනතාවට 
අයින් ෙවන්න කියලා ෙලොකු දැනුවත් කිරීමක් කළා. සමහර අය 
අයින් වුණා. ෙකොෙහොම වුණත් ජීවිත හානියට ලක් වුෙණ් 
ගංවතුෙරන් ෙනොෙවයි, කඳුකර නාය යාම් නිසායි. මම ෙම් 
ෙවලාෙව් සඳහන් කරනවා, ෙමය ෙගෝලීය පරිසර ෙවනසක් නිසා, 
ෙගෝලීය ෙද්ශගුණික ෙවනසක් නිසා සිද්ධ වන ෙදයක් බව ඉතා 
පැහැදිලියි කියන එක.  එය වැඩි දියුණු කරන්න අපෙග් 
කියාකාරිත්වයත් බලපා තිෙබනවා. ෙත් වගා කළ පෙද්ශ පමණක් 
ෙනොෙවයි නාය ගිෙය්. මහා වනාන්තරත් නාය ගියා. එම නිසා අද 
ෙම් ඇති වන්නා වූ ආපදාව ෙගෝලීය පරිමාණ සංසිද්ධියක්.  රටක්, 
රජ්යයක් හැටියට ඒකට ශක්තිමත්ව මුහුණ ෙදන්න අපෙග් 
ෙද්ශපාලන යන්තණයත්, ඒ වාෙග්ම සමාජ යන්තණයත් 
දැනුෙමන්, හැකියාවන්ෙගන් සහ ආකල්පවලින් ශක්තිමත් 
කරන්නට අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙලොකු යුතුකමක් තිෙබනවාය කියන එක මම  
ෙවලාෙව් සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.28] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යසනය ඇති ෙවනවාය 

කියලා කලින් දැන්වුවාය කිව්වාට රත්නපුර පෙද්ශෙය් ඕනෑම 
ෙකෙනක් දන්නවා, අවුරුද්ද පහුෙවලා දින 45කින් ගංවතුරක් 
එනවා කියලා. ඒක අෙප් සීයලාෙග් කාලෙය් සිටම දන්නවා. උෙද් 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් ඒක කිව්වා. එෙහම  
ගංවතුර පුංචියටත් එනවා; ෙලොකුවටත් එනවා.  මට මතකයි 2003 
ෙලොකු ගංවතුරක් ආවා. ඊට ඉස්සර කියනවා අහලා තිෙබනවා, 
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[ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 
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1948 ෙලොකු ගංවතුරක් ගැලුවා කියලා. අපට ෙමෙතක් කාලයක් 
මතක තිබුෙණ් 2003 ගංවතුර ගැනයි. අවුරුද්ද පහු ෙවලා දින 
45කින් ගංවතුරක් එනවා කියලාත් මතයක් තිෙබනවා. ඒකට පුංචි 
ලැහැස්තිවීමක් ෙවනවා. හැබැයි, ඒ වාෙග් ගංවතුරක් එනවා කියලා 
පසු ගිය ගංවතුරට කලින් දනුම් දුන්නා නම් ජනතාවෙග් විනාශ 
වුණු ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් ඉතිරි කර ගන්න තිබුණා. පැය 
තුනකට කලින් announce කළාට පාරවල් යටෙවලා තිෙබද්දී 
ගංවතුෙර් යන්න පුළුවන්ද? ඒ නගරෙය් ෙපොඩ්ඩක් එහා-ෙමහා 
යන්න පුළුවන්. එෙහම ඇෙරන්න ගුවන්විදුලිෙයන් දැනුවත් 
කළාද? රූපවාහිනිෙයන් දැනුවත් කළාද? නැහැ. ෙම් ෙපොඩ්ඩක් 
එහාට-ෙමහාට කරලා වැඩක් නැහැ. අෙප් ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉන්නවා. කරන්ෙගොඩ පාෙර් 
ගිහිල්ලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද? 
යන්තම් වහින ෙකොට ඒ පෙද්ශය යට ෙවනවා.  ඒ මා ජීවත් වන 
ගම් පෙද්ශය. "ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් එනවා" කියලා ඒ දැනුවත් 
කිරීම කරන්න ඕනෑ ඒ ෙද් එන්න කලින්. හැබැයි, ඊෙය් දවෙසේ -
ෙපෝය දවෙසේ- රෙට් ෙලොකු විපතක් වනවා කියලා කවුරු හරි 
කියලා මිනිස්සු ඒ පිළිබඳව ෙලොකු භයකින් හිටියා. ෙක්න්ද ර බලන 
කට්ටිය යමක් කිව්ෙවොත් මිනිස්සු භයයි. හැබැයි, ෙම් ගංවතුර ඇති 
වූ ෙමොෙහොෙත්ම මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒ බව සඳහන් 
කළා.  මට එෙවෙල් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා, "ගෙම් යන්න" 
කියලා. හැබැයි, මම එතුමාට කිව්වා, මට ගෙම් යන්න බැරි හින්දායි 
ෙමතැනට ආෙව් කියලා.  ඇයි? මම එතෙකොට සිටිෙය් ෙකොළඹ. 
මට රත්නපුරයටවත් යන්න විධියක් නැති වුණා. ඊට පස්ෙසේ මම 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රෑ 8 ෙවනෙකොට රත්නපුරයට ගියා. මම 
තනිෙයන් යනවා කියලා රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාත් ආවා. අපි 
ෙදෙදනා ඔරෙලෝසු කණුව ළඟ පාන්දර  2.00 ෙවනකල් සිටියා. මට 
එතැන ඉඳලා යන්න විධියක් නැති නිසා මම ඒ අවට බැලුවා. 
හැබැයි, හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු ෙදකක් තියාෙගන හමුදාෙව් අය 
එෙවෙල්ත් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙබ්රා ගත්තා. 

 රත්නපුර ෙපොලීසිය එෙවෙල් පුළුවන් මහන්සියක් දරා ඒ අවට 
සිටින ජනතාව ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කළා. අප ෙදෙදනා මෙග් 
හිතවෙතකුෙග් ෙගදරට ගියා. මම ආපහු පාන්දර 5.00ට එතැනට 
ඇවිල්ලා ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා කිව්වා, "මාව ෙගොඩබිමකට දමන්න, 
මම පයින් යන්නම්" කියලා. එතුමන්ලා මාව මුවගමට ෙගනැල්ලා 
දැම්මාම මා එතැන සිට පයින් ගියා. ඇමතිතුමනි, ඊට පහුවදා උෙද් 
පාන්දර මම නැඟිටලා බලන ෙකොට කලවානට යන පාෙර් හතර 
ෙපොළක ෙලොකුවට නාය ගිහිල්ලා තිබුණා. කරවිටින් එහාට යන්න 
කාටවත් පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. මම ඉස්ෙසල්ලාම තවත් 
ෙකෙනකුත් එක්ක නාය ගිය හැම කන්දක් මුදුනකටම වා ෙග් ගියා. 
එතෙකොට පාරවල් ඔක්ෙකෝම වැහිලා තිබුෙණ්. ඒ බව කිරිඇල්ල 
ඇමතිතුමාත් දන්නවා; අෙප් විෙජ්තුංග මන්තීතුමාත් දන්නවා; 
පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් දන්නවා. ඒ හැම කන්දක් 
උඩින්ම මම පයින් ගියා. එතෙකොටත් නාය යෑෙම් අවදානම 
තිබුණා. මට යන්න කමයක් නැති හින්දා කිෙලෝමීටර් 4ක් පයින් 
ගිහිල්ලායි මම කලවානට ගිෙය්. ආෙයත් වැස්ෙසේම පාන්දර 3ට 
මට පරණවිතාන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "ඔබතුමාව මම 
හවසට chopper එෙකන් රත්නපුරයට එක්ක යන්නම්" කියලා. 
මම කිව්වා, "නැහැ, මම ඉතිරි ටිකත් ඇවිදලා එන්නම්" කියලා. මම 
පාන්දර 3ට ආපහු ආවා. ඇමතිතුමනි, මම එතැනට ගියා කියලා අර 
නාය යාමට හසුවුණු මිනිස්සුන්ට පණ එන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශයට ෙපොඩ්ඩක් ෙමහා නාය ගිය තැන තිබුණු 
ෙගදරක් ළඟට මම ගියා. ඒ අම්මා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ෙග් 
හදාෙගන තිබුෙණ්.  ඒ අම්මාෙග් මහත්තයා ෙබෝම්බයක් වැදිලා 
දැනට අවුරුදු 10කට පමණ ඉස්ෙසල්ලා මිය ගිහින්.  මම එතැනට 
ගියාම මෙග් අත අල්ලා ෙගන ඒ අම්මා කිව්වා, "මම ෙමච්චර 
ෙවලා ඇඬුෙව් නැහැ. මෙග් දුක අහන්න කවුරු හරි ආවා. ඒක නිසා 
මම ෙම්ක කියනවා" කියලා. "මෙග් මහත්තයා නැති වුණාට 
පස්ෙසේ මම දවල්ට දළු කඩලා, හවස් වරුෙව් ගම්මිරිස් කඩලා,   
තනිවම මහන්සිෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක් විතර ෙහොයා ෙගන  

හදා ගත්ත ෙග් අද ෙදබෑ ෙවලා ගිහින්,  මාවත් එක්කම  නාය ගියා 
නම් මීට වඩා ෙහොඳයි" කියලා ඒ අම්මා මට කිව්වා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග් තත්ත්වයට පත් වුණු විශාල පිරිසක් ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්නවා.  

ෙම් report එක ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?  NBRO එෙකන් report 
එකක් ගන්නවා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙවොත්, "ෙමතැන 
පදිංචියට සුදුසුයි, ඉන්න" කියලා ජනතාව එතැන ඉන්නවා, 
"යන්න" කියන ෙකොට යනවා. ඇමතිතුමනි, නාය යෑෙම් 
අවදානමක් තිෙබන අයගම, පින්තැන්න කියන ගමට මම ඊෙය් 
හවස ගියා. ඒ ගෙම් කට්ටිය ආවාම මම කිව්වා, NBRO එෙකන් 
ඇවිල්ලා බැලුවාට පස්ෙසේ "ඉන්න කිව්ෙවොත් ඉන්න, යන්න 
කිව්ෙවොත් යන්න" කියලා. එතැන හිටපු පුද්ගලෙයක් මට කිව්වා, 
"දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ඉන්න කිව්ෙවොත් ඉන්න කියලා. 
හිටිෙයොත් අපි වැළලිලා යන තැනට තමයි ඒෙක් report එක 
ෙදන්ෙන්" කියලා.  

ඒ ෙගදරක ෙකෙනක් එෙවෙල්ම ගිහිල්ලා මට ෙගනැල්ලා 
දුන්නා, NBRO එෙකන් දීපු report එකක්. දැන් මා ළඟ ඒක 
තිෙබනවා. ඒෙක් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ඒෙක් 2007 වර්ෂෙය්දී 
කියනවා, "ෙමතැන නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා. එතෙකොට ෙම් 
නාය යන්ෙන් නැහැයි කියපු ෙග් NBRO එෙකන් ගිහිල්ලා හරි, 
ෙවන කවුරු හරි ගිහිල්ලා හරි ෙහොයා ෙදන්න කියලා මම 
කියනවා. ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් වාර්තා ෙදකක් මට හම්බ වුණා. 
නිකම් ගිහිල්ලා බලා "ෙමතැන ෙහොඳයි, ෙමතැන ෙහොඳයි" 
කියන්ෙන් නැතිව මිනිස්සු පදිංචි කරවන තැනක පදිංචි කරවන්න 
ඕනෑ, හරියටම විශ්වාසයක් තියලායි.  

ඊෙය් සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ඉන්න ෙකොට එක් 
පුද්ගලෙයකු ඇවිල්ලා කිව්වා, "මෙග් ෙග් වෙට් ඔක්ෙකෝම අයින් 
කළා, මෙග් තැන විතරක් නාය යන්ෙන් නැහැයි කියලා මාව 
විතරක් තිබ්බා" කියලා. මෙග් ෙගදරට උඩ පැත්ෙතන් තිෙබන 
ෙගදර අයත් ඉවත් කළා. "නාය යන එක ෙවන්ෙන් මෙග් ෙගට 
උඩ පැත්ෙතන් තිෙබන ෙග් ගාවට විතරද?" කියලා ඔවුන් ඇහුවා. 
ඒ අයට කියලා තිෙබනවා, "මිලිමීටර් 100කට වඩා වැස්ෙසොත් 
ෙගදරින් අයින් ෙවන්න" කියලා. ඒ මනුස්සයා කියනවා, "රෑ 
12.00ට විතර මිලිමීටර් 100ක් වැස්ෙසොත් කියලා වහින දවසට මම 
එළි වනතුරු දරුවන් ෙදෙදනා ළඟ ඇහැරලා ඉන්න ඕනෑ" කියලා. 
ෙමෙහම මිනිස්සු පදිංචි කරන්න පුළුවන්ද? ෙම් නාය යාම නිසා 
අවතැන් ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අයගම නගරය අද 
නැත්තටම නැතිෙවලා තිෙබනවා. ගංගාරාම පන්සෙල් නායක 
හාමුදුරුෙවොයි, ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමායි, අෙප් අයගම හිටපු 
සභාපතිතුමායි පාන්දර 6.00ට විතර  ගංවතුර බලන්න ආවාම 
දැක්කා, කන්ෙද් ගස් ඇල ෙවනවා. ෙම් බව දැකලා ෙගවල් 15 
සිටින ඔක්ෙකොටම ඉවත් ෙවන්න කියලා කිව්වා. ෙගවල්වලින් 
ඉවත් ෙවන්න කියලා ටික ෙවලාවක් ගත වුණා. මුළු කන්දම නාය 
ගියා. ෙගවල් 15 තිබුණු තැනක් නැහැ; කඩ ෙප්ළිය තිබුණු තැනක් 
නැහැ. නාය යාම නිසා ඒ කන්ද ඇවිල්ලා වැටුෙණ්  එතැන තිබුණු 
ෙවලට. ගරු ඇමතිතුමා, එතැන ඇති වුෙණ් සුනාමි තත්ත්වයක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara ) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි කාරණයක් 

කියන්න ඉඩ ෙදනවාද? 

1423 1424 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
කියන්න, ගරු රාජ්ය  ඇමතිතුමා. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපබරවාරි මාසෙය් 23 වැනිදා රත්නපුරෙය් 

පැවැත්වුණු පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීෙම්දී  වාරිමාර්ග 
ඉංජිෙන්රු සහ ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලිවම 
කියලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මැයි මාසෙය් 25 වැනිදා "ලක්බිම" 
පුවත් පෙත්ත්, තවත් පුවත් පතකත් ෙම් නාය යෑම් පිළිබඳව 
වාෙග්ම කලවාන පෙද්ශෙය් ෙත් වගාවත් එක්ක ගාම ෙසේවා වසම් 
33න්, 17ක්ම නාය යෑමට ලක් ෙවනවාය කියලා අනතුරු 
ඇඟවීමක් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතතුමන්ලා හැටියට ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 
බලන්නත් තිබුණා.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙදලක්ෂ ගණනක් 

දැන් විපතට පත්ෙවලා ඉන්නවා. ඒක පවුල් පනස්පන්දාෙහේ වරදද, 
ෙදලක්ෂ ගණෙන් වරද කියලාද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? ෙකොයි 
කන්දද නාය ගිෙය්? ඒකෙන් ඔබතුමාට මම report එකක් ගැන 
කිව්ෙව්. ෙම් report එක දුන්ෙන් "නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
"නාය යන්ෙන් නැහැ" කියලා  report එෙක් තිබුණත්, ඒ ෙගදර 
නාය ගියාය කියලා තමයි ෙම් කියන්ෙන්. අපි සද්භාවෙයන් යුතුවයි 
කථා කරන්ෙන්. මම ඒ ෙවලාෙව්දීත් කිව්වා, "ෙම් කාරණෙය්දී අපි 
ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ"ය කියලා. ඒ 
පිළිබඳව ඕනෑම ෙකෙනකුෙගන් අහන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන් 
අයගම පෙද්ශය නාය ගියත් අඩුම ගණෙන් එකම සෙතක් 
සිව්පාෙවක්වත් මැරුෙණ් නැහැ කියලා. හැබැයි, අහල පහළ 
තිෙබන ෙගවල් ඔක්ෙකොම ටික කඩාෙගන ගියා. ෙම් නාය යාමත් 
එක්ක අඩි තිහක විතර රැල්ලක් ආවා. ඒ පැත්ෙත් තිෙබන ෙගවල් 
ඔක්ෙකොම කැඩිලා ගියා. පන්සලත් කැඩුණා. ෙම් වාෙග් ෙලොකු 
විනාශයක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඒකට අපි විසඳුමක් ෙහොයන්න 
ඕනෑ. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් එතැනට  ගිහිල්ලා හිටියා. එතැන 
පුංචි කන්දක් තිෙබන්ෙන්. ඒ කන්ද එතැනින් ඉවත් කරන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙමතැනට යම්කිසි පිළියමක් ෙයොදලා 
ෙම් නගරය ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න කියායි මා කියන්ෙන්. 
සෙතොෙසේ තිබුණු ශීතකරණ කිෙලෝමීටර් ෙදකක් විතර ඈතකින් 
තමයි තිබු ෙණ්. ෙම් පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාව ආපසු ෙම් වාෙග් 
පුංචි කඳු උඩට ෙගනිහිල්ලා පදිංචි කරන්න එපා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
පුංචි නගර හදන්න ඕනෑය කියා අපි කියනවා. එක තැනකින් 
අක්කර 25ක් විතර අරෙගන  පවුල් ෙදතුන් සියයක් ෙගනැල්ලා 
පදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතැන පුංචි නගරයක් හදලා තට්ටු නිවාස 
ෙහෝ ඉදි කරන්න. තමන්ෙග් ඉඩමට ගිහිල්ලා ෙත් දළු ටික 
කඩාෙගන ෙහෝ රබර් කිරි ටික කපාෙගන ඇවිල්ලා බෙයන් 
සැෙකන් ෙතොරව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පුංචි නරගරයක් හැදුෙවොත්  
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි.  අපි නැවත වරක් ඔවුන්ව ෙගනිහිල්ලා පදිංචි 
කරවන්ෙන් කන්දක. කලවාන ආසනෙය් කන්දක් නැතිව පදිංචි 
කරන්න තැන් නැහැ. 2003 පදිංචි කරපු අය 2007 ආපසු නාය යාම 
නිසා ෙවන තැන්වලට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඔවුන්ට 
එතැනිනුත් යන්න කියලා කියා තිෙබනවා. අවුරුදු දහෙයන් දහයට 
තැනින් තැනට යවන්ෙන් නැතිව, අපි සියලු ෙදනාම එකතුෙවලා ඒ 
අය  සුරක්ෂිත කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු ඇමතිතුමා දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට 
ජනාධිපතිතුමා ආපු ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වාද කියලා 

අහන්න. අපි ෙම් කාරණා ගැන කථා කරනෙකොට ඔබතුමන්ලා 
හිතන්ෙන් අපි ඔබතුමන්ලාෙග් තරහකාරෙයෝ කියලායි. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු ඇමතිතුමා, දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට 

ජනාධිපතිතුමා ආපු ෙවලාෙව් මම තමයි ෙයෝජනා කෙළේ, "අයගම 
නගරය සුරක්ෂිත කරන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒක කරලා 
ෙදන්න" කියලා.  

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
එකට ඡන්දය කරපු ෙකනාෙන්. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
එදා මම ස්තුතියකුත් කළා. ඔබතුමන්ලා හරියට ෙම් වැෙඩ් 

කරනෙකොට අපි ඒ ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් උදව්ව කරනවා. 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් තිෙබන අඩු පාඩුව තමයි අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
රත්නපුර දිස්තික්කය කියන්ෙන්, හැම දාම ගංවතුරට ලක් වන  

පෙද්ශයක්. 

2003 වසෙර්දී මෙග් ජීවිතය ෙබ්රුෙණ්, මට පීනන්න පුළුවන් 
නිසායි. මම ගිය ඔරුව ෙපරළුණා. ගහකට නැඟලා තමයි මම 
ෙබ්රුෙණ්. එෙහම ෙකෙනක් හැටියට මට, අහිංසක මිනිස්සු වහල 
උඩ ඉඳ ෙගන කථා කරන ෙකොට, ෙබෝට්ටුවක් එවන්න කියන 
ෙකොට යවන්න එකක් තිබුෙණ් නැහැ. -මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.- නාය යාෙමන් 
මිය ගිය හත් ෙදෙනකුෙග් මිනී වළලන්න අයගමට මිනී ෙපට්ටි 
තිබුෙණ් නැහැ. මිනී ෙපට්ටි සාප්පුවක් තිබුෙණ් නැහැ. කලවානට 
කථා කළාම ඒෙක් තිබුණු මිනී ෙපට්ටි ටික ඉවරයි කිව්වා, 
ෙව්වැල්කඳුර පෙද්ශයට ෙගනිහිල්ලා. ගුවනින් විතරයි මිනී 
ෙපට්ටියක් ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණ්. මම කිව්ෙව් නැති 
ෙකෙනක් නැහැ; හැෙමෝටම කිව්වා. "ගුවනින් එවනවා" කිව්වා. 
මට අන්තිමට ඒ මිනිසුන්ට කියන්න වුෙණ්, පුළුවන් විධියකට 
වළලා ගන්න කියලායි. අන්තිමට වැළලුෙව්, ගෙම් කට්ටිය ලෑලි 
ගහලා හදපු ෙපට්ටිවල දමලා. ගුවන් පැය 270ක්ද ෙකොෙහේද 
ගියාලු. ඒ වුණාට ඔවුන්ෙග් පවුල්වල අයෙග් අන්තිම -අවසාන- 
ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා. ලෑලි ගහලා හදපු නිකම් 
ෙපට්ටියක දමලා වළලන්න වුණා; අර ෙපට්ටි ටික ෙගන්වා ගන්න 
බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශවල තිෙබන අඩු පාඩු ගැන අපි යමක් 
කිව්වාම අහන්න. අපි උදවු කරනවා. ඔබතුමන්ලාට යම් වැඩ 
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පිළිෙවළක් හදලා කළු ගඟ ෙවන පැත්තකට යවන්න පුළුවන් නම්, 
අපි ඒකට ඕනෑ ෙවලාවක එකඟයි. ඒ නිසා වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වැඩ පිළිෙවළ හදලා කියන්න. අපි හරි 

ෙද්ට හරි පැත්ෙත් ඉඳලා "හරි" කියලා කියනවා. අෙපන් පස්ෙසේ 
එන පරම්පරාවලටවත් ගංවතුර නිසා ෙම් වාෙග් විපතක් ඇති 
ෙනොෙවන්න කටයුතු කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියලා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලමින් මා නිහඬ ෙවනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 3.40] 

 
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, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් රටට ස්වාභාවික 
ව්යසනයක් ඇති වී තිෙබන අවස්ථාෙව් ඒ ව්යසනෙයන් පීඩාවට පත් 
වුණු, ආපදාවට ලක් වුණු, ජීවිත අහිමි වුණු සියලු ෙදනා ගැනම 
කනගාටුව පකාශ කරමින් මම ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවනවා. මම 
හිතන විධියට ෙමවැනි ව්යසනවලට පධාන වශෙයන්ම ෙහේතු 
වන්ෙන් මානවයා විසින්ම කරන ලද යම් යම් කියාකාරකම්. 
මනුෂ්යයා විසින්ම කරන ලද යම් යම් කියාකාරකම් නිසා 
ෙලෝකෙය් ෙද්ශගුණික විපර්යාස විශාල පමාණයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා අෙප් රෙට් පමණක් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත ෙලෝකෙය්ම ෙමවැනි විනාශකාරී තත්ත්ව ඇති 
ෙවලා තිෙබන බව අපි අතීතෙය්දීත්, මෑතකදීත් දුටුවා. ෙම් 
ව්යසනෙයන් අෙප් රෙට් දිස්තික්ක ෙදොළහක ගංවතුර සහ නාය 
යාම් තත්ත්ව ඇති වුණා. දිස්තික්ක විසිපෙහන් දිස්තික්ක ෙදොළහක 
ගංවතුර හා නාය යාම් තත්ත්ව ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් 
අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 5කට ආසන්න පමාණයක් එම 
ගංවතුෙරන් සහ නාය යාම්වලින් පීඩාවට පත් වුණා. හැබැයි එවැනි 
තත්ත්වයක් තිෙබද්දී අෙප් ෙමම දිවයිෙන් තවත් දිස්තික්ක 
එෙකොළහක් විශාල නියඟයකට මුහුණ පාලා තිෙබනවා.  

එක පැත්තකින් නියඟයක් තිෙබද්දී, තව පැත්තකින් ගංවතුර 
සහ නාය යාම් තිෙබද්දී, අෙප් රජය ඒ සියලු ෙදයටම වග කීෙමන් 
මුහුණ දීලා, විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසා තිෙබන බව 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම සභාවට පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම් 
රජය බලය ලබා ගත්තාට පසුව ෙම් රෙට් යම් යම් ව්යසන 
කිහිපයක්ම ඇති වුණා. පසුගිය කාලෙය් මීෙතොටමුල්ල අපදව්ය 
බහලු ස්ථානය නාය යාෙමන් ආපදාවක් සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම 
සාලාව පෙද්ශෙය් ආපදාවක් සිදු වුණා.  

2016 ජූලි මාසෙය් සිට ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා වියළි 
කාලගුණයක් තිබුණා. ඒ නියඟය නිසා ජනතාව ආපදාවට ලක් 
වුණා. ඉන් පසු ෙම් දක්වා විශාල නියඟයක් තිෙබනවා. කෑගල්ල, 

අරණායක පෙද්ශෙය් ජනතාව ජල ගැලීම්වලින්, නාය යාම්වලින් 
විපතට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම 2017 මැයි මාසෙය් ෙමම ජල ගැලීම 
ඇති වුණා. මම ෙම් කියපු සියලුම ව්යසනවලට අප රජය ෙම් 
දක්වා රුපියල් බිලියන 10කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා, ඒ 
ජනතාව සඳහා සහන සලසා තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 10ක් 
කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක්. දැනට රුපියල් ෙකෝටි 
1,000ක මුදලක් ෙවන් කරලා, ෙම් ව්යසනවලින් පීඩාවට පත් වුණු 
ජනතාවට සහන සලසා තිෙබනවා.  

මුදලින් කිව්ෙවොත්, 2017 මැයි මාසෙය් සිදුවූ ව්යසනය සඳහා 
අපි දැනටමත් රුපියල් මිලියන 270ක - රුපියල් ෙකෝටි 27ක - 
මුදලක් වියදම් කරලා ඔවුන්ට යම් යම් සහන සලසා තිෙබනවා. 
රුපියල් 10,000 බැගින් මුදල් ලබාදීම සඳහා තවත් රුපියල් 
මිලියන 150ක්, ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි 15ක් ෙවන්කරලා තිෙබනවා. 
දැනට සමස්ත මුදල රුපියල් මිලියන 420යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 42යි. ඒ වාෙග්ම 2016 මැයි මාසෙය් ඇතිවූ ගංවතුරින් 
විපතට පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
5,080ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 508ක් ෙවන්කරලා 
තිෙබනවා. 2016 මැයි මාසෙය් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ගංවතුරින් 
සහ නාය යෑෙමන් විපතට පත්වූවන් සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,400ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 140ක සහනාධාර ලබාදී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 ජුලි මස සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා 
පැවැති නියඟෙයන් පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා අපි දැනටමත් 
රුපියල් ෙකෝටි 7ක මුදලක් ලබාදී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2016 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා නියඟයට මුහුණ දුන් අයට අපි 
රුපියල් ෙකෝටි 128ක මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
1,280ක මුදලක් ලබාදී තිෙබනවා.  

 සාලාව පිපිරීෙමන් සිදුවූ විනාශයට මුහුණ දුන් අයට විශාල 
වන්දි පමාණයක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙගවීමටත් ෙකොටසක් 
ඉතිරිෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට සහන සැලසීම සඳහා දැනටමත් 
අපි රුපියල් මිලියන 1,070ක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 107ක 
මුදලක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීෙතොටමුල්ල 
ෙඛ්දවාචකෙයන් පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 
450ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 
45ක්. ඒ සියල්ලම එකතු කළාම රුපියල් ෙකෝටි 1,000ක මුදලක්, 
ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් ෙවන් කරලා අවශ්ය 
වැඩසටහන් සකස් කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා අද 
කිව්වා, "ෙම් විධියට ෙවන් කරන මුදල් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ." කියලා. අද උෙද් ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයාෙග් කථාෙවන් ෙම් සියල්ල පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කළා, ඒ සියලු විස්තර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, මීට වසර 
ෙදකකට පමණ ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවා ජලෙයන් යටවුණ 
බව. පාර්ලිෙම්න්තුව යටෙවද්දී ෙම් අවට තිෙබන සමහර නිවාසවල 
උදවිය වහලවල් උඩ ඉන්නවා අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය 
මැතිවරණයට ෙපර ෙම් රෙට් ඇති වූ නියඟය නිසා පීඩාවට පත් 
ජනතාවට ලබාදීමට ෙපොෙරොන්දු වුණු කිසිම සහනාධාරයක් එම 
මැතිවරණයට ෙපර තිබුණු රජය ඒ කාලෙය් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
පසු ගිය රජය කාලෙය් අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරනෙකොට අපට ෙකොෙහොමද සැලකුෙව්, අපට ෙකොෙහොමද  කථා 
කෙළේ, ඒවාට උත්තර දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අද ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කථා කරද්දී මට මතක් වුණා. 

2004 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් රටට සුනාමි ව්යසනය ඇවිල්ලා, 
2005 වසර ෙවද්දී ෙම් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ ආධාර 
ලැෙබන්න පටන් ගත්තා අපට මතකයි. විෙද්ශ රටවල නායකෙයෝ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇවිල්ලා අපට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ ආධාර ලබාෙදන්න අෙප් 
රෙට් නායකයාට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
Transparency International ආයතනය විසින් ගෙව්ෂණයක් 
කරලා, පරීක්ෂණයක් පවත්වලා තිෙබනවා. එහි වාර්තාව අපි ළඟ 
තිෙබනවා. එම වාර්තාව අනුව ෙපොෙරොන්දු වුණු මුදල රුපියල් 
ෙකෝටි 24,154ක් ෙවනවා. එදා සුනාමි ව්යසනෙයන් පසු විෙද්ශ 
නායකෙයෝ ඇවිල්ලා රුපියල් ෙකෝටි 24,154ක ආධාර ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත්, අපට ලැබී තිබුෙණ් රුපියල් ෙකෝටි 
12,213යි. රුපියල් ෙකෝටි 12,213ක මුදලක් තමයි විෙද්ශ ආධාර 
වශෙයන් අපට ලැබුෙණ්. නමුත්, එවකට තිබුණු රජය ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වියදම් කරලා තිබුෙණ් එයින් රුපියල් ෙකෝටි 6,853යි. 
ෙකෝටි 5,360ක මුදලක් වියදම් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ මුදල් 
ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියලා අපි ඒ දවස්වල දැක්කා. එක 
එක්ෙකනාෙග් ගිණුම්වලට තමයි ඒ මුදල් ගිෙය්. ඒ නිසා තමයි ඒ 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට සුනාමි පශ්නය පිළිබඳව කථා කරද්දී රට 
තුළ විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන තමයි ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වුණාට පසුව එම පනත තුළින් ඒ කාලෙය් සුනාමි ව්යසනය සඳහා 
ලැබුණු මුදල්වලට; "Helping Hambantota" ගිණුමට ලැබුණු 
මුදල්වලට ෙමොකද වුෙණ් කියලා දැනගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් ෙකෝටි 5,360කට අධික මුදලකට 
වුෙණ් කුමක්ද කියා ෙසවීමට ඉදිරිෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දිනවල 
අෙප් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම කැඳවා අපට කිව්වා, විෙද්ශ 
ආධාර සමුළුවක් පවත්වා, විෙද්ශවලින් ආධාර ලබා ෙගන විපතට 
පත්වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන බව. 2017 මැයි මාසෙය් සිදු වුණු 
ෙඛ්දවාචකය නිසා ආපදාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට 
බිලියන දහයත්, පහෙළොවත් අතර පමාණයක මුදලක් අපට අවශ්ය 
ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. පසුගිය රජය කාලෙය් ආපදා 
තත්ත්වයක් නිසා මරණයක් සිදු වුණාම, රුපියල් පහෙළොස්දහසයි 
මරණයකට ෙගව්ෙව්. නමුත් අපි එය රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. නිවසකට අලාභ වුෙණොත්, සම්පූර්ණ අලාභයක් 
සඳහා රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක් ලබා ෙදන්න අපි දැන් කටයුතු 
සලසා තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය රජය කාලෙය් එවැනි මුදල් ලබා 
දීමක් සිදු වුෙණ්  නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජය පසුගිය අය වැෙයන් අෙප් රෙට් 
සියලුම ජනතාව සහ සියලුම නිවාස රක්ෂණය කරලා තිෙබනවා. 
සෑම ව්යසන අවස්ථාවකදීම එම රක්ෂණය තුළින් විශාල මුදලක් 
ලැෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් පසු ගිය රජය විසින් සිදු කර 
තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ඒ ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල් 
ජනතාවට ලබා ෙනොදුන් ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමාත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
පමුඛ ෙමම රජය ෙමවැනි ව්යසන අවසථ්ාවලදී - හදිසි ආපදාවලදී- 
රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එවැනි රක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා 
විෙද්ශ රටවලින් විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරමින් ෙමම ෙඛ්දවාචකයට ෙගොදුරු වුණු සියලු ෙදනාටම 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් මුලින් හිටපු විධියටම ඔවුන්ෙග් ජීවිත ගත 
කිරීමට අවශ්ය පහසුකම් ෙම් රජය තුළින් සලසන බව මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.51] 
 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெவள்ள அனர்த்தம் காரணமாக நாட் க்கு ஏற்பட்ட ேசதங்கள் 
சம்பந்தமாக மக்கள் வி தைல ன்னணியினர் ெகாண் வந்த 
சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி. த ல் ெவள்ள 
அனர்த்தத்தினால் உயிாிழந்த அைனத்  ஆன்மாக்களின் 
ஆத்ம சாந்திக்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இைறவைனப் 
பிரார்த்திக்கின்ேறன். இந்த அனர்த்தத்தில் மக்கைளக் 
காப்பாற்றச் ெசன்ற பைட ரர்கள் சில ம் உயிாிழந்தி க் 
கின்றார்கள். அவர்க ைடய ஆத்ம சாந்திக்காக ம் 
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் தம  உற கைள 
இழந்  மீளாத் யாில் இ க்கும் உற க க்கு மன 
ஆ தைல ம் ெதன்ைப ம் உடல் ஆேராக்கியத்ைத ம் 
ெகா க்கேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல கட ைளப் 
பிரார்த்தித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ெவள்ள அனர்த்தத்தின்ேபா  அரசியல் தைலவர்கள், 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், திைணக்களங்களின் 
தைலவர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள், பா காப்  உத்திேயாகத் 
தர்கள், மதத் தைலவர்கள், அரச சார்பற்ற நி வனங்களின் 
தைலவர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள், ஏைனய மனித 
ேநய ைடயவர்கள் என அைனவ ம் ஒன் ேசாந்் , 
பாதிக்கப்பட்ட இடங்க க்குச் ெசன்  மக்க க்கு ேவண் ய 
உதவிகைளச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.  அ  மிக ம் 
வரேவற்கக்கூ ய .  அவர்கள் அைனவ க்கும் நாம் நன்றி 
கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம்.  அத் டன், அரசாங்கம் 
ேபணிவ ம் ெவளிநாட்  உற களால், இம் ைற பாதிக்கப் 
பட்ட மக்க க்கு ெவளிநா கள் பலவற்றி ந் ம் 
உடன யாகப் பல உதவிகள்  கிைடத்தி க்கின்றன.  இந்த 
நா க க்கும் நாங்கள்  நன்றிையத் ெதாிவிக்க ேவண் யவர் 
களாக இ க்கின்ேறாம்.   

அேதேநரம், ெபா த்தமான ேநரத்திேல இந்த விவாதம் 
சைபக்கு எ க்கப்பட்ட  வரேவற்கக்கூ ய . ஏெனன்றால், 
இந்த ெவள்ள அனர்த்தம் பற்றிய க த் க்கைள நாங்கள் 
இன்  வ ம் சைபயிேல அரசாங்கக் கட்சியினர் 
வாயிலாக ம் எதிர்க்கட்சியினர் வாயிலாக ம் அறியக்கூ ய 
தாக இ க்கின்ற . இைவகள் நாங்கள் கற் க்ெகாண்ட, 
அறிந்த பாடங்களாக அைமயேவண் ம்.  நாங்கள் ெவள்ள 
அனர்த்தம் வந்தததன் பிற்பா  உதவி ெசய்வைதவிட, 
ெவள்ளம் வ வதற்கு ன்  பாதிப்பி ந்  பா காப்பதற் 
குாிய சில திட்டங்கைள வகுத் க்ெகாள்வ  ெபா த்த 
மானதாகும். ஏெனன்றால், இ  வ டாவ டம் எங்க ைடய 
நாட் ேல ஏற்ப கின்ற ஓர் அவலம். இந்த அவலத்தி ந்  
எங்க ைடய மக்கைள நிரந்தரமாகக் காப்பாற்ற ேவண் ய  
எம்மைனவாின ம் ெபா ப் . இதற்காகத் ைறசார்ந்த சில 
நி ணர்களி ைடய ஆேலாசைனகைளப் ெபற்  ெவள்ளப் 
ெப க்கு ஏற்ப கின்ற இடத்திேல எப்ப யான ஒ  
நிரந்தரமான பா காப்ைப ஏற்ப த்திக்ெகாள்ளலாம்? 
என்பைதப்பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். இயற்ைக அனர்த்தம் 
காரணமாக ஏற்ப கின்ற அழி களி ந்  நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கின்றப  பா காப் க் ெகா க்காவிட்டா ம் 
அவற்றி ந்  ஓரள  எங்கள  மக்கைளக் காப்பாற்  
வதற்கான திட்டங்கைள அரசாங்கம் வகுத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
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[ගරු  අෙශෝක් අෙබ්සිංහ  මහතා] 
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இந்த அைவயிேலகூட, பல க்கிய க த் க்க ம் 
அபிப்பிராயங்க ம் கூறப்பட் க்கின்றன. அந்த அபிப் 
பிராயங்கைளக் க த்திற்ெகாண் , எதிர்காலத்தில் இந்த 
அனர்த்தங்களி ந்  மக்கைளப் பா காக்கக்கூ ய ஒ  
நிரந்தரமான தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ய ெபா ப்  
எங்கள் அைனவ க்கும் இ க்கின்ற .   

ெவள்ளம் வ ந் ம் க க்குச் ெசல்ல யாமல் பல 
கு ம்பங்கள் இன் ம் நலன் ாி நிைலயங்களிேல 
வாழ்கின்றன. அவர்கள் தங்க ைடய கைள, உைட 
ைமகைள, ெபா ட்கைளெயல்லாம் இழந்த நிைலயிேல 
இ க்கின்றார்கள். அேதேபான்  பாடசாைல மாணவர்கள் 
பலர் பாடசாைலக்குச் ெசல்ல யாத, கல்விையத் 
ெதாடர யாத நிைலைமகள் ெதாடர்கின்றன. அரசாங்க 
ஊழியர்கள்கூட தங்க ைடய கடைமக க்குச் ெசல்ல 

யாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன. இேதேபான்  தனியார் 
ைறகளிேல ேவைலெசய்கின்ற ஊழியர்க ம் தங்க ைடய 

கடைமக்குச் ெசல்ல யாத நிைலைம ெதாடர்கின்ற . 
இவர்க க்கு மிக விைரவிேல நிவாரணம் அளிக்கப்பட்  
அவர்கள் இயல்  வாழ்க்ைகக்குத் தி ம் வதற்குச் சில 

ாிதமான திட்டங்கைளத் தீட்டேவண் ய ெபா ப்  
இ க்கின்ற . ெகௗரவ அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்கு ேபசுைகயில் பல திட்டங்கைளக் 
குறிப்பிட்டார். அவற்ைறெயல்லாம் மிக விைரவாகச் 
ெசயற்ப த்தி எங்க ைடய மக்க க்கு உடன யாகக் 
ைகெகா க்க ேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு இ க்கின்ற .  

ெவள்ள அனர்த்தம் ஏற்ப வதற்கு ன்ேப அதற்கான 
பா காப்ைபத் ேத க்ெகாள்வ  மிக க்கியெமன்பைத 
நாங்கள் குறிப்பிட்ேடாம். இன்  பலவிதமான அபிப் 
பிராயங்கள் பலாிடத்தி ந் ம் இங்கு பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன. 
அந்த வைகயிேல நைட ைறப்ப த்தக்கூ ய சில 
திட்டங்கைளச் சிலர் ன்ைவத்தார்கள். 
நைட ைறப்ப த்தப்பட யாத திட்டங்க ம் இங்கு 

ன்ைவக்கப்பட்டன. இந்த விடயத்திேல ைறசார்ந்த 
நி ணர்க ைடய ஆேலாசைன கைளப் ெபற ேவண் ம். 
அனர்த்தங்கள் ஏற்ப கின்றெபா  அந்த அனர்த்தங்களி 

ந்  உடன யாக மக்கைளப் பா காப்பதற்குாிய 
ெபா த்தமான திட்டங்கைள எதிர் காலத்திேல 
வகுத் க்ெகாள்வதற்குாிய ஒ ங்குகைளச் ெசய்யேவண் ய 
ெபா ப்  அரசாங்கத்திற்கு இ க்கிற .  

ெதன்பகுதியிேல ெவள்ளம் காரணமாக உயிாிழப் கள் 
ஏற்பட்ட அேதேவைளயிேல, வடக்கு, கிழக்கிேல மக்கள் 
நீாின்றிக் கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அங்கு தண்ணீர் இல்லாமல் 
மக்கள் ப கின்ற கஷ்டங்கைள நான் இந்த இடத்திேல 
சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். க்கியமாக, 
கு நீ க்குத் தட் ப்பாடான ஒ  நிைலைம ஏற்பட் ள்ள ; நீர் 
இல்லாமல் வயல்களில் பயிர்கள் க கி ம கின்ற ஒ  நிைலைம 
அங்ேக காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, ெதன்பகுதியிேல ெவள்ள 
அனர்த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்படட மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெகா க்கின்ற அேத ேநரத்திேல, நீாின்றிக் கஷ்டப்ப கின்ற 
வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்கும் அத்தைகயெதா  நிவார 
ணத்ைதக் ெகா ப்பதற்கான திட்டத்ைத ம் அரசாங்கம் 
வகுத் க்ெகாள்ளேவண் ெமன்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ேகட் க்ெகாண் , என  உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். 
நன்றி. வணக்கம்.  

[අ.භා. 3.57] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட் த் 
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාව පසුගිය 

දිනවල ආපදාවට ලක් ෙවලා,  ජීවිත විශාල සංඛ්යාවක් නැතිෙවලා, 
විශාල ෙද්පළ පමාණයක් නැතිෙවලා, දිස්තික්ක ගණනාවක 
ජනතාව ෙනොෙයක් විධියට පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්නා ෙම් 
ෙව්ලාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ගංවතුර ෙහේතුෙවන්, නාය යෑම් 
ෙහේතුෙවන් මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් ඒ පවුල්වල සියලුෙදනාටත්, 
තුවාල ලබා ෙනොෙයක් විධිෙය් පීඩාවන්ට පත් වුණු සියලුෙදනාටත් 
අෙප් කනගාටුව මුලින්ම පළ කරන්නට ඕනෑ.  

අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු සභාෙව් කථා කළ  අෙප් සමහර 
මන්තීතුමන්ලා, ෙමම ගංවතුර පැමිණි ෙව්ලාෙව්, ෙමම ව්යසනය 
ඇතිවුණු ෙව්ලාෙව් ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට, ෙනොෙයක් 
ෙචෝදනා කළා. ෙම්, අෙප් දිස්තික්ක හතරක්, පහක් පීඩාවට පත් 
ෙවලා තිෙබන ෙව්ලාවක්. මාතර දිස්තික්කෙය් තිබුණු තත්ත්වය 
ෙනොෙවයි ෙවන්න පුළුවන්, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් තිබුෙණ්. 
සමහර ෙව්ලාවට පීඩාවට පත් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ්යාව, 
ෙද්පළ පමාණය දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ෙවනස් ෙවන්නට 
පුළුවන්. ඒ ෙව්ලාෙව් රජෙය් මැදිහත්වීම සමහර ෙව්ලාවට ෙවනස් 
ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් මම වගකීමක් ඇතිව කියනවා, ෙම් 
සිද්ධිය ෙවන ෙව්ලාෙව් අෙප් ගරු ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලා සිටියත්, මම එදා උෙද් ලංකාෙව් 
ෙව්ලාෙවන් 7.30ට, 8.00ට විතර එතුමාට කථා කළා. අෙප් 
අගමැතිතුමාට කථා කළාම දැන ගත්තා, එතුමා උෙද් 9.00 
ෙවනෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම 
සඳහා අවශ්ය අංශවල සියලු ෙදනා අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා 
තිබුණු බව. ඒ අනුව ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා, ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා වැනි අය කැඳවා 
තිබුණා. මම දන්ෙන් නැහැ, කවුද ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුෙණ් 
කියලා. ඒ සහභාගි වුණු පිරිස අතරින් අපත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු 
එම ෙල්කම්තුමන්ලා ඔවුන්ට ලැබුණු උපෙදස් ගැන වුණත් අප 
සමඟ කිව්වා.  

ඒ දවෙසේ ෙකටි කාලයක් තුළ ඉතාම විශාල විනාශයක්  සිදු 
වුණා. ඒ ෙව්ලාව වැස්ෙසේ පමාණයවත්, නාය යෑෙම් පමාණයවත් 
පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණු ෙව්ලාවක් ෙනොෙවයි. අඩු පාඩුකම් 
ඇතුව ෙහෝ, උපරිම මට්ටමකින් රජෙය් කියාකාරිත්වය තිබුණු 
නිසා  සිදු ෙවන්නට ගිය විශාල විනාශයක් පාලනය කරන්න 
පුළුවන් වුණු අවස්ථාවක් හැටියට මම ඒ අවස්ථාව දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පදිංචි ෙවලා ඉන්න ෙගදර 
තිෙබන තැන කවදාවත් වතුරට යට ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මටත් 
එළියට එන්න බැරි විධියට අඩි පහක් එතැන යට ෙවලා තිබුණා. 
කහවත්ත නගරය කියන්ෙන් කවදාවත් වතුරට යට වුණු 
පෙද්ශයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, උෙද් 10.30-11.00 ෙවනෙකොට 
ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ඇවිත් වහලවල් උඩ හිටපු අය ෙබ්රා ගන්න 
කටයුතු කළා. ෙමතැනදී ඕනෑම ෙකෙනකුට -ෙමම විවාදය 
ඉල්ලපු අයටත්, ෙම් දිහා එළිෙය් ඉඳන් බලාෙගන සිටින අයටත්- 
ඕනෑ තරම් අඩු පාඩුකම් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, 2003 
වර්ෂෙය්ත් ගංවතුරක් පැමිණි බව අපි දැක්කා. ඊට වැඩිය 
ෙබෙහවින් හාත් පසින්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි ෙමවර ඇති 
වුෙණ්. නමුත්, ඉතාම ෙහොඳ කළමනාකාරිත්වයකින් හැමෙදනාම 
ෙම් ෙව්ලාෙව් කටයුතු කළා; සහෙයෝගය ලැබුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් 
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රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමරටට පැමිණි 
ගමන් අෙප් දිස්තික්කවලට ඇවිත් ඒ අදාළ අංශ සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා, ඊට පසුව ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සභාව පවත්වා 
එහිදී අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා කටයුතු කළා. අගමැතිතුමා උෙද් 
නවය ෙවනෙකොට ඒ අවශ්ය අංශවලට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්නා. 
ෙම් වාෙග්ම පීඩාවට පත් වුණු හැම ෙකෙනකු ෙවනුෙවන්ම අවශ්ය 
සහන උපරිම මට්ටමකින් සලසන්නට හැම ෙකෙනකුම කටයුතු 
කළා. ඒක පක්ෂ ෙභ්දයක්, පාට ෙභ්දයක් ෙහෝ ෙවන කිසිම 
ෙභ්දයක් ඇතුව ෙනොෙවයි සිදු කෙළේ.  

අපි දන්නවා,  අනාථ වුණු උදවිය ඉස්ෙසල්ලාම ගිහිල්ලා 
සිටිෙය්, පන්සල්වලට බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා  මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය කියන්නට 
ඕනෑ. නාය යාෙම් තර්ජන නිසා ඒ තැන්වලට ආව අෙප් සිංහල 
මිනිසුන්ට ඉන්න ඉඩ දිලා, ඒෙගොල්ලන්ෙග් උපවාස කාලෙය්ත් 
පල්ලිය ට යන්ෙන් නැතිව කටයුතු කළ මුස්ලිම් පල්ලිත් 
ඇහැලියෙගොඩ පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. නාය යාෙම් අවදානම නිසා 
වැඩිපුර කඳවුරු දමන්නට සිදු වුණාම ඒ වාෙග් සමඟිෙයන් සියලු 
ෙදනාම කටයුතු කළා. සමහර තැන්වල විහාරස්ථාන හැම 
පැත්ෙතන්ම වට ෙවලා;  කර කියා ගන්නට ෙදයක්  නැහැ. නමුත්  
පන්සෙල් තිෙයන ෙදයක්  ෙහෝ කෑමට  සාදා දී පැය විසිහතරක්, 
හතළිස්අටක් යන තුරු අවශ්ය සහෙයෝගය  උන්වහන්ෙසේලා අපට 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ගංවතුරට ය ට ෙනොවුණු ෙගවල්වල සිටි 
අෙනක් පුද්ග ලයන් වුණත් ඒ අවශ්ය හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා 
දුන්නා.  

ෙම් සඳහා රජෙය් මැදිහත් වීම ෙකොච්චර ද කිව්ෙවොත්, තිවිධ 
හමුදාෙව් ම මැදහත් වීෙමන් නැති ෙවන්නට ගිය ජීවිත ගණනාවක් 
ෙබ්රා ගත්තා වාෙග්ම, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් මන්තී ගරු ජානක 
වක්කුඹුර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  කවදාවත් ෙනොවුණු  විධියට, 
පුදුම විධියට අගලවත්ත-රත්නපුර පධාන මාර්ගය  අවහිර ෙවලා 
තිබුණා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව, 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා,  පළාත් අධ්යක්ෂතුමා 
ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අවශ්ය සහෙයෝගය ලැබුණු නිසා, පැය 
48ක් ඇතුළත ඒ පාරවල් ගමනාගමනයට විවෘත කර ගන්න    
පුළුවන් වුණා. වතුර බැස යන එක, ගංවතුර අඩු ෙවන එක  ෙකෙසේ  
ෙවතත්  අඩුම තරෙම් තුවාල වුණු අය ෙගනියන්න පුළුවන් වන 
විධියට, අවශ්ය ආහාරපාන ෙගන යන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ 
මාර්ග පද්ධතිය සකස් කරන්න කටයුතු කළා.  

අපි දන්නවා, ෙම් ගංවතුර පාලනය  කරන්න ෙනොෙයකුත් 
රජයන් යටෙත් විවිධ අවස්ථාවල   ෙනොෙයකුත් සැලැස්මවල් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන බව. ෙමොන පක්ෂය බලයට ආවත්, ෙමොන 
ආණ්ඩු කාලයකදී වුණත්,  කවුරු ෙහෝ ගිහින් ෙබෝඩ් ටිකක් 
එල්ලාෙගන  විරුද්ධතා දැක්වූවායින් පස්ෙසේ ඒ වැඩපිළිෙවළවල් 
යට යනවා.  

මීට අවුරුදු විසිපහකට-තිහකට ඉස්ෙසල්ලා ඔය නාය යාෙම් 
තර්ජන නිසා ෙබදා දුන් ඉඩම් ලබා ගත් සමහර උදවිය ඒ තර්ජන 
ඉවත් වුණායින් පස්ෙසේ එක්ෙකෝ ඒ ඉඩම විකුණලා, නැත්නම් 
අන්සතු කර,  නැත්නම් තමන්ෙග් දරුවන්ට දීලා ඒ අය තවමත් ඒ 
මුල් ඉඩම්වලම පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා.  ෙදවැනි ඉඩම ගත් අයත් 
ආපසු තුන්වන වතාවටත් කඳවුරුවලට එනවා. ෙම් තත්ත්වයන් 
ෙවනස් ෙවන්නට  ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ගන්නා කුමන ෙහෝ 
කියාමාර්ගයක් ගත යුත්ෙත් ජනපිය ෙද්ශපාලනය සඳහා 
ෙනොෙවයි, ෙමවැනි තත්ත්වයන් වළක්වන්න අවශ්ය කටයුතුයි කළ 
යුතු වන්ෙන් කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ.  

අෙප් පෙද්ශ වැනි කඳුකර පෙද්ශවල ඉඩම්වල ෙත් වගාව 
ඉතාම ශීඝෙයන් පැතිර යන ෙවලාවක  වන රක්ෂිත හරියට 
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් වාෙග් ෙම් ආයතන 
සියල්ලම එකතු වී වැඩ කටයුතු කෙළොත් ෙම් තත්ත්වයන් වළක්වා 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

ෙම්, පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැතුව මුහුදට නිකම් ගලාෙගන 
යන වතුරයි. කළු ගඟ, ගිං ගඟ, නිල්වලා ගඟ වැනි ගංගා ඉතාම 
ෙකටි දුර පමාණයක් තමයි රට තුළින් ගලා ෙගන යන්ෙන්. 
වැස්ෙසේ පමාණය අධික ෙවනෙකොට ෙම් ගංගා වතුර පිටාර යනවා; 
දිස්තික්ක ගණනාවක් යට ෙවනවා. ෙම් ජලය අපට වාරි 
කර්මාන්තයට ෙයොදවා ගන්න, එෙසේ නැත්නම් පවිත කර බීමට 
ලබා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් රජයන් විසින් කියාත්මක කළ යුතුයි. 
ඒ  ගැන ෙම් ෙවන විට ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වී තිෙබනවාය කියන 
එක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. එම නිසා ෙම් කාලය තුළ ඒ කටයුතු 
අපි කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය යටෙත් වූ ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි හා පර්ෙය්ෂණායතනය  ගැන වචනයක් කියන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද, දැන් කියවුණා, "ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙදන සමහර වාර්තා  
අනුව නිවැරදි ෙතොරතුරු ෙහළි ෙවන්ෙන් නැහැ"යි කියා. මට 
අෙනක්  දිස්තික්ක ගැන කියන්නට බැහැ. නමුත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් කැඩුණු තැන්, ඉරි තැලී ගිය තැන් විශාල 
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තිබුණු සාකච්ඡාවකදී  කරුණු 
ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂිත දැනුම තිෙබන 
නිලධාරින් සීමිත සංඛ්යාවයි  ඉන්ෙන්. ෙම් නිලධාරින් උපෙයෝගි 
කර ෙගන ෙම් නාය යන ස්ථාන පරීක්ෂා කරන්න ගියාම සෑෙහන 
කාලයක් යනවා. සමහර  ෙවලාවට ඒ ගමන් ඉතාම දුෂ්කරයි. පැය 
හය, හත කඳු නඟින්නට සිදු ෙවනවා. ඒ තැන්වලට ළඟා ෙවන්න 
ෙනොෙයකුත් අපහසුතා තිෙබනවා.  සමහර තැන් පරීක්ෂා  කිරීෙම්දී 
දින ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් යනවා. අපි දන්නා ෙතොරතුරු 
හැටියට නම්  සාමාන ්ය ෙයන් ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය වාර්තාවක් දී "ෙමතැන නාය යනවා, අයින් ෙවන්න" 
කියා  කිවූ  ස්ථාන, 2003 වසෙර් නැත්නම් ෙම් වසෙර් 
අනිවාර්යෙයන්ම නාය ගිහින් තිෙබනවා.    

අෙප් දිස්තික්කෙය් ඒ වාෙග් තැන් අනන්තවත් තිෙබනවා. මම 
නිෙයෝජනය කරන නිවිතිගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් විශාල 
නාය යෑමක් සිදු ෙවලා, දැනට 16 ෙදෙනකුෙග් විතර මළ සිරුරු 
හමු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම තව දස ෙදෙනක් විතර අතුරුදන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  රෙට්ම තත්ත්වය ඒකයි. දස ෙදෙනක් විතර 
ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ස්ථානය  නාය යන 
තැනක් හැටියට   කවදාවත් හඳුනා ෙගන ෙනොතිබුණු තැනක්. ෙම්ක 
ඉතාම අසාමාන්ය තත්ත්වයක්. ෙම් සම්බන්ධව ලබා ෙදන වාර්තා 
වැරැදියි කියන්නවත්, ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වන්නවත් 
ෙනොෙවයි, මම ෙම් හදන්ෙන්.  

ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්. ෙහොඳින්, ආරක්ෂාකාරීව, 
සුපරික්ෂාකාරීව ජීවත් වීෙම් අයිතිය සියලු පුරවැසියන්ට 
තිෙබනවා. සමහර ෙව්ලාවට ෙම් සම්බන්ධව ගන්න යම් යම් 
තීරණ ජනපිය තීරණ ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමවැනි 
තත්ත්වයන් ඇතිවීම අවම කර ගැනීෙම් වගකීමක් අපට තිෙබනවා. 
ෙම් ෙව්ලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා නම් මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් -මට අෙනක් දිස්තික්ක ගැන කියන්න බැහැ-මම 
නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය -දිස්තික් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු රජෙය් නිලධාරින්ෙග් 
මැදිහත්වීම සහ අෙනක් සියලු අංශවල සහෙයෝගය- හැම 
අතකින්ම අපට ලැබුණා. පරිසර හානි සිදු ෙවන පෙද්ශවල 
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නීත්යනුකූල ෙනොවන විධියට මැණික් පතල් ඇති කිරීම, රක්ෂිත 
කැපීම වැනි ෙද්වල් අවම කර ගත්ෙතොත්, එම තත්ත්වයන් තුළ 
ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් අෙප්ම ජනතාවයි කියන එක මතක් කරමින් 
මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමිය.  

මීළඟට, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.  

 
 

[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට හමුෙව් විශාල ආපදාවක් 

සිදුවී තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව් එයට ලක් වූ සියලු ෙදනාට අෙප් 
ෙශෝකය පළ කරන අතර, ඒ ආපදාෙවන් එම ජනතාව ගලවා 
ගැනීමට කිසිදු බලපෑමක් නැතිව, තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට 
එකඟව අෙප් රෙට් මිනිසුන් අතර තිෙබන මානව දයාගුණය ඔප් 
නංවමින් කටයුතු කළ සියලු ෙදනාට අපි අෙප් කෘතෙව්දීත්වය පළ 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගංවතුර උවදුෙරන් සහ නාය යෑම්වලින් රටට 
ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන බරක් දරන්න අද අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් අදහෙසේ හැටියට අපට ක්ෂණිකව විසඳීමට තිෙබන පශ්නය 
තමයි, ෙම් සඳහා විසඳුම් ෙසවීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා 
වාෙග්ම, ෙම් පීඩාවට පත් වූ ජන ෙකොට්ඨාසවල ජන ජීවිත ෙගොඩ 
නඟන වැඩ පිළිෙවළ කාර්යක්ෂම කිරීම. අහිමි වුණු නිවසක් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 25ක වන්දි පදානයක් හා ජීවිත හානියක් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂයක වන්දි පදානයක් සහ අත්තිකාරම් 
මුදලක් හැටියට රුපියල් 10,000ක් ලබා ෙදනවා කියලා දැන් ෙම් 
සභාෙව්දී කරුණු මතු කළා. ඒ වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් චකෙල්ඛයකත් ෙම් බව සඳහන් ෙවනවා. හැබැයි, 
ෙම් ෙදන ෙදයක් ඉක්මනින් ෙදන්න ඕනෑ. දැන් ඇඳිවතවත් නැති 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඇමතිතුමා මට කිව්වා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
දැන් ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ආපදාවට ලක් වුණු පිරිස ්
අතරට ගිය අවස්ථාවක එක්තරා විද්යාලයක ගුරුවරියක් හමු වුණා. 
ෙම් ගංවතුර ගැලු දවෙසේ සිට ඇයට පාසල් යන්න බැහැ. අඳින්න 
ඇඳුමක් නැහැ. කෑම ෙගනැත් ෙදන්ෙන් පාසෙල් ගුරුවරු 
ෙබදාෙගන. ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මම ඇහුවා,  
"ෙකොෙහොමද පාසලට යන්ෙන්?" කියලා. ජලයට ෙපඟුණු සාරි ටික 
ෙගොඩ ගහලා, ඇය දැන් ඒවා සුද්ධ කරන්නයි ලැහැසත්ි ෙවන්ෙන්. 
නමුත්, ඇය කියනවා "ෙම්වා ආපහු ඇඳෙගන යන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ" කියලා.  

 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, - 
 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මට ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව ෙදන්න.   

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැම පවුලකටම රුපියල් 10,000 ගණෙන් ලබා දීමට, දැන් 

දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට මුදල් නිදහස් කරමින් ඉන්ෙන්.  අපි ෙහට 
ඉඳලා බලනවා, ඒක හරියාකාරව ෙබදනවාද කියලා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම කිව්ෙව් කඩිනම් කරන්න කියලායි. ෙම් අයට දැන් ඇඳුමක් 

ගන්න වත්කමක් නැහැ. ෙමොකද, සියලු සම්පත් ගංවතුරට 
ගසාෙගන ගියාට පසුව ඇති ෙවන අසරණභාවයට උත්තරයක් 
නැහැ. සමහර අය කාෙගන්වත් ඉල්ලන්න යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් 
සහන කඩිනම්  කිරීමට ඇමැතිතුමා ගන්න උත්සාහය මම අගය 
කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම මම කියන්න කැමැතියි, ෙමවැනි ආපදාවන් 
වළක්වා ගැනීමට අපි කියා කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙලෝක අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපි ගංවතුර ගැන විතරක් කථා 
කරනවා. ගිනි කඳු පුපුරා යාම, සුළි සුළං සහ ෙවනත් ආපදාවන් 
පිළිබඳව අද ෙලෝකෙය් ෙලොකු අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිෙයන 
ෙව්ලාවක් ෙම්.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් එක කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
ගංවතුර පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම නාය යෑම් පිළිබඳව, ෙසෝදා පාළුව 
පිළිබඳව ෙහොඳම ශාසත්ීය නිබන්ධනය ලියලා තිෙබන්ෙන් ශී 
ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට හිටපු 
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමායි. එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් ගැන කථා කරලා 
තිෙබන බව ඉතිහාසෙය් සඳහන් වනවා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කරන ලද යම් යම් පකාශ පිළිබඳ ලිපියක් අද ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා විසින්  සභාගත කළා. එස්.ඒ. විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් "ඉදිරි මඟ - ලංකාවට ආර්ථික පතිපත්තියක්" කියන 
ෙපොෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා.  "ගංවතුර වූ කලී අෙප් විශාලතම 
ජාතික ධනය ෙවයි. ෙම් ජලස්කන්ධය අහිංසක ෙලස මුහුදට ගලා 
බස්වනු පිණිස සැලසුම් සකස ් කිරීම සියදිවි නසා ගැනීමක් 
වැනිය." ෙමය හිටපු වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවරෙයක් වූ ගත්රි මහතා 
කියූ අදහසක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ආපදා, ජල ගැලීම්, 
නාය යෑම් සම්බන්ධව ඔහු පැහැදිලිව කියනවා, "ෙම්වා යටත්විජිත 
ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඵලයක්. ඒ වාෙග්ම දැන් අපට ඒෙකන් 
මිෙදන්න බැහැ. ඒ කාලෙය් අපට තිබුණු ස්වාභාවික ධන නිධාන 
විනාශ වන විධිෙය් ආර්ථික පතිපත්තියක් රට හමුෙව් ෙගන ගිය 
නිසා අෙප් කැලෑ එළි කරලා, ෙත් ආර්ථිකයට පමුඛත්වය දීලා, 
අෙප් ජල මූලාශ විනාශ වන විධියට කටයුතු කිරීෙම් පතිඵල ෙලස 
ඇති වන නියඟ සහ ජල ගැලීම් වහාම අපට වළක්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ" කියලා.   

මීට කලින් කථා කරපු  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු කරුණාරත්න 
පරණවිතාන මන්තීතුමා කිව්වා, දැන් ෙම් පෙද්ශවලට ජල ගැලීම් 
ඇති ෙවනවා, නමුත් අනික් පෙද්ශවල නියඟය පවතිනවා කියලා. 
බැලුවාම මහා ව්යසනයක් රට හමුෙව් තිෙයනවා. දැන් ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොඳ ඓතිහාසික විගහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
තිෙයනවා. ක්ෂණිකව අපට තිෙයන්ෙන් ෙම් ආපදාවලින් රට මුදවා 
ගැනීමට අවශ්ය වූ සන්නිෙව්දන ජාලය ශක්තිමත් කිරීමයි. එෙසේ 
කරමින් ෙලෝක පරිමාණ අත්දැකීම් අපි ලබාෙගන අවශ්ය 
යන්තණය සකස් කරලා ජන ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම ෙකටි කාලීනව 
සිදු කළ යුතු වනවා. දිගු කාලීනව අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතිරික්ත ජලය අෙප් කෘෂිකර්මාන්තයට හරවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපට ගැළෙපන ආර්ථික න්යායක් අපි  හදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ෙසොයා බැලීමයි. ෙලෝක බැංකුෙව් ආපදා 
අවදානම් කළමනාකරණ විෙශේෂඥ එඩ්වඩ් ඇන්ඩර්සන් මහතා 
කියනවා, "කිසියම් රටක ආර්ථික සැලසුම් කියාවලිෙය් යම් ෙහේතු 
නිසා ෙම් ආපදා කියන එක ඇති ෙවනවා" කියලා. ඒ නිසා අපි 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ආපදාව ආර්ථිකෙයන් ෙවනස් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. අද ගංගාධාරවලට දරන්න බැරි, ඒ වාෙග්ම 
මහෙපොෙළොවට උහුලන්න බැරි සංවර්ධනයක් -අධි සංවර්ධනයක්- 
හිතුවක්කාරී ෙලස ඉස්සරහට ෙගන යෑම තුළ මින් ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
රට මීට වඩා නරක ව්යසනවලට පත් ෙවන්නත් පුළුවන්.  අපි ෙතත් 
බිම් කියන ඒවාෙය්  තමයි ජලය රඳවා ගන්ෙන්. අද ෙතත් බිම් 
ෙගොල්ෆ් පිටි බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා; කීඩා පිටි බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක අලුත් ආර්ථික ෙමොඩලයකට පරිවර්තනය 
වීෙම් පතිඵලයක්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ලංකාෙව් ෙතත් බිම් ෙගොඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කියන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම 

ෙම් කාරණා පිළිබඳව ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට විතරක් 
අපි ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරනවා නම් වැරදියි. ෙම් පශ්නයට 
ඒකාබද්ධ සැලසුමක් අවශ්යයි. 

එක් එක් වගකීම් දරන සියලු අමාත්යාංශවල සංයුක්තයකින්  
නිසි ආර්ථික කළමනාකරණ වැඩ පිළිෙවළක්, රටට ගැළෙපන 
ආර්ථික න්යායක් හදා ගත්ෙත් නැත්නම් අපට  බැහැ, ෙම් 
ආපදාවලින් මිෙදන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න.  

නිල්වලා ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව මම කියන්න කැමැතියි. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මහතා නිල්වලා ෙයෝජනා කමය ගැන විතරක් 
ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. මුළු රෙට්ම තිෙබන  ධන නිධාන ගැන 
එතුමා කථා කළා. ජලය ගැන, පස සංරක්ෂණය ගැන, ෙසෝදා 
පාළුව ගැන ෙම් සියල්ල පිළිබඳව එතුමා කථා කළා. එතුමා 
පැහැදිලිව කිව්ෙව්, නිල්වලා ෙයෝජනා කමය සැලසුම්  විය යුත්ෙත් 
නිල්වලාෙව් ජලය මුහුදට බැස යන ෙයෝජනා කමයකින් ෙනොෙවයි, 
ඒ ජලය සුරක්ෂිතව රැකගනිමින්  කෘෂි කර්මාන්තයට ෙයොදා ගත 
හැකි, ඒ වාෙග්ම ඒ තුළින් බලශක්තිය නිර්මාණය කළ හැකි සහ 
ගමනාගමනයටත් වැදගත් ෙවන කමයක් ඇතිව සැලසුම් විය යුතු 
බවයි. ඒ පිළිබඳව විවිධ අදහස් තිබුණා. අෙප් අදහස් හැම 
අවස්ථාවකම අපි ඵලදායී විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපට 
අවශ්යයි, ෙම් රටට ගැළෙපන අපට ඔෙරොත්තු ෙදන ආර්ථික 
න්යායක්. ඒ ආර්ථික න්යාය සකස්  ෙනොකර, ෙම් වාෙග් 

ආපදාවලින් ජනතාව මුදා ගන්න කියා ෙනොකර, ඒක පුද්ගල 
ආදායෙමන් විතරක් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙමන්න ෙමෙහම 
ශක්තිමත් කියලා මනින්න බැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමා ගන්නා උත්සාහය ගැන අපි 
අගය කරනවා. නමුත්, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට විතරක් 
ෙම් වගකීම දරන්න බැහැ. ෙම්ක ජාතික වගකීමක්. ඒ  ජාතික 
වගකීෙම්දී අපි විපක්ෂෙය් සිටියත් අෙප් සම්පූර්ණ සහාය ෙදන බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාටත් මම ඒ ෙවලාෙව්  දුරකථනෙයන් කථා කරලා 
කිව්වා, "ෙම් මාෙග් පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ඒවාට ක්ෂණිකව 
විසඳුමක් ෙදන්න" කියලා. ආපදාවට ලක් ෙවච්ච ජන ෙකොට්ඨාස 
ෙවනුෙවන් කිසියම් වැදගත් සහන මල්ලක් එවන බවට එතුමා 
දන්වා තිෙබනවා. ඒ ගැන එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත්යතුමා කථා කරන්න.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
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 මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair,  
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුෙවන්ම මම කැමැතියි, 

ආපදාවට පත් වුණු ජනතාවට අපෙග් බලවත් කනගාටුව පකාශ 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව්දී අෙප් රාජ්ය 
නිලධාරින්, ගාමෙසේවා නිලධාරිතුමාෙග් සිට අෙප් සමෘද්ධි 
නිලධාරින්, ෙගොවි නිලධාරින්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්, 
සමාජ ෙසේවා නිලධාරින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, සහකාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු  සියලු ෙදනාම දැඩි කැපවීමකින් 
ජනතාව ෙබ්රාගන්න, ෙම් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් 
ජනතාවට අවශ්ය රැකවරණය ෙදන්න, ෙම් ජනතාවට අවශ්ය 
ආහාරපාන ෙදන්න අවශ්ය වැඩ කටයුතු  කරෙගන ගියා. ඒ අයට 
මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. 
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[ගරු  චන්දසිරි ගජදීර  මහතා] 
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රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන, සමස්ත ජනතාව, අෙප් මාධ්ය 
ආයතන, අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන් යන ෙම් සියලු 
ෙදනා  ෙම් ව්යසනෙයන් ජනතාවට සිද්ධ ෙවන කරදර, හිරිහැර 
අවම කරන්න විශාල කැපවීමකින් කටයුතු කළා. ඒ අය අදටත් ඒ 
කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ අයට මෙග් විෙශේෂ ෙගෞරවය හා 
ආචාරය පුද කරන්න කැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
දිගින් දිගටම අෙප් මන්තීවරු ආපදා කළමනාකරණය ගැන කථා 
කළා. ආපදා කළමනාකරණය අත්යවශ්ය ෙදයක්. හැබැයි, අද එන 
සමහර හදිසි ආපදා, හදිසි විපත්, හදිසිෙය් මතු වන ජල ගැලීම්, 
හදිසිෙය් මතු වන සුනාමි වාෙග් ව්යසන, හදිසිෙය් මතු වන දැඩි 
නියඟ, තද සුළං -හරිෙක්න් වාෙග් මහා සුළං-   කලින් හඳුනාගන්න 
තවමත් අෙප් තාක්ෂණය, අෙප් විද්යාව ශක්තිමත් ෙවලා නැහැ.  

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි දියුණු රටවල් පවා අදටත් 
විශාල ජල ගැලීම්වලට මුහුණ ෙදනවා. එම නිසා ෙම් හදිසි ආපදා 
කලින් හඳුනා ෙනොගැනීම පිළිබඳව ෙකළින්ම රජයට ෙචෝදනා 
එල්ල කරන එක මම හිතන හැටියට එච්චර සාධාරණ නැහැ. 
ෙලෝකෙය් රටවල අද ඇතිෙවන ජල ගැලීම්, නියඟ, සුළි සුළං, 
සුනාමි යනාදී සියලු හදිසි ආපදා තත්ත්ව ගත්තාම මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒවාට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාරිසරික 
විපර්යාස, ෙද්ශගුණික විපර්යාස වාෙග්ම, පෘථිවිෙය් උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යෑම වැනි ෙද්වල්. ෙම්වාට ෙහේතු ෙවන්ෙන් අපිමයි.  

ෙලෝක ජනගහනෙයන් සියයට 4යි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ඉන්ෙන්. හැබැයි, ෙලෝකයට මුදා හරින කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ්වලින් සියයට 25ක්ම මුදා හරින්ෙන් ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයයි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය කාබන් 
 ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව විශාල පමාණයක් මුදා හරිමින් ෙලෝකය 
අපිරිසිදු කරනවා. ඒ වාෙග්මයි චීනයත්. ෙලෝකෙය් සංවර්ධිත 
රටවල්, ෙලෝකෙය්  බලවත් රටවල් දිනපතා කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
ඇතුළු විෂ වායු වායු ෙගෝලයට එකතු කරනවා. එයින් ෙලෝකය 
අපවිත කරනවා; වාතය අපවිත වනවා. ඒ නිසා ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය වැඩි වනවා; ෙද්ශගුණික විපර්යාස ඇති වනවා.  
ඒවාෙය් පතිඵලයක් ෙලස ෙම් වාෙග් හදිසි ආපදා ඇති වනවා. එම 
නිසා අෙප් පරිසරය රැක ගන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න 
ඕනෑ. අෙප් වනාන්තර රැක ෙගන, අෙප් ෙද්ශගුණය ආරක්ෂා කර 
ගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අෙප් පරිසරය විනාශ ෙනොකර, 
මිතශීලීව පරිසරයත් එක්ක ජීවත්වන රටාවකට යන්න අපි උත්සාහ 
කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ඉතාම අවාසනාවකට ෙලෝකෙය් මහා 
බලවතුන් තවමත් ඒකට එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝක බලවතුන් 
පරිසරයට කරන හානිය අවම කර ගැනීෙම් එකඟතාවකට එන්න 
ජපානෙය් පැවැති කිෙයොෙතෝ සම්මුතිය තුළින් උත්සාහ ගත්තා. 
නමුත් හුඟක් ෙලෝක බලවතුන් ඒකට ආෙව් නැහැ. ඒ අය ඒ 
සමුළුවට ආෙව් නැත්ෙත්, ඔවුන්ෙග් ලාභයට, ඔවුන්ෙග් 
ආදායම්වලට ඒෙකන් විශාල තර්ජනයක් ෙවයි කියලායි. ඇත්තටම 
ෙම් අර්බුදය, ෙම් අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපට කරන්න තිෙබන 
පධානම ෙද් තමයි, පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි අෙප් රෙට් ඉඩම් පරිහරණය 
ගත්ෙතොත්, සියයට 22ක් තිෙබන්ෙන් ෙගවතු. සියයට 30ක් විතර 
තිෙබනවා, අපි හදපු වනාන්තර හා ස්වාභාවික වනාන්තර. ෙම් 
සියයට 30න් සියයට 12ක් විතර පතන් බිම් අපට තිෙබනවා.  අෙප් 
ෙගවතු තවදුරටත් ගස්වලින්, සව්ාභාවික ගස්වලින්, ෙද්ශීය 
ගස්වලින් පුරවන්න, ඒ වාෙග්ම පතන් බිම් ෙද්ශීය ගස්වලින් 
පුරවන්න විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලායි 
මම හිතන්ෙන්.  

පසුගිය ආපදා තත්ත්වෙය්දී රජෙය් නිලධාරින්, රජය සහ 
විපක්ෂය ඇතුළු ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සමාජ සංවිධාන ඇතුළු 

ෙබොෙහෝ ෙදනා විශාල කැපවීමක් කළා. ඒකට අෙප් ආගමික 
පරිසරය, -ජනතාව තමන් අදහන ආගම්වලින් ඉෙගන ගත්ත ෙද්- 
අෙප් මිනිසුන් තුළ තිෙබන කරුණාව, දයාව හා ආගන්තුක 
සත්කාරය කියන සියල්ලම ෙහේතු වන්න ඇති. නමුත්, ඇතැම් අය 
අෙප් රජයට ෙදොස් කියන නිසා මම පසුගිය වර්ෂවල ඇති වූ ආපදා 
තත්ත්ව ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 ගංවතුර අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් යට වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුව අවට තිෙබන 
නිවාසත් යට වුණා. එදා ජල ගැලීෙමන් ආපදාවට පත් වූ අයට 
කිසිවක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම 2015දී 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල විශාල වශෙයන් 
ආපදාවට ලක් වුණා. ඒ අයට රුපියල් 10,000ක් - 12,000ක් වැනි 
ඉතාම පුංචි සහනාධාරයක් දුන්නා හැෙරන්න, ඒ අය ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ යමක් කෙළේ නැහැ. මට මතකයි, පසුගිය උතුරු මැද පළාත් 
සභා ඡන්දය ෙවලාෙව් උතුරු මැද පළාෙත් විශාල නියඟයක් 
තිබුණා. අපිත් ගිහින් ඒ ඡන්ෙදට වැඩ කළා. එදා හිටපු අෙප් රජය 
ඒ ඡන්දය ෙවලාෙව් ජනතාවට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. හැබැයි, ඒ ෙපොෙරොන්දු කිසිවක් ඉටු වුෙණ් නැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව් ගරු ජනාධිපතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමා ඇතුළු රජය ෙම් අයට දිය හැකි උපරිම සහාය ෙදන්න; 
උපරිම ආධාර ෙදන්න විශාල කැපවීමකින් වැඩ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි රජයට  ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ,  ෙම් සමස්ත 
ජනතාව රක්ෂණ කමයකට භාජන කරලා,  ඒ අයට රුපියල් 
ලක්ෂෙය් සිට රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා වන්දි ෙගවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිබීම ගැන. ෙම්ක තව දියුණු කරන්න ඕනෑ.  
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා, එතුමා  කථාෙව් දී  ෙදොස්තර 
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා ගැන සඳහන් කළා.   

ලංකාෙව් මාක්ස්වාදිෙයකු හැටියට මුලින්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආව පුද්ගලයා තමයි ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා.   ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට නායකත්වය දුන්න 
පුද්ගලයා. ඇත්තටම එතුමා පරිසරය ගැන, ෙද්ශගුණය ගැන, පස 
ගැන, ජලය ගැන, ගංගා ගැන අති විශාල වශෙයන් කථා කරලා 
තිබුණා. හැබැයි ඒ ෙමොනවා කිව්වත්,  අෙප් රට පරිසරයට මිතශීලී 
තැනක තිබුණත්, අ පිත් දිනපතා ෙම් පරිසරයට හානි කරනවා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය වාතාවරණය, ෙගෝලීය පරිසරය, ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය ඇති ෙවන්න ඉතාම නරක විධියට අෙප් කියාකාරකම් 
බලපා තිෙබනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාත් කියපු ආකාරයට  ෙම් සමහර 
ෙගවල්වල මිනිසුන්ට ෙගවල් සුද්ද කරගන්න ෙද්වල් නැහැ.  
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාම තමයි අපට ඒ ගැන කිව්ෙව්. අපි දැන්  
ඒවා සකස් කරමින් පවතිනවා. ගංවතුෙරන් යට වුණු සෑම 
ෙගදරකටම සුද්ද පවිත කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ සහ 
ෙබෙහත්-ෙහේත් දව්ය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක්  සමෘද්ධිය හරහා 

1439 1440 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැන් සූදානම් කරෙගන යනවා. දැන් අපි ඒවා ෙබදා හරිමින් 
තිෙබනවා. ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  තවත් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන් ෙමහිදී කිව්වා වාෙග් අද ෙගවල්වල උයා 
පිහා ගන්න අවශ්ය හට්ටි-මුට්ටි, පිඟන්වල විශාල අඩුවක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි, අෙප් ආපදා 
කළමනාකාර ඇමතිතුමාෙග් ඉල්ලීම් පරිදි ෙම් ෙගවල්වලට හට්ටි-
මුට්ටි ටිකක් ලබා ෙදන්න, පිඟන් ෙකෝප්ප ටිකක් ලබා ෙදන්න 
අවශ්ය කටයුතු කර ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක් කර ගන්න ඕනෑ.  සමෘද්ධි බැංකුවලින් ණය ලබා ගත් 
සමෘද්ධි සහනාධාරලාභීන් ඒ යට වුණු පෙද්ශවල ඉන්නවා ෙන්. ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ සහනශීලී පියවරක් අනුගමනය 
කරන්න ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
සමෘද්ධි බැංකු ව්යාපාරෙය් ණය ෙදන්ෙනත්, ණය ගන්ෙනත්, 

ණය ෙදන තීන්දුව කියාත්මක කරන්ෙනත් ඒ අයමයි. කුඩා 
කණ්ඩායමක් විසින් එකතු ෙවලා සාමූහික වගකීෙමන් ණයක් 
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා කණ්ඩායම් ගණනාවක් එකතු වුණු 
සමෘද්ධි සමිතියකින් ඒ ණය අනුමත කරනවා. ඒ සමිති ගණනාවක් 
එකතු වුණු සමෘද්ධි බැංකු සංගමෙයන් ඒ ණය බැංකුෙවන් නිදහස් 
කරනවා. ෙම්ක තමයි කමෙව්දය. ෙමහිදී අපි ඒ සියලුම සමෘද්ධි 
බැංකුවල කළමනාකරුවන්ට, සමෘද්ධි නිලධාරින්ට උපෙදස් දීලා 
තිෙබනවා, ෙම් අය එක්ක කථා කරන්න කියලා.  ෙම්වා ඒ 
අයෙග්ම සල්ලි. ෙම්වා ආණ්ඩුෙව් සල්ලි ෙනොෙවයි. ඒ තිෙබන ණය 
ෙසේරම  දුප්පත් අයෙග්ම ඉතිරි කිරීම්. අෙප් කාෙග්වත් සල්ලි 
ෙනොෙවයි. එම නිසා ෙම්වා කපා හරිනවාද, ෙම්වා අය කර ගැනීම 
කල් දමනවාද, ෙම්වාට අය විය යුතු ෙපොලිය ඉවත්  කරනවාද 
කියන කාරණා  පිළිබඳව  තීන්දුවක් ගන්න කියලා අපි කියලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරන්න සූදානමින් සිටින බව මම 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ.  

 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි,  ෙව්ලාෙව් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
 
 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.30] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසුගිය මාසෙය් මුහුණ දීපු 

දරුණු ගංවතුර, නාය යෑම් පිළිබඳව අද දින ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා 
ෙකෙරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී,  ඒ ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය තුළ 
වැඩිපුරම ආපදාවට ලක් වුණු රත්නපුර දිස්තික්කෙය් මහජන 
නිෙයෝජිතයකු හැටියට ඒ පිළිබඳව මමත් අදහස් කිහිපයක් 
දක්වන්නට කැමැතියි.  ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාත් 
ගරු සභාෙව් සිටින අවස්ථාවක කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු 
වනවා.  එදා එම ගංවතුර තත්ත්වය පිළිබඳව අපට දැන ගන්නට 
ලැබුණු ෙමොෙහොෙත්දීම  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  ඒ 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කළා. ඒ ෙවලාෙව් ෙමම ගරු 
සභාෙව් වග කිව යුත්ෙතක් හැටියට සිටිෙය් සභානායකතුමා 
පමණයි. සභානායකතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කළා,  ෙම් සඳහා 
වහාම මැදිහත් වන්න කියලා. සභානායකවරයා ඒ අවස්ථාෙව් දී 
දීපු පිළිතුර තමයි, “තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන කෑ ගගහා ඉන්ෙන් 
නැතිව ඉක්මන් කරලා ගමට යන්න” කියලා. ඉතින් අපි අෙප් ගම් 
පළාත්වලට යන්න සූදානම් වුණා. ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමාත්, 
මමත් අෙප් ගමට යන්න ගියා.  එදා අපට යන්න බැරි වුණා. 
ෙමොකද, ගංවතුෙරන් මුළු නගරයම යට ෙවලා තිබුණු තත්ත්වය 
තුළ රත්නපු ර නගරෙය් ඔ රෙලෝසු කණුව යට රෑ එළි ෙවනකන් 
ඉන්න සිදු වුණා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමාත් ගරු සභාෙව් සිටින ෙම්  ෙවලාෙව් මම ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, රත්නපුරෙය් ජීවත් වන අපට 
ගංවතුර සහ නාය යෑම් ෙබොෙහොම හුරුයි.  

හැම අවුරුද්දකම අපි ඒ සඳහා සූදානම් ෙවනවා. 2003 
අවුරුද්ෙද්ත්, ඊට පස්ෙසේත් අපට මතක ඇති හැම කාලයකම 
සිංහල, හින්දු අලුත් අවුරුද්ෙදන්  දවස් 45කට පස්ෙසේ මහා 
ගංවතුරකුත් එක්ක තුන්වරක් රත්නපුරය යටවනවාය කියන එක 
සම්මතයක්. අපි එෙහම විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව අපි සූදානම් 
වනවා. ඒ සිදුවුණු විනාශෙය් දිග, පළල හරිහැටි දන්නා ෙකනකු 
හැටියට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, "ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
වැරැද්ද, ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ද. ආණ්ඩුව ෙම් ගැන බලා ගන්න ඕනෑ"යි 
කියලා කියන්න. එෙහම කියන්න බැහැ. ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, 
ගංවතුර එනවා, නාය යෑම් සිද්ධ වනවා, මිනිසුන් මැෙරනවා, 
ෙද්ෙපොළ හානි වනවා. හැබැයි ෙමතැනදී අපට අත් දැකීමක් 
තිෙබනවා.  

හැම කාලයකම මාර්තු මාසය වනෙකොට, අෙපේල් මාසය 
වනෙකොට අපි සාකච්ඡාවක් කරලා ඔරු, අඟුල්, ෙබෝට්ටු සහ 
සමුපකාරෙය් ආහාර දව්ය සූදානම් කරලා, අවශ්ය නිලධාරින් 
කියාත්මක කරලා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා, 
ගංවතුර ආෙවොත් ඒ තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව. හැබැයි ෙමවර එවැනි සාකච්ඡාවකට සහභාගි 
වුෙණ්ත් නැහැ; ඒ පිළිබඳව දැනගන්න ලැබුෙණ්ත් නැහැ; ඒ 
පිළිබඳව දැනුම් දුන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් ඒ සාකච්ඡාවට 
අපි සහභාගි කරවා ගත්තත්, නැතත්, එවැනි සාකච්ඡාවක් කරලා 
තිබුණා නම් ඒ තත්ත්වය යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා අපි රත්නපුරය නගරයට 
යනෙකොට ඇත්තටම එවැනි වැඩ පිළිෙවළක ෙසේයාවක්වත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන, ආගමික නායකයින් සහ 
සමාජ ෙසේවකයින් තමයි පළමුවන පැය 48 තුළ ෙම් ගංවතුර 
පීඩනයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන තත්ත්වය පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඉන් අනතුරුව තමයි රජය මැදිහත් වීමක් 
වුණා නම් වුෙණ්.  

1441 1442 

[ගරු  එස්.බී. දිසානායක  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

දැන් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, ඉදිරියටත් 
ෙමෝසම් වැසි සකිය ෙවමින් පවතිනවාය කියලා. ෙම් ෙමෝසම් වැසි 
සකිය වීමත් එක්ක ෙමවැනි ආකාරෙය් ජල ගැලීම් සහ නාය යෑම් 
නැවත ඇති වීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ 
දීම සඳහා ස්ථිරසාර වැඩ පිළිෙවළක අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙම් දී, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා,  
ෙම් සම්බන්ධව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය 
ක්ෂණික කියාමාර්ග ගන්නය කියලා. ඇත්තටම රත්නපුරයට ජල 
ගැල්ම පටන් ගන්නෙකොට අවශ්ය තරම් ෙබෝට්ටු තිබුෙණ් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම supermarket සංස්කෘතිය සමාජයට හඳුන්වා 
දීමත් එක්ක, සමුපකාරෙය් දුර්වල වීමත් එක්ක ගෙම් තිබුණු පුංචි 
කඩවල හාල් මිටි 2ක් ෙහෝ 3ක් තමයි තිබුෙණ්. ඒවාෙය් අවශ්ය 
කරන ආහාර පාන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අවශ්ය ආහාර පාන 
වැඩිපුර රැස්කර ගැනීෙම් සහ ෙබෝට්ටු, ඔරු, අඟුල් ඒ පෙද්ශවලට 
යවලා ඒ ආහාර පාන ෙබදා හැරීෙම් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියන එක ගරු ඇමතිතුමාට සඳහන් 
කළ යුතු වනවා. 

 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් පිළිබඳව 

සියලුම උපෙදස් සහ කමෙව්ද දිසාපතිතුමන්ලා හරහා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට යවා තිෙබනවා. හැම දාම කරන්ෙන්, බඩු මිලදී 
ෙගන කෑම දීලා ඊට පස්ෙසේ අපට බිල එවන එකයි. එතෙකොට අපි 
ඒ බිල් ෙගවනවා. ෙමවර විතරක් ඒක ෙනොෙවන්න විධියක් නැහැ.  

ෙදවනුව, ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ගුවන් පැය 211ක් ගිහින් කෑම 
ෙබදලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොකද කියලා. ගරු 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියන එක විශ්වාස කරමින්ම, 
රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් නිලධාරින් ෙකොෙහොමද වැඩ කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා විෙශේෂෙයන් මා බලන්නම්. මා ඒ ගැන 
ඔබතුමාත් එක්ක කථා කරන්නම්. 

 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රජය ෙමොනවත්ම කෙළේ නැහැයි කියන ෙද් 

ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. පළමුවන පැය 48 තුළ ඒ යන්තණය 
කියාත්මක වීෙම් යම් ෙදෝෂයක් තිබුණා. ඒ නිසා ජනතාව 
අපහසුතාවට පත් වුණාය කියන එකයි මා කියන්ෙන්. දැන් වුණු 
ෙද් වුණා. ඉදිරිෙය් දී ෙමවැනි සිද්ධීන්වලට  මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණාම  එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු කළ 
යුතුයි කියන එකයි මා ෙයෝජනා කෙළේ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
ආපදාවට ලක්වන හැම ප ෙද්ශයකම ආපදා සහන මධ්යස්ථාන ඇති 
කරන්න තීන්දු කරනවාය කියලා. එදා එය මාධ්ය හරහා පචාරය 
වනවා මා දැක්කා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. හැබැයි ගරු 
ඇමතිතුමනි, ආපදා සහන මධ්යසථ්ාන ඇති කිරීෙම්දී, ඉඩම් අත්පත් 
කර ගැනීම වැනි කටයුතුවලට අමතර කාල සීමාවක් ගත ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමවර ෙම් ආපදා තත්ත්වය ඇති වුණු දිනට පසුව දා රෑ 
12.00ට අපි රත්නපුරය නගරෙය්, "රත්නපුර ධර්මශාලාව" කියන 
විහාරස්ථානයට යනෙකොට අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි, ඒ 
විහාරස්ථානෙය් වැඩිපුරම  සිටිෙය් මුස්ලිම් ජාතිකයන් කියන එක.  
ඒ අයට අවශ්ය කරන සම්පූර්ණ රැකවරණය සහ සියලු පහසුකම් 
පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ සපයා තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම් ආගමික 

ස්ථානවල නායකයන් එක්කත් සාකච්ඡා කරලා,  එම ආගමික 
ස්ථාන පිහිටා තිෙබන  බිම්කඩකම ෙමවැනි ආපදා සහන 
මධ්යස්ථාන හදනවා නම් පමාදයකින් ෙතොරව අවශ්ය කටයුතු 
කරගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන එවැනි ස්ථානවල හැදුවාම 

ඒවා පාලනය කරන්නත් පහසුයි; අපට අවශ්ය ෙවලාවට ගන්නත් 
පහසුයි.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි ඇමතිතුමනි. එම  ෙයෝජනාව තමයි අපිත් 

කරන්න හැදුෙව්. ඔබතුමා ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට සලකා බැලීම 
පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ගංවතුර ආපදා 
තත්ත්වය නිසා සාමාන්ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන් කඩා 
වැටුණා. රජය, සාමාන්ය ජනතාව, ෙවෙළඳ ව්යාපාරිකයන් ඇතුළු 
සියලුෙදනාත් එක්ක අපි ඒ අයට අවශ්ය පහසුකම් සැලසුවා. 

ෙදොස්තර මහත්වරු ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ෙදනවා. ව්යාපාරිකයන් 
ගිහිල්ලා කන්න දුන්නා. හැබැයි ෙම්ක දිගින් දිගටම ඒ අයට 
කරන්නත් බැහැ. ගංවතුර නිසා ඒ අයෙග් ජන ජීවිතය කඩා 
වැටිලා.  සමහර විට,  ෙත් වත්ත තිබුණු තැන දැන් නැහැ, ඊට වතු 
තුනක් විතර පල්ෙලහා වත්තකට ඒක ඇදිලා ගිහිල්ලා. දැන් ඒ 
මිනිසුන්ට දළු කඩන්න වත්තකුත් නැහැ; ඉන්න ෙග් ෙදොරකුත් 
නැහැ; අඹු-දරුෙවොත් නැහැ. ෙම් විධියට ෙබොෙහොම අසරණ ෙවච්ච 
මට්ටමකට ඒ අය පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අනතුෙර්දී ෙත් කර්මාන්තශාලා 26ක් විනාශයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාට දළු දීපු අය, ඒවාෙය් රැකියා කරපු අය 
අද අසරණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දළු දීපු තැන්වල දළු මුදල් 
ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වීමක් තිෙබනවා. වත්ෙත් තිෙබන දළු ටික 
ෙනළා ගන්න බැරුව සාමාන්ය ජන ජීවිතය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා 
වැටිච්ච තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ඔබතුමාට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. අමාත්ය මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡාවක් 
කරන්න. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් 
කරලා ෙම් අපහසුවට ලක් ෙවච්ච කුඩා ෙත් ඉඩම් හිමියන්ට, රබර් 
ඉඩම් හිමියන්ට යම් කිසි සහනයක් සැලසීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  
සකස් කරන්න. ඒ අවශ්යතාව ඔබතුමා හමුෙව් තිෙබනවා. ඒකටත් 
යම් කිසි පියවරක් ගනීවි කියලා අපි හිතනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පෙද්ශෙය් කුඩා බුලත් විට කෙඩ් ඉඳලා 
මහා පරිමාණෙයන් යකඩ, සිෙමන්ති -ෙගොඩනැඟිලි දව්ය- අෙළවි 
කරන ව්යාපාරිකයා දක්වා සියලු ෙදනාෙග්ම ව්යාපාර  විනාශයට 
පත් වුණා. සමහර ව්යාපාරිකයන් අෙලවි කරන්න ෙගනැත් තිබුණු 
රුපියල් ෙකෝටි 10 - 15ක විතර  බඩු මුට්ටු විනාශ වුණා. ෙම් අය 
හුඟක් ෙවලාවට බැංකු ණය අරෙගන ෙම් කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අය සිංහල වුණත්, ෙදමළ වුණත්, මුසල්ිම් වුණත් 
ෙම් ව්යාපාරික පජාව සම්පූර්ණෙයන්ම වැටුණා.  

අෙප් විෙජ්තුංග මන්තීතුමා දන්නවා, රත්නපුර නගරෙය් 
පමණක්  රුපියල් මිලියන ගණනාවක ෙද්පළ හානියක් වුණු බව.  
රජය පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන ඒ අයට නැවත නැඟිටින්න 
අඩු ෙපොලියට -සහන ෙපොලියට- ණය ලබාදීම වැනි කටයුත්තක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරනවා නම් ඉතාම වටිනවා. කරන ලද රක්ෂණයන්හි මුදල් ලබා 
ගැනීම කඩිනම් කිරීම සිදු කර ෙදන්න. ෙම් ව්යාපාරික පන්තිය 
සම්පූර්ණෙයන් පාරට වැෙටන මට්ටමක් ඇති වුණා, සාමාන්ය 
ජනතාවත් එක්ක. ඒ සම්බන්ධවත් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ණය ෙගවීමට. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ණය ෙගවීමට සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. මම දැක්කා, 

Central Bank එෙක් අධිපතිවරයා කියලා තිෙබනවා, "අපි එෙහම 
උත්සාහයක් ගන්නවා" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන  
කථා කරලා සහන කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරයට ෙම් මහා 

විනාශයන් දිගින් දිගටම සිදු ෙවන ෙකොට තලතා අතුෙකෝරල 
ඇමතිතුමිය කිව්වා වාෙග් ජනපිය ෙනොවන තීන්දු හරි ආණ්ඩුවට 
ගන්න ෙවයි. අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමයයි. නිවිතිගල ආසනෙය් 
කිරිබත්ගල කන්ද නාය ගියා. ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන අධික 
බෑවුමක් තිෙබනවා. රත්නපුර වාෙග් දිස්තික්කවල ෙව්ගෙයන් ෙත් 
වගාව ෙකෙරනවා. කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය ෙහෝ ෙත් 
පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝග මත අංශක 80ට වඩා වැඩි 
බෑවුම්වල ෙත් වගා කරන එක සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වන්න; 
තහනම් කරවන්න. වනාන්තර කපන එකට විරුද්ධව දැඩිව නීති 
කියාත්මක කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
විනාඩියක් ෙදන්න.  

කිරිබත්ගල කන්ද මුදුෙන් තිෙබන වනාන්තරය ෙහොඳට 
තිෙබනවා. හැබැයි, වනාන්තරෙයන් යට අඩිෙය් බෑවුම කපලා 
තිෙබන ටිෙක් කම්බි කණු ටික එල්ලි එල්ලී තිෙබනවා. එතැනින් 
ෙමහා පැත්ෙත් තමයි සම්පූර්ණ පස් තට්ටුව ගලවා ෙගන ඇවිල්ලා 
ගම්මාන පිටින් යට ෙවලා ගිෙය්. ෙම්කට මිනිසාෙග් කියාකාරිත්වය 

බරපතළ ආකාරයට බලපා තිෙබනවා. ෙම්වා මිනිසුන්ට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණත් රජෙය් නීති-රීති මඟින් ජනපිය ෙනොවන 
තීන්දු-තීරණ අරෙගන හරි ෙම් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයදීම ඉතාම වටිනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව ඒ 
ස්ථා නෙයන් බෙලන් හරි ඉවත් කරන්න. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
නීති-රීති පනවලා හරි, ෙම් ආපදා කලාපවල ඉන්න මිනිස්සු 
බලහත්කාරෙයන් බලය ෙයොදවලා හරි ඉවත් කරලා නගරාශිතව 
රජය සතුව තිෙබන ඉඩම් ෙවන් කරලා ඒ ජනතාව පදිංචි කරවීමට 
දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් රජය සකස් කරනවා නම් රජෙය් ෙමොන 
කටයුත්තට සහෙයෝගය ෙනොදුන්නත් ඔබතුමා ෙගෙනන ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි සහෙයෝගය  ෙදනවා. 
ෙමොකද ජනතාවෙග් ජීවිත සහ ෙද්පළ ගැන හිතලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.41] 
 
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) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, වි ෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර 

දිස්තික්කෙය් උපන් ෙකෙනකු හැටියටත්, කලක් රත්නපුර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරෙයකු හැටියටත්, දැනටත් 
සියලුම ෙද්පළ හා සබ්බ සකල මනාවම ෙමන්ම නෑ-මිතාදීන් එම 
පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙකෙනකු හැටියටත්, ගංවතුෙරන්  නිවසත් යට 
වූ ෙකෙනකු හැටියටත් මම එම දිස්තික්කෙය් ජනතාවට වූ විපත 
සම්බන්ධව අෙප් ෙශෝකය, කනගාටුව පළ කරන අතර, අෙනකුත් 
දිස්තික්කවල ජනතාව ටත් එම ෙශෝකය, කනගාටුව පථමෙයන්ම 
පළ කරන්න කැමැතියි. 

ගංවතුර ගැලීම් උපන් දා සිට අපට පුරුදු ෙදයක්. ෙම් විධියට 
නාය යෑම පටන් ගත්ෙත් 1947 ඉඳලා. මෙග් මතකෙය් හැටියට, 
2017 ෙවන ෙකොට හැටතුන් වතාවකට වැඩි වාර ගණනක් 
ලංකාෙව් නාය යෑම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විධියට නාය යෑම් සිදු වුණත්, ඒ ෙවනුෙවන් හරි 
යන්තණයක් අපට හදා ගන්න බැරි වුණු නිසා කලවාන, නිවිතිගල 
වැනි රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පෙද්ශවලත්,  ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කය ඇතුළු අෙනකුත් දිස්තික්කවලත් ෙලොකු ව්යසනයක් 
සිදු වුණා. මම හිතන විධියට, පැවැති හැම රජයක්ම ෙම්ෙක් වග 
කීම ගන්න ඕනෑ. තව ෙකෙනකුට ෙම් වග කීම පවරන්න  
කාටවත් බැහැ. ෙමොකද, අපි අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොතට 
පස්ෙසේත් ෙම් රෙට් මීට වඩා විශාල ව්යසනයන් ඇතිවීමට ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද, ෙම් පෙද්ශවලට මිලිමීටර් 500ක් වැනි 
වර්ෂාපතනයක් නැවත ආෙවොත්, දැන් ෙහල්ලිලා තිෙබන, ෙපඟිලා 
තිෙබන කඳු ටික පහළට ඇවිල්ලා මීටත් වඩා ෙලොකු ව්යසනයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වා ගැනීම තමයි අද අෙප් යුතුකම 
ෙවන්ෙන්.  

රජයක් හැටියට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය භාර 
ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම  අෙනකුත් ඇමතිවරු අවශ්ය කියා මාර්ග 
ගන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. දැනට දවස් ෙදකකට ඉස්සර 
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් 
සම්බන්ධ ෙයන් විෙශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව තමයි ෙම් නාය යෑම්වලට, ගංවතුර 
තර්ජනවලට අෙප් ජනතාව මුහුණ දුන්ෙන් කියන කාරණය 
එතැනදීත් මම මතක් කළා. ෙමවැනි අවස්ථාවකදී දුප්පත් අයට 
වළං ෙසට් එකක්, පිඟන්, ෙකෝප්ප, පැදුරු ෙදන්න ෙලෙහසියි. 
හැබැයි, යාන-වාහන යට වුණු, තමන්ෙග් මුළු ෙග්ත් එක්කම ගෘහ 
උපකරණ, විදුලි උපකරණ හැම ෙදයක්ම යට වුණු, කිසිවක් කර 
කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව ඉන්න යමක් කමක් තිෙබන මධ්යම 
පන්තිකෙයෝ විශාල පිරිසක් රත්නපුර දිස්තික්කය, ගාල්ල 
දිස්තික්කය, මාතර දිස්තික්කය, කළුතර දිස්තික්කය ඇතුළු එම 
නාය යෑමට ෙගොදුරු වූ හැම දිස්තික්කයකම ඉන්නවා. ෙම් අයටත් 
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙදන්න කිව්වාම ජනාධිපතිතුමා 
උපෙදස් දුන්නා, ඒ අයට අවශ්ය කරන, ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
උපකරණ ලබා ෙදන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා 
වාෙග්, ආර්ථික වශෙයන් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙත්, කුරුඳු, එෙහම 
නැත්නම් ගම්මිරිස් වගාව වැනි යටි ෙභෝගයක්  කර ෙගන ජීවත් වූ 
ජනතාවට අද ජීවත් වීමට කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ අයටත් ගණනයක් 
කරලා සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ෙගන, යම් සහනයක් ලබා දීමට ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් ලබා දුන්නා. ෙහොඳ ෙදයක් 
කරන්න කිව්වා නම් ඒක ෙනොබියව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි ව්යසනයන් 
ඇති ෙවන ෙකොට අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා. ඒ තමයි, පන්සල්, පල්ලි, ෙකෝවිල් 
ආශිතව ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන ඇති කරලා, ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉක්මන් සහන වැඩ පිළිෙවළකට යාම. අෙප් රත්නපුර 
දිස්තික්කය ඇතුළු ලංකාෙව් දිස්තික්ක ගණනාවක පරිසරයත් 
එක්ක සිදු වුණු අකරතැබ්බයක් නිසා තමයි ගංවතුර, එෙහම 
නැත්නම් නාය යෑම්වලට මුහුණ ෙදන්නට අපට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එක්දහස් නවසිය හැටගණන්වල ලංකාෙව් පයිනස ්
වගාව කඳු මුදුන්වල පටන් ගත්තා. දැන් ෙවන ෙකොට ඒක 
ෙහක්ෙටයාර් 16,000ක විතර තිෙබනවා. එයින් වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
කඳු ඔක්ෙකෝම නිරාවරණය ෙවලා, වර්ෂාපතනය ෙකළින්ම 
ෙපොෙළොවට ඇවිල්ලා, ඒ තුළින් ෙපොෙළොව නාය යෑම් පටන් 
ගත්ෙත් ෙම් නිසායි.  

ඊට පස්ෙසේ ෙත් වගාව ගැන කියන්න පුළුවන්. ෙසොයිසා 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, කඳු මුදුෙන් කැලය තිෙබනවා; වෙට්ට 
කැලය නැහැ. හරියට අර, ෙකොණ්ඩය තිෙබනවා මැද, වෙට්ට 
තට්ටය වාෙග්. ෙමවැනි භූමි භාග තමයි විෙශේෂෙයන්ම නාය යෑමට 
ෙගොදුරු වුෙණ්. එෙහම නැතිව, කවුරුවත් කියනවා නම් පතල් 
කර්මාන්තය නිසා නාය යෑමක් සිදු වුණා කියලා, ඒක සියයට දශම 
බින්දුවක්වත් ඇත්ත ෙනොෙවයි.  

ෙම්වා විද්යාත්මකව ඔප්පු කරන්න ඒ වාර්තා හදලා තිෙබනවා.  
ඒ වාෙග්ම ෙම් නාය යෑම්, ජල ගැලීම් පිළිබඳ එක එක 
අමාත්යාංශවල උදවිය  1940ගණන්වල ඉඳන් රට ගිහිල්ලා 
ඇවිල්ලා ඒ වාර්තා හදලා තිෙබනවා. හැබැයි, හදපු වාර්තා ඉදිරියට 
කියාත්මක ෙනොවීම පිළිබඳවයි අපට  ගැටලුව තිෙබන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන් අපි උපන් දිස්තික්කය ගංවතුරින් යට ෙවනෙකොට 
ලංකාෙව් අෙනකුත් දිස්තික්කවල -විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය 
කරන තිකුණාමලය වැනි දිස්තික්කවල- ජනතාවට ෙබොන්න වතුර 
නැහැ. කුඹුරු වගා කරන්න වතුර නැහැ. නියමිත කලට ඒ 

මිනිස්සුන්ට වතුර ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් 
විෙශේෂ අවධානය අපි ෙම් සභාෙව්දී ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ලංකාවම අද ව්යසනයකින් වැහිලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම්ෙකදි 
අපි එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැතිව,  ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී හැෙමෝම දක්වපු අදහස්  අරෙගන, ඒවායින් ගන්න 
පුළුවන් ෙහොඳ ෙද් අරෙගන  ෙපොදුෙව් සැලැස්මක් හදලා කටයුතු 
කළ යුතුයි.  ෙම් රෙට් ගංගා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා.  ගංගා 
එකසිය ගණනකට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා කියලා ගරු රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ වතුර නිරපරාෙද් මහ මුහුදට ගලා 
ෙගන යනවා. ඉන්දියාෙව් එක් පාන්තයක ගංගාවලින් මුහුදට යන 
වතුර නතර කරලා ඒවා කෘෂිකර්මාන්තය, පානීය ජලය සඳහා 
ෙයොදවා ඒ පාන්තෙය් පෙද්ශ සශීක කරලා තිෙබනවා.  අද විශාල 
මුදලක් ගියත් අනාගත ආෙයෝජනයක් හැටියට ෙමවැනි වැඩ 
කමයක් කියාත්මක කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එකයි අෙප් හැඟීම 
වන්ෙන්. ෙමොකද, වතුර ටික තිෙබන, කරදරයක් නැතිව ෙහොඳට 
ඉන්න පුළුවන් රත්නපුරය වැනි දිස්තික්කයක ඉඳන් බීමට වතුර 
ෙපොදක් නැති, විෙශේෂෙයන් වකුගඩු ෙරෝගය බහුල පෙද්ශවලට 
ගිහිල්ලා දැනට අවුරුදු 10ක්, 12ක් තිස්ෙසේ ජීවත් වන මට ෙම් 
ෙදෙක් ෙවනස ෙහොඳාකාරවම ෙත්ෙරනවා. ඒ නිසා  ෙම් රෙට් 
තිෙබන අෙප් සම්පත්වලින් උපරිම පෙයෝජන අරෙගන, පරිසරය 
ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කළ යුතුයි.  අර කිව්ව වාෙග් ෙම් සඳහා 
නීති - රීති දමන්න ෙව්වි. අවිධිමත් ෙත් වගාව, අවිධිමත් වන 
විනාශය, අවිධිමත් වැලි ජාවාරම, අවිධිමත් පස් ජාවාරම කියන 
ෙමන්න ෙම් ජාවාරම් නතර කෙළොත් අෙප් රෙට් ෙමවැනි 
ස්වාභාවික විපත් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි අපට ලැබී 
තිෙබන ෙතොරතුරු වාර්තා අනුව කියන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන් ෙමන්න ෙම් කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු 
කෙළොත් අපට තව අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක් යනෙකොට ෙම් 
ව්යසනවලින් ෙබ්රිලා ඉන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන් කළු ගඟ හා සම්බන්ධ ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කෙළොත්, ඇඹිලිපිටිය  වාෙග්ම උඩවලව වැනි පෙද්ශවල  
ජනතාවෙග් ෙකත් වතු සරුසාර කරලා අෙප් රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ඇලපාත වැනි පෙද්ශ යට ෙවන එක නතර කර 
ගත්ෙතොත් කළුතර වැනි පෙද්ශත් යට ෙවන එකත් නතර ෙවනවා.  
ෙම් ෙයෝජනා කමවලට මුදල් වැය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ෙකොච්චර මුදල් වියදම් වුණත් අවුරුදු 20ක්, 30ක් ඉදිරියට රට 
ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න ඒ අදාළ අමාත්යාංශවල 
ඇමතිවරුන්ට, අෙප් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට සිත්සතන් 
පහළ ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
 

1865 පමණ සිට එක්රැස් කරනු ලැබූ කාලගුණ දත්ත අනුව අෙප් රෙට් 
කාලගුණය සම්බන්ධෙයන් පධාන සාධක 5ක් හඳුනාෙගන තිෙයනවා. 
එනම්, ඊසාන දිග හා නිරිත දිග කියන ෙමෝසම් ෙදෙක් බලපෑම, දිවයින 
හරහා අවුරුද්දකට ෙදවරක් විතර ඇදී යන අන්තර් නිවර්තන අභිසාරි 
කලාපය, දිවයින අභ්යන්තරෙයහි පිහිටා තිෙයන කඳුවැටි, අෙප් රට ඉන්දීය 
උප මහද්වීපයට හා සමකයට ආසන්නව පිහිටීම හා අෙප් රට දූපතක් 
වශෙයන් පැවතීම නිසා අවට සාගරෙය් බලපෑමයි. 

සුළි සුළං, ෙටොෙන්ෙඩෝ, සුනාමි ආදී වශෙයන් අහඹු සිද්ධියක් ෙනොවන්නට 
ෙම් වැසි රටාව අඩු වැඩි වශෙයන් තවමත් කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් රෙට් 
ගංවතුර වාෙග්ම නාය යාම් ඉතිහාසයත් අද ඊෙය් පටන් ගත්තු එකක් 
ෙනොෙවයි. නමුත්, එදාට වඩා අද ෙවනෙකොට ෙම් අනතුර වැඩි කරෙගන 
තිෙයනවා. ඒකට හිටපු හැම ආණ්ඩුවක්ම වග කියන්න ඕනෑ. පැල්මඩුල්ල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

- පතුල්පාන කන්ද නාය ගිෙය් 1982දී. රත්නපුර ආසනෙය් මායිම. ඒක මට 
ෙහොඳට මතකයි. ඒෙකන් මිය ගිෙය් 8ෙදනකු වුණාට රටම කම්පා වුණු 
සිද්ධියක්. ඊට පස්ෙසේ 2003 අවුරුද්දත් අමතක කරන්න බැහැ. ඇලපාත - 
අෙබ්පුර ගමම නාය ගිහින් 75ක් මැරුණා. 

1947 ඉඳලා 2007 දක්වා අවස්ථා 63කදී රට පුරා සිදු වුණු නාය යාම්වලට 
අදාළ විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනය* ඉදිරිපත් කරමි.  

 එම නාය යාම්වලට ලක් වුණු ස්ථාන මිනිසුන් පදිංචි ෙවලා හිටපු ස්ථාන. 
හැම නාය යාමකින්ම පස්ෙසේ ෙද්ශපාලනඥයන් එකිෙනකාට ෙචෝදනා 
කරනවා. නිලධාරින් ෙහේතු ෙහොය ෙහොයා වාර්තා හදනවා. මාධ්ය ඉස්සරහ 
ඒවා රාජ්ය නායකයන්ට, මැති ඇමතිවරුන්ට පිළිගන්වනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
වාර්තාවලට ෙමොනවද ෙවන්ෙන කියල කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. තව 
සමහරු විෙද්ශවල ගිහින් පුහුණුවීම් ලබා ගන්නවා.  එෙහම රට ගිය 
නිලධාරින් ඇවිල්ලා අපිට ගැළෙපන වාර්තාවක්වත් දීලා තිෙයනවාද 
කියලා ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය ආෙයත් මතක් කර ෙදමින් 
පසුගිය දිනවල නාය යාම් ගැනත් ඊට ෙපර තත්ත්වයත් සංසන්දනය කරලා 
බලන්න. 

කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවටවත්, ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනයටවත් බැණලා වැඩක් නැහැ. අපි හැෙමෝම අෙප් වගකීම් ඉටු 
කරලා තිෙයනවද කියලා ඉස්සරෙවලා බලන්න ඕනෑ. කඳුවල එදා තිබුෙණ් 
පරිසරයට හරියන ගහ ෙකොළ. නමුත්, 1960 දශකෙය් ෙමරටට ආපු පයිනස් 
ගහත් එක්ක ෙම් පරිසරය ෙවනස් ෙවන්න පටන් ගත්තා. රත්නපුර, නුවර 
එළිය, බදුල්ල, කෑගල්ල ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවකම පයිනස් වගාව 
තිෙයනවා. දැන ගන්න තිෙයන විධියට ෙහක්ෙටයාර දහසය දාහක් 
(16,000) විතර තිෙයනවා. පයිනස් වගාවක් නාය ෙනොගියට කඳු මුදුන්වල 
පස අව්වට නිරාවරණය වීම නිසා ඇද හැෙලන වර්ෂා ජලය එෙහමම 
පහළට එනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියන් සමාගමක් වනස්පති නිෂ්පාදනය 
සඳහා 90 දශකෙය්දී අෙප් රටට කටුෙපොල් වගාව හඳුන්වා දුන්නා. ඒ 
ඉන්දියන් නිෂ්පාදනය ෙකොෙහොම වුණත් කටුෙපොල් වගාෙවනුත් අෙප් 
පරිසරයට ෙහොඳක් වුණාය කියල හිතන්න බැහැ.   

ෙත් වගාව අෙප් රෙට් තිෙයන්නම ඕනෑ. නමුත්, පරිසරය අමතක කරල 
ෙත් වගාවට යාම ගැනත් පරිසරය අපි එක්ක තරහ වුණු බව නාය ගිය 
පරිසරය දිහා බලනෙකොට අපිට දකින්නට තිබුණා. ෙවනදා වාෙග්ම ෙමවර 
ගංවතුෙරන් පස්ෙසත් ෙගොඩක් පළාත්වල අය තමන්ට හැකි ආකාරෙයන් 
උදවු කළා.  

දිඹුලාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් එස්.ජලදීපන් මහත්මිය තමන්ෙග් කාර්ය 
මණ්ඩලය එක්ක විශාල වියළි ආහාර ෙතොගයක් ෙගනැවිත් ජනතාව 
ළඟටම ගිහින් දුන්නා. තව රාජ්ය නිලධාරින් ඒ වාෙග් උදව් කරන්න ඇති. 
නමුත්, සංහිඳියාව ගැන කථා කරන අපි ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියෙග් 
කැපවීම අගය කළ යුතුයි.  පදවි ශීපුර, රම්මඩුව රජමහා විහාරාධිපති පූජ්ය 
කන්ෙදෙගදර සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්ෙසේත්, කන්තෙල් වැලි සංගමෙය් 
සාමාජිකයිනුත් විශාල වශෙයන් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට උදවු 
කළා. ඒ හැෙමෝටම ස්තුති කරන්නත් මම ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  
නාය යාම් අනතුරු දැනුම්දීලා මදි. මිනිස්සුන්ට සුදුසු ස්ථාන ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. තමන් හදාකියා ෙගන ඉන්න ෙගවල් ෙදොරවල්, ගහ ෙකොළ 
ෙවනුෙවන් පමාණවත් වන්දියක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව "නාය 
යනවා. ඔතැන ඉන්න එපා" කිව්වට වැඩක් නැහැ. 2003දීත් ඔය ෙද් කළා.   
එදා අනතුරු අඟවපු තැන් ෙමවර ආපදාවට ලක් වුණා. "එදා අනතුරු 
අඟවලයි තිබුෙණ. දැන් කරන්න ෙදයක් නැහැ" කියලා හරියන්ෙන නැහැ. 
එදා ඒ ස්ථානවලින් ඉවත් ෙවන්න සුදුසු ස්ථාන දීල තිබුෙණ් නැත්නම්, 
තමන්ෙග් වත්කම්වලට වන්දියක් දීල තිබුෙණ් නැත්නම්, දැන්වත් ඒ අයට 
සාධාරණය ඉටු විය යුතුයි. 

ජාත්යන්තරවත් පිළිගන්නවා ෙකෙනක් කුමන ෙහෝ ෙහේතුවක් මත ඉන්න 
තැනින් ඉවත් කරනවා නම් විකල්ප ස්ථානයක් දිය යුතු බව.  වැස්ස සමඟ 

ගංවතුර එන බව ෙම් පළාත්වල ජනතාව දන්නවා. නමුත්, ෙවනදාට වඩා 
ෙව්ගෙයන් වැස්සත් සමඟම වතුර පහළට ගලා ෙගන ආවා. දරුවන්ෙග් 
ෙපොත්පත් ටිකවත් ගන්න ෙදමාපියන්ට බැරි වුණා. එදිෙනදා ආදායමක් 
ගත්තු ෙත් කෑල්ල, කුරුඳු කෑල්ල හදා ගන්න තව කාලයක් යාවි. ඇලපාත, 
හංගමුව, රද්දැල්ල, බාඳුරා ඇළ, දම්බුළුව, ෙහේන්යාය, මඩවලෙහේන, 
ෙදමටකැටිය, වැලිමිටිමුල්ල ආදි පෙද්ශවල වාෙග්ම රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ෙගොඩක් පෙද්ශ සහමුලින්ම යට වුණා.  

2003 ගංවතුරට වඩා ෙමවර ගංවතුර අඩියක් විතර අඩු වුණත් 2003දී යට 
ෙනොවුණු පෙද්ශත් ෙමවර යට වුණා. ඒකට ෙහේතුව ගංවතුර බැහැල ගියාට 
පස්ෙසේ ඒක අමතක කරල සිද්ධ කරන ඉදි කිරීම්. ඇහැලියෙගොඩ, කුරුවිට 
එදා යට ෙනොවුණු පෙද්ශත් ෙමවර යට ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම කඳු උඩ 
සිට ෙව්ගෙයන් පහළට වතුර බැහැල ආවත් ඒ වතුර පහත් බිම් ඔස්ෙසේ 
බැහැල ගිෙය් ෙහමින්. ඒ නිසා තමයි වගාවන්ට පවා වැඩිෙයන්ම හානි 
වුෙණ්. 

රත්නපුර විතරක් ෙනොෙවයි. කලුතර, ගාල්ල, මාතර, කෑගල්ල ඇතුළු හානි 
ෙවච්ච දිස්තික්කවල ජනතාවට ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංෙව්ගය පළ 
කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාෙව් තිවිධ හමුදා, ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු සියලු ආරක්ෂක අංශ කළ කැප කිරීම මම 
විෙශේෂෙයන්ම අගය කරනවා. ඔවුන් ෙමරටට කවදාවත් ෙදෝහි ෙවලා 
නැහැ. හැම තිස්ෙසේම රණ විරුෙවෝ රට ෙවනුෙවනුයි වැඩ කරලා 
තිෙයන්ෙන. මම මුළු රටින්ම ඉල්ලනවා, ඔවුන් කරන ෙමෙහවර අමතක 
කරන්න එපා කියලා.  ඒ වාෙග්ම ෙකොෙහේ ඉඳල වතුර ආවත් පහළින් 
තිෙයන ෙබොල්ෙගොඩ , මාදුගඟ, මාදම්පාගම, ෙකොග්ගල, මාතර තිෙයන 
එළුවිල් යාය වැනි ෙතත් බිම් හරහා තමයි අවසන් ෙවන්ෙන්. ෙම් 
ෙතත්බිම්වල හැම බිම් අඟලක්ම ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  

ෙකොෙලොන්නාෙව් කුණු කන්ෙදන් අපිට ෙගොඩක් ෙද් කියා දුන්නා. අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි කුණු කඳු තිෙයන්ෙන්. තව තිෙයනවා. 
නමුත්, ඒවා ෙගොඩ ගහනවා නම් ඒකටත් කමයක් තිෙයනවා. නමුත්, 
ෙම්ෙකදි එෙහම ෙමොකුත් නැහැ, ටැක්ටරෙයන් ෙගනැවිත් හලනවා.  අද 
තිකුණාමෙල්, අනුරාධපුෙර්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා 
විශාල පිරිසක් දුක් විඳිනවා. ඒ වාෙග්ම මැෙරනවා. ඒ ආසනික් ජලයට මිශ 
වීම නිසා. නමුත්, ෙම් බස්නාහිර පළාෙත් කළමනාකරණයක් නැතුව 
කසළ පරිසරයට එක් කිරීම නිසා ජලයට රසදිය, ඊයම් එෙහම මිශ ෙවලා 
ඊටත් වඩා විනාශයක් සිද්ධ ෙව්වි. අකිය වුණු බල්බ් එක පවා ජංගම 
දුරකථනෙය් බැටරිය පවා නිකම්ම කුණු ෙගොඩට දානවා. අද ෙම්වා ගැන 
තීරණයක් ෙනොගත්ෙතොත් වකුගඩු ෙරෝගය වාෙග් ෙකොළඹ, ගම්පහ, 
කළුතර, නුවර කියන පධාන නගරාශිතව ඉන්න ජනතාවටත් විඳවල 
මැෙරන්න ෙව්වි. ෙකොළඹ මැනිං මාකට් එෙක් එක දවසකට නරක් ෙවච්ච 
එළවලු ඇතුළු කැලිකසල ෙටොන් 30ක් අයින් කරනවා. ඇයි ෙම් සුදුසු නැති 
ෙකොටස් එළවලු පටවන තැනදිම අයින් කරන්න බැරි. එෙහම කළා නම් 
ඒවා යළි සුදුසු පරිසරයට එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගුණාත්මක අතින් 
ෙහොඳ එළවලු ටිකක් පාරිෙභෝගිකයන්ට ලැෙබනවා. නගරයත් පිරිසිදුයි. 

මදුරු තවාන් පවත්වාෙගන යනවා කියලා ෙපොල්කටුවක මදුරු බිත්තර 
තිබුෙණොත් නඩු දානවා. නුවරඑළිෙය ඉඳන් ෙකොළඹට ෙටොන් ගණන් කුණු 
ෙගනාවත් කවුරුවත් බලන්ෙන නැහැ. 1995දී පකාශයට පත් කරපු "වන 
පතිපත්තියක්" තිෙයනවා. ඒෙක් පධාන කරුණු තුනක් තිෙයනවා.  එනම්, 
ෛජව විවිධත්වය, පස, ජලය, ඓතිහාසික සංස්කෘතික, ආගමික ආදි හැම 
අංශයක් ගැනම හිතලා කැලෑව සංරක්ෂණය කිරීම, වන ආවරණය සහ 
වනාන්තරවල ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සහ ගාමීය ජනතාවෙග් 
සුභසාධනය සඳහා වන විද්යාෙව් දායකත්වය ඉහළ නංවමින් ආර්ථික 
සංවර්ධනෙයහි සාධාරණත්වය ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ඇති කිරීමයි.  

ෙම් අනුව අපිට ගැළෙපන අෙප් කමයකට ආෙයත් අපි යන්න ඕනෑ. 

ලංකාව සිංගප්පූරුව කරනවාට වඩා අෙප් ස්වභාව ධර්මය ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් ලංකාව තවත් කුණු ෙගොඩක්වත්, තැනිතලාවක්වත් ෙනොවන 
තැනට වැඩ කරමුයි කියන ඉල්ලීම මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවා. 
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*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම්  මහතා] 



2017  ජුනි  09  

  

1451 1452 

   ලියවිල්ල : 
   ஆவணம்: 
   Document: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 

[අ.භා. 4.50] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් සුනාමිෙයන් පසු 

වැඩිම සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් කළ ෙශෝචනීය ෙඛ්දවාචකය 
වන ගංවතුර පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු සෑම ෙදනා ෙවනුෙවන් පළමුව අපෙග් 
ෙශෝකය ඒ අයෙග් පවුල්වල උදවිය ෙවත පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
අතුරුදහන් වුණ සංඛ්යාව තවම අවිනිශ්චිතයි. ඒ අයත් ෙම් 
විනාශෙය් පළල් ෙගොදුරක් බවට පත් වී තිෙබනවා. මහා ගංවතුරක 
ජල කඳ ෙගවල් ෙදොරවල්, පාසැල්, ෙගොවි බිම්, කර්මාන්තශාලා, 
ෙවෙළඳ ව්යාපාර, නගර, ජීවිත හරහා ගමන් කරමින් ලක්ෂ හතකට 
වැඩි සංඛ්යාවකට උන්හිටිතැන් පවා නැති කර තිෙබනවා. අපි 

ෙමයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකෙසේද කියන පශ්නය ගැනයි,  දිය යුතු 
සහන ගැනයි ෙබොෙහෝ විට වාද විවාද කරන්ෙන්.   

පළමුෙවන්ම, අෙප් ගංගා ස්වාභාවික ව්යසනවලට ලක්වීෙමන්, 
-මහවැලි, කළු, කැලණි, වළෙව්, ගිං ගඟ සහ සමහර අවස්ථාවල 
මල්වතුඔය ලක්වීෙමන්- ඇතිවන හානිදායක තත්ත්වය වළක්වා 
ගැනීමට ජාතික වශෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති ෙකොට කියාත්මක 
කිරීෙම් වැදගත්කම අපි දකිනවා. දැන් මහවැලි ග ෙඟ් අතිරික්ත 
ජලය ෙවනත් ආකාරයකට පෙයෝජනයට ගැනීෙම් මහවැලි 
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය නිසා  යම්කිසි දුරකට ගංවතුර වළක්වා 
ගැනීමට, විය හැකි හානිය අවම කර ගැනීමට පුළුවන් වුණා. නමුත් 
අෙප් අෙනක් ගංගා පිළිබඳ තිෙබන ෙයෝජනා සැලකිල්ලට ෙගන 
කියාත්මක ෙනොවීම ජන ජීවිතයට දිගටම තර්ජනයක් ෙවනවා. එම 
නිසා රජයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු කරන අයට තමයි ෙම් 
පිළිබඳ පහාරයට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. අපි ආණ්ඩු 
කරන කාලෙය් අපට ඒ පහාරයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සිට පහළ දක්වා සියලු නිලධාරින්, ගාම 
නිලධාරින් ෙම් ෙවනුෙවන් කැප වුණු නිසා මහජන සංවිධාන සහ 
ජනමාධ්ය ආයතන මැදිහත්වීෙම් පළමු කියා මාර්ගය නිසා මහ 
ජනයාට සහන සලසන්න පුළුවන්කම ඇති වුණා. අෙප් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සහ ආයතනය සකීයවීමට තවත් 
කල් ගතෙවනවා. ෙමම අඩු පාඩුව දැන්වත් නිවැරදි කර ගත යුතුයි. 
ඇමතිතුමා රෙට් සිටියාද නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් 
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පිළිබඳ ෙතොරතුරු සමඟ වහා කියාකාරී වී හානිය කලින්ම අවම 
කර ගැනීෙම් කියා මාර්ග ගත යුතුයි. නියඟය ෙවන්න පුළුවන්, 
ගංවතුර ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිදු වූවා වාෙග් කඳු 
කඩා වැටීම් ෙවන්න පුළුවන්. හානිය අවම කර ගැනීමට ෙපර 
සූදානමක් සකීයව, හරියාකාරව ෙමවර සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පකාශයක් කරලා 
තිබුණා, “I was not ready. My Ministry was not ready” කියලා.  

ෙදෙවනි කාරණය තමයි අපි ජාත්යන්තරව කර තිෙබන බැඳීම්. 
අපට ආධාර එන්ෙන් ඒ නිසායි. අෙප් ගබඩාවල ආහාර, පාසල් 
දරුවන්ෙග් අවශ්යතාවන්, කාන්තාවන්ෙග් අවශ්යතාවන්, ෙසෞඛ්ය 
අවශ්යතාවන් වැනි ෙද්වල් යම්කිසි පමාණයක් රැස් කර තැබිය 
යුතුයි. අපි අනිවාර්යෙයන් රැස් කර තැබිය යුතු වර්ග කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ පශ්නය තවම පවතින බව ෙදපැත්ෙත්ම 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළා. නමුත්, කිසිදු අඩු පාඩුවකින් 
ෙතොරව ෙම් තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
නිෙව්දනෙය්,  “Sri Lanka: Floods and Landslides - Office of 
the UN Resident Coordinator Flash Update (8 June 2017)” 
අලුත්ම වාර්තාෙව්ත් ඉතා බරපතළ විවිධ කාරණා තිෙබනවා. ලැබී 
තිෙබන වාර්තා අනුව කියැෙවනවා ෙම් ගංවතුර ව්යසනෙයන් 
දැනට රුපියල් බිලියන 35කට වැඩි හානියක් සිදු වුණු බව. ඒ අතර 
නිවාස, නිවාසවල තිබුණු ෙද්ෙපොළ, රජෙය්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
රැකියා සහ ජනතාව එදිෙනදා ජීවත් වන රැකියා, ෙවෙළඳ ව්යාපාර, 
කර්මාන්ත, ෙම්වා සඳහා ෙදන ලද ණය තිෙබනවා. ෙම්වා යළි ඇති 
කරන්නට ලබා ෙදන වන්දි මතයි ජන ජීවිතය යළි සකස් කර 
ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජන ජීවිතය යළි සකස් කර 
ගැනීමට අවශ්ය ෙවනත් පියවර ගත යුතු ෙවනවා. මම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි ෙම් ව්යසනය නිසා වතු කම්කරුවන් 
රාශියකෙග් ජන ජීවිතයට පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන බව. 
රත්නපුරය, කළුතර, මාතර, ගාල්ල, විෙශේෂෙයන් හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක රාශියක ඇති වුණු ව්යසනයට වතු 
කම්කරු ජනතාවත්, ෙගොවි ජනතාවත්, ගම්බද ජනතාවත් විශාල 
පිරිසක් ෙගොදුරු වුණා. දැන් වතුර බැහැලා ගිහින් ඉවරයි.  

ඒ අයෙග් ජන ජීවිත යළි ෙගොඩනැඟීෙම්දී, ඒ අයට නිවාස 
නැත්නම් වහාම තාවකාලික නිවාස සපයා දිය යුතුයි. අපි තවම ඒ 
පියවරට බැහැලා නැහැ. ඔවුන්ට ස්ථිර නිවාස හදා දීමයි ඊළඟ 
පියවර විය යුත්ෙත්.  

අනික් කාරණය, ඒ දරුවන්ෙග්  පාසල් යාම ගැන බැලිය යුතුයි. 
ආහාර, නිවාස, වස්ත කියන මූලික අවශ්යතා ඔවුන්ට ලබාදිය 
යුතුයි. එම පාසල්වල තත්ත්වය තවම සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ඒ 
දරුවන්ට අවශ්ය ෙපොත් පත් ටික තවම ලැබී නැහැ. ෙම් ෙද්වල් 
කරන්න අප වහාම මැදිහත්විය යුතුයි. රජයටම අපහසු නම්, ෙම් 
රෙට් පජාවටත් ආයාචනයක් කරලා, යම් යම් කටයුතුවලට දිගටම 
ඒ අයෙග් සහ ෙයෝගය ලබාගැනීෙම්  කියා මාර්ගය තුළින්වත් ෙම් 
සහන වහා ම ලබා දීමට කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙවනවා.  

ඊළඟට, වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා. වැඩට යන්ෙන් 
නැත්නම් කම්කරුවන්ට වත්ෙතන් වැටුප් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වැටුප ෙගවීම රජය මඟින් කරන්න කියා මම ඉතා ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමවැනි අය දහස ්ගණනක් සිටිනවා. වතු කම්කරු 
ෙහෝ තාවකාලික ෙලස ෙසේවය කර වැටුප් ලැබූ අයෙග් ෙල්ඛනය 
ගාම නිලධාරි ළඟ තිෙබනවා. ඒ අයට වැටුප් ෙගවීමක් කරන්න. 
එවිට ෙගය හදාෙදන තුරු ඒ අය ෙකෙසේ ෙහෝ ජන ජීවිතය ගැට 
ගසා ගනීවි. රුපියල් 10, 000ක් ෙදනවා කියා අපට ඇඟ 
ෙබ්රාගන්න බැහැ. රුපියල් 10,000ක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

මාසික වැටුපක් ෙකොයි තරම් පමාණයක්ද කියා අප කවුරුත් 
දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණෙය්දී ඔබතුමන්ලාට ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු 
කම්කරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එතුමා ෙම් 
ගැන දන්නවා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල තිෙබනවා, ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලය තිෙබනවා. ෙම්වා මඟින් 
විවිධ සහන සලසන්න පුළුවන්. කැබිනට් මණ්ඩලයට තීරණ 
අරෙගන ෙම් ෙද්වල්වලට මැදිහත්වීෙම් කියා මාර්ග ඉක්මන් 
කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඉඩම් ලබාදීෙම් පමාදය නිසා ඔවුන්ට නිවසක් හදාගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. නාය යාමට ෙගොදුරු වුණු පෙද්ශ ආශිත 
ජනතාවට ඉක්මනින්ම ඉඩම් ලබාදිය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
ලබුගම, කලටුවාව ජලාශ අසල තුම්ෙමෝදර කඳුවැටිය කඩාවැටී, 
ෙකොළඹට ජලය එන නළ මාර්ගය යාර ගණනාවක් දුරට ගහෙගන 
ගියා; ඒ මාර්ගය ෙවනස් වුණා. තාවකාලික නළයකට සම්බන්ධ 
කර ෙහෝ එම ජල මාර්ගය කඩාවැටීම නැවැත්වීම ගැන මම එම 
ඉංජි ෙන්රුවන්ට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නැත්නම් ෙම් 
පෙද්ශ සියල්ලම  අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා. රත්නපුර නගරයට 
දවස් ගණනාවක් නළ ජලය තිබුෙණ් නැහැ, මාතර නගරයටත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒම සඳහා කටයුතු 
කිරීම ඉතාම ෙහොඳයි. ෙමොකද, පානීය ජලය ඉතාම වැදගත්.  

 විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට මම ෙම් කාරණා කියන්න ඕනෑ. 
තුම්ෙමෝදර, ලබුගම, දෙඹෝර පෙද්ශෙය් වතු කම්කරුවන්, අෙප් 
ගම්බද ජනතාව ෙම් විපතට හසු වුණා. සීතාවක ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාස 58කට වතුර ආවා; පවුල් 1,876ක්. පාදුක්ෙක් ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 32ක් යට වුණා; පවුල් 828ක්. එම පෙද්ශෙය් 
විපතට පත් වූ  පවුල් 7,200න්  3,000ක් පාදුක්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්. ෙකොටස් වශෙයන් හානි වුණු ෙගවල් 1,800ක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් 46ක් පමණ විනාශ වුණා. ශිෂ්යයන් 
2,700කට පමණ  ෙමය බලපෑවා.  

ෙම් අය ෙවනුෙවන් ලබා දීම සඳහා දැන් හඳුනාගත් ඉඩම් 
තිෙබනවා. ඒ, කලින් - අෙප් කාලෙය්-  නිර්ෙද්ශ කළ ඉඩම්. අප 
නි ර්ෙද්ශ කළ ඒ භූමි පමාණ වහාම නිදහස් කරලා, පළමුව 
තාවකාලික නිවාස ඇති කරන්න සහාය ෙවන්න.  

ගිය වර  කැලණි ගඟ උතුරලා, සීතාවක සිට  ෙකොෙළොන්නාව 
දක්වා යට වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙවනුෙවන් අද 
දක්වා වන්දි ෙගවා තිෙබන්ෙන්ත් ෙකොටසයි. ඉතිරි ෙකොටස ෙගවා 
නැහැ. ෙම් මහා උවදුෙර්දීත් ඔබතුමන්ලා ෙමොන තරම් පකාශ 
කළත් වැඩක් නැහැ.  ෙපොෙරොන්දු විතරක් ෙදන්න එපා. 
පළමුෙවන්ම ෙම් අයට වන්දි ෙගවන්න. වන්දි ෙගවීෙම් 
නිර්ණායක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් ෙවනස් කරන්න. නාය ගිය 
තැන්වලට ආපසු ඒ මිනිසුන්ට යන්න බැහැ. ඒ නිසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනිවාර්යෙයන්ම භූමිය නිදහස් කරන්න ඕනෑ. අෙප් වතු 
තිෙබනවා, නිදහස් කරන්න. ඉඩම්  පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් 
සභාවට අයත් අෙප් ඉඩම් තිෙබනවා. National Building 
Research Organisation එක මඟින් නිකුත් කළ වාර්තා තිෙබනවා. 
ඒ සමහර වාර්තා පිළිගන්නවාද කියා  මා දන්ෙන් නැහැ. අප ඒ 
වාර්තා අනුව කටයුතු කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ.  

ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කිරීෙමහි ලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් වාෙග්ම 
බුද්ධිමත් විෙශේෂඥයන්ෙග් අදහස්ද ලබා ගන්න ඕනෑ. ආරක්ෂා 
කරගත හැකි ගංගා ජලය බවට, වඩාත් පෙයෝජනයට ගත හැකි 
ගංගා ජලය බවට එම ජලය පරිවර්තනය කරගනිමින් අපි 
ගංවතුරින් වන විනාශය වළක්වා ගනිමු. එයයි අෙප් ඉල්ලීම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට මා තවත් කාරණයත් කියනවා. පළල් වශෙයන් 
ගත් කළ ෙම් ව්යසනය නිසා රට දැවැන්ත හානියකට ෙගොදුරු 
වුණා. එම නිසා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර කමිටුවක් පත් කරන්න 
ඕනෑ. A Standing Committee of Parliament should be 
established in which the representatives of all the flood-
affected districts should serve to see whether the progress 
and monitoring is done properly. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අප 
හැමදාම කරන්ෙන් පකාශ කිරීම් හා තර්ක විතර්ක කිරීම් පමණයි. 
මහජන ජීවිතය දුකින් දුකට පත්වීම වළක්වන්න නම් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදෙයන් පසුව ස්ථාවර කාරක සභාවක් -Standing 
Commit tee  එකක්- පත් කරලා, අමාත්යාංශ හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් ලැෙබන වාර්තා ඒ Standing Committee 
එක මඟින් පරීක්ෂා කර බලා, ඒවා මඟින් හරියාකාර විසඳුම් ඇති 
කරනවාද කියන කාරණාව අපි ෙසොයා බලමු.    

 
 
[අ.භා. 5.03] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාදයට ලක් වන 

මාතෘකාව වන, ගංවතුර හා නාය යෑම්වලට ලක් වීම මඟින් පීඩාවට 
පත් වූ සියලුෙදනා ෙවත අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

අපි දන්නවා, ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන් කාටවත් පාලනය 
කරන්න බැරි ඒවා බව. ස්වාභාවික විපත්වලින් අද ෙලෝකෙය් 
තිෙබන බලවත් රටවල පවා ජනතාව මිය යනවා; ෙද්පළවලට 
හානි සිදු වනවා. නමුත් රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට අප 
සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා, ඒ විපත් අවම කරලා ජනතාවට එන 
පීඩනය අවම කිරීම සඳහා වැඩ කරන්න ඕනෑ කියන මතෙය් තමයි 
මා සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, ගංවතුර හා නාය 
යෑම් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වරින් 
වර මුහුණ දීමට සිදු වූ සිද්ධීන් බව. අප ඒවාෙය් යම්කිසි පාලනයක් 
කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර තිබුණත්, ෙම් රට පාලනය කරපු 
සියලු රජයන් ඒ සඳහා විසඳුම් දීමට අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. රෙට් ජන ගහනය විශාල ෙලස වැඩි වීම 
නිසාත්, රෙට් තිෙබන නීතිය හරිහැටි කියාත්මක ෙනොවීම නිසා 
ජනතාව යම් යම් නුසුදුසු ස්ථානවල පදිංචි වී සිටීමත්, ගංවතුරින් 

සහ නාය යෑම්වලින් වන විපත් තවතවත් දරුණු වීමට ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමහිදී සියලුෙදනා දුර දිග බලා ජාතික 
සැලැස්මක් අනුව කියා කෙළොත් පමණයි ෙමවැනි විපත්වලින් වන 
මරණ, අතුරුදහන් වීම් සහ ෙද්පළ විනාශයන් වළක්වාගන්න අපට 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී රජයට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණා, ෙම් විපත් සිදු වූ ෙවලාෙව් රජය හරිහැටි 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා. සමහර ෙවලාවට කිව්වා, රජය පැය 
48ක් යන ෙතක්ම හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවූ නිසා ජනතාව 
මරණයට පත් ෙවලා, ෙද්පළ විනාශ ෙවලා ෙලොකු විනාශයක් 
වුණා කියා. නමුත් අපි වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් විපත් වූ දා සිටම 
රජය, රාජ්ය යන්තණය, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් තිවිධ හමුදාව සහ 
අෙනකුත් සිවිල් ජනතාව එක්ක එකතු ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විශාල පියවරක් ෙගන තිෙබනවා කියා.       

සමහර ෙවලාවට ඒ පියවර ඒ ආපු ගංවතුෙර් පමාණයට; නාය 
යෑෙම් පමාණයට අනුව, ඒ ෙදස සංෙව්දීව බලන ෙකොට පමාණවත් 
නැහැ කියන හැඟීම තිබුණත්, අපට ස්වභාවික විපතක් හරිහැටි 
තක්ෙසේරු කර ගන්න බැරි අවස්ථා තිෙබනවාය කියන එක මම 
මතක් කරනවා. ඒක අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් 
බලවත්ම රට වන ඇෙමරිකා එකසත් ජනපදෙය් පවා ගංවතුෙරන් 
සහ අෙනකුත් ස්වභාවික විපත්වලින් හැම අවුරුද්ෙද්ම ජීවිත 
හානිෙවලා, ෙද්ෙපොළ හානිෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තාක්ෂණෙයන් ඉතාම ඉහළ ජපානය වැනි රටවලට පවා සමහර 
ෙවලාවට ෙකොච්චර සැලසුම් කර තිබුණත් ඒ හානි වළක්වාගන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදාව ඇති වුණු 
අවස්ථාෙව් ෙපරට ඇවිල්ලා, අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය අනුව, 
හැඟීෙමන් වැඩ කරලා,  විපතට පත් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමටත්, 
ජනතාවෙග් ඒ පීඩනය අඩු කිරීමටත් කටයුතු කිරීම ගැන අෙප් 
තිවිධ හමුදාවට වාෙග්ම, රාජ්ය යන්තණය, සියලුම සිවිල් 
සංවිධානවලට සහ  අෙනකුත් සියලු ෙදනාටම මම විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

රජයක් හැටියට වන්දි ෙගවීෙම් කාර්යෙය්දී අපි පමා ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා සමහර අය කිව්වා. මම වගකීෙමන් කියනවා, 
ෙම් අවස්ථාෙව් ජීවිත හානි වුණු, ෙද්ෙපොළ හානි වුණු සියලු 
ෙදනාටම වන්දි ෙගවීෙම් ශක්තිය අෙප් රජය සතුව තිෙබන බව. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ෙපොළ හානි සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වාද, 
ජීවිත හානියක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වාද ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරමුදල තුළින් වන්දි ෙගවීමට ෙම් අවස්ථාෙව් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊටත් වඩා ෙමොනවා හරි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුය කියලා රජය තීරණය ක ෙළොත් ඒ 
සඳහාත් දායක වීමට අපට ශක්තිය තිෙබනවා. ෙම් ගංවතුර සහ 
නාය යෑම් ඇති වුණු ෙවලාෙව් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් 
රුපියල් මිලියන 125ක් ක්ෂණිකවම ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙයොමු 
කළා. පසුගිය සතිය ෙවන ෙකොට තවත් රුපියල් මිලියන150ක් අපි 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ෙපොළ තක්ෙසේරු කිරීම් සහ 
රජෙය් අෙනකුත් කියා මාර්ග අවසන් කරලා, අදාළ වන්දි ෙගවීම 
සඳහා ෙයොමු කෙළොත් ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල තුළින් ඒ 
සඳහා වන්දි ෙගවීමත් කරන්න පුළුවන්ය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. 

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, 2016දී 
ආපදාවට ලක් වුණු අයෙගන් ෙකොටසකට විතරයි වන්දි ෙගවා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ 
කරනවා, අපි රුපියල් මිලියන 3000ක් -රුපියල් බිලියන 3ක්- 
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ෙගවා තිෙබන බව. We have paid Rs. 3 billion.  තවත් රුපියල් 
මිලියන 800ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ claims ටික අපට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  තව සතියකින්, ෙදකකින් අපි සියලු ෙද්ම සම්පූර්ණ 
කරනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආපදා කළමනාකරණය 
ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජීවිත 
රක්ෂණ, වාහන රක්ෂණ තිෙබනවා. මම හිතන විධියට අෙප් විවිධ 
රක්ෂණ කම තුළින් ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ෙපොළ සහ ජීවිත සඳහා 
රජෙය් රක්ෂණ කමයට වඩා ඉහළ වටිනාකමකින් රක්ෂණය 
කෙළොත්, අවදානම් පෙද්ශවල සිටින ජනතාවට මීට වඩා ගංවතුර 
ඇතුළු ආපදාවලින් නැවතත් නැඟිට සිටීෙම් ශක්තිය ඇති කර 
ගන්න පුළුවන්ය කියලා අපි ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම මධ්යම 
පන්තිය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම  මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරනවා, එක පැත්තකින් ගංවතුරක් එන ෙකොට රෙට් 
අෙනක් පැත්ෙතන් නියඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. මා 
නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් පවා අද වන විට නියං 
තත්ත්වයක් ඇති වී  තිෙබනවා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ 
ජනතාවෙග් පීඩනය අඩු කරන්න අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩ ෙකොටස හරහා අෙප් රෙට් තිෙබන 
ආර්ථිකයට හානියක් ෙනොවී ඉස්සරහට යන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත්, ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික 
විපත්වලින් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට 
බලපෑමක් කරනවා. ඒ තුළින් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයට සිදුවන 
බලපෑම අවම කිරීම සඳහා දැනටමත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවෙනෝපාය පවා අහිමි ෙවලා තිෙබන බව. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙත් වැනි ෙභෝගවලටත් ෙම් තුළින් හානි සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. තවද, අනිකුත් ණය ෙගවා ගන්න බැරිවත් ජනතාවට අද 
පීඩනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ණය සහනයක් දීම සඳහා රුපියල් 
බිලියන 2ක මුදලක් අපි ෙවන් කළා. ඒ අනුව දැන් අපි එම වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙම් ව්යසනය ඇති වුණු දා පටන් අද වන ෙතක් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඉතාම සමීපව තිවිධ හමුදාව ඇතුළු රාජ්ය 
යන්තණයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය සියලුම උපෙදස් දීෙම් 
කටයුතු කළා. ගංවතුර සහ නාය යෑම් ඇති වුණු දවෙසේ පටන්ම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි එතුමා එය කියාත්මක 
කළා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ෙත්දී රාජ්ය යන්තණෙය් පමා වීමක් 
අපට දකින්න නැහැ. නමුත්, ෙම් කටයුතු තවතවත් ශක්තිමත් 
කරලා, තවතවත් වැඩිදියුණු කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ගංවතුර තත්ත්වය වසරක් පාසා එන නිසා යම් 
ආකාරයක ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අනුව ගංවතුර පාලනය කිරීෙම් 
ෙයෝධ කියාවලියක් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම ශක්තිය මත අපි 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ජනතාව පහත් බිම්වල 
ෙහෝ ගංගා අයිෙන් පදිංචිව ඉන්නවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
පූර්ව විමර්ශනයක් කරලා ඔවුන්ව ඒ ප ෙද්ශවලින් ඉවත් කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. සුනාමි ෙයන් පස්ෙසේ අපි ඒ වාෙග් 
වැඩසටහනකට ගියා. ඒ පූර්ව පරීක්ෂණය තුළින් ජීවිත හා ෙද්පළ 
හානිය අපට අවම කරගන්න පුළුවන්.  

අෙප් රෙට් පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම කාලගුණය 
දැන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලගුණය  සමහර ෙවලාවට 
ෙකොයි විධියට හැසිෙරයිද කියලා තක්ෙසේරු කර ගන්න අපට තියා 

ෙලෝකෙය් තිෙබන බලවත් රටවලට පවා ෙනොහැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඊට අවශ්ය සියලුම තාක්ෂණික උපෙදස් හා 
දැනුම ලබාෙගන ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ආපදා අවම කිරීම 
සඳහා අපි ඉදිරියටත් කියාත්මක වනවා කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පෘථිවි ෙගෝලයත් ඒ හා බැඳුණු 

ජලෙගෝලයත්, වායුෙගෝලයත් තුළ ෛදනිකව, මාසිකව, වාර්ෂිකව 
සිදුවන කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික විපර්යාස මත තමයි 
ෙසොබාදහම තුළ ෙමවැනි දෑ සිදුවන්ෙන් කියන එක අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ෙම් රෙට් මුදුන් මල්කඩ වූ ෙගොවියාටත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ජනතාවට මහඟු ෙසේවයක් කරන ධීවර ජනතාවටත් ෙපොෙත් පෙත් 
දැනුම තිෙබන අප කාටත් වඩා ෙම් ගැන පාෙයෝගික අත් දැකීම් 
තිෙබනවා. ඒ අයට ෙම් කාලගුණික සහ ෙද්ශගුණික ෙවනස්කම් 
පිළිබඳව පුදුමාකාර අත් දැකීම් තිෙබනවා වාෙග්ම ඔවුන්ට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, ෙම් විපර්යාස පිළිබඳව කල් තියා දැනුවත් 
ෙවලා ඒ සම්බන්ධෙයන් අනාවැකි පළ කරන්න. නමුත්, ෙම් 
විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත දැනුම් සම්භාරයක් උකහා 
ෙගන තිෙබන අෙප් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
දක්වාම අෙප් රෙට් සිදුවන ස්වාභාවික ආපදාවන්ට ෙපර ඇතිවන 
ෙද්ශගුණික සහ කාලගුණික ෙවනස්කම් පිළිබඳව, වායුෙගෝලෙය් 
හැසිරීම පිළිබඳව අද වනතුරුත් විධිමත්ව නිරීක්ෂණය කරලා යම් 
ආකාරයක පැහැදිලි කිරීමක්, නිවැරදි මතයක් පළ කරන්න අසමත් 
ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක කාෙග් 
වරදද කියලා. මා විශ්වාස කරනවා, ෙම්කට රෙට් පාලකයනුත් යම් 
පමාණයකට වග කිව යුතුයි කියලා. වැසි ලැබුණු පමණින්ම නාය 
යෑම්, ෙසෝදාපාළුව, ජල ගැලීම්, නියඟය, ඒ වාෙග්ම ෙවරළ 
ඛාදනය ආකස්මිකව ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියලාත් අප දන්නවා. 

ඉතිහාසය පුරාම කරන ලද පරිසර විනාශෙය්, අවිධිමත් 
ඉදිකිරීම්වල සහ එම කියා මාර්ගවල පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි 
ෙම් තත්ත්ව ඇති ෙවන්ෙන් කියන කාරණය අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙම්වාට මිනිස් කියාකාරකම් මූලික ෙවනවා. නියඟ, ෙසෝදා පාළුව, 
ජල ගැල්ම, සාමාන්ය ඛාදනය ෙහවත් ගංගා ඛාදනය, සමුද ඛාදනය 
ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා 
බැලුෙවොත් අපි දන්නවා, සුදු අධිරාජ්යවාදින් අෙප් රටට ඇවිල්ලා, 
අෙප් කඳුකරෙය් තිබුණු අඩි 5,000ට වඩා ඉහළ තිබුණු දැවැන්ත 
වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම කපලා ෙකොටලා විනාශ කරලා 
දාලා, ඒ මත වාණිජ වගාව ඇති කළ බව.  

ෙම් වාණිජ වගාව කිරීම නිසා ෙමොකද වුෙණ්? එෙතක් තිබුණු 
වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම විනාශ ෙවලා ගිහිල්ලා, ඒ කඳු භූමි 
එළි ෙපෙහළි වුණා. ඒවාෙය් තිබුණු ගස් ෙකොළන් ඉවත් වීම නිසා 
අෙප් රෙට් ජල හිඟයක් ඇති වුණා; දිය උල්පත් සිඳී ගියා. ඒ නිසා 
අපට නියඟ ඇති වුණා.  අද ඒ කඳුකර පෙද්ශවලට සාමාන්ය 
වර්ෂාවක් ලැබුණත් ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? වගාව ෙහේතුෙවන් පස 
බුරුල් වීම නිසා මතු පිට තිෙබන පස් තට්ටුව ෙසෝදා පාළුවට ලක් 
ෙවලා, ඒවා දිය පාරවල් ඔස්ෙසේ  පහළට ගහෙගන ඇවිල්ලා, අෙප් 
ගංගාවල තැන්පත් වුණා. ෙම් නිසා ගංගාවල පතුළ ෙගොඩ වුණා. 
ගංගාවල පතුළ ෙගොඩ වීම නිසා සුළු වර්ෂාවකදී වුණත් ගංගාවල 
ජල මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා දැවැන්ත ජල ගැල්මක් ඇති වුණා.  

ෙම් ජලයත් එක්ක ෙසෝදා පාළුෙවන් ගසා ෙගන ආපු ෙරොන් 
මඩ මුහුදට ගහෙගන ගිහිල්ලා, ෙකොරල් පර මත  තැන්පත් වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොරල් පර මත තැන්පත් වුණු ෙරොන් මඩ නිසා ඇති වුණු 
රසායනික කියාකාරිත්වෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් දැවැන්ත මුහුදු 
ඛාදනයක් සහ ෙවරළ ඛාදනයක් ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම්ක 
තමයි, දම්වැලක පුරුක් වාෙග් චකීයව ඇති වුණු කියා කලාපය. 
අතීතෙය් සිට ෙම් දක්වාම, වර්තමානෙය් සිට අනාගතය දක්වාම ඒ 
වැරැදි කියාමාර්ග දිගින් දිගටම සිදු වීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් 
උපන් නූපන් පරපුරට ෙම් ඇති වන ස්වාභාවික ආපදාවලින් දුක් 
විඳින්න, බැට කන්න, ජීවිත විනාශ කර ගන්න, ෙද්පළ විනාශ කර 
ගන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් විනාශය  දැන්වත් අපි 
නතර කර ගත යුතුයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් කියාමාර්ග ගත 
යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිබුණු 
පාලනයටත්, තිෙබන පාලනයටත්, ඉදිරියට එන්න තිෙබන 
පාලනයටත් සුවිෙශේෂ වගකීමක් පැවෙරනවා. අතීතෙය්, 
වර්තමානෙය් වාෙග්ම අනාගතෙය් එන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
ඉන්න පාලකයන්ටත් අපි කියනවා, "දැන්වත් ෙම් පිළිබඳව 
සැලකිල්ල ෙයොමු කරලා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් කියාමාර්ග 
ගන්න" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චීනෙය් ෙශෝකය තමයි කහ 
ගඟ ෙහවත් ෙහොවැංෙහෝ ගඟ. නමුත් ෙම් වනවිට චීනෙය් 
පාලකයන් ඒ මහා ෙඛ්දවාචකය අෙනක් පැත්තට හරවලා 
තිෙබනවා. අද ඒ රටත්, ජනතාවත්, පරිසරයත්, ඒ මහා 
ෙඛ්දවාචකෙයන් මුදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ රෙට් පාලකයන් 
ජනතාවට, පරිසරයට සැබෑ ආදරයක් ඇතිව විධිමත් පාලන 
කමයක් - විධිමත් සැලැස්මක් - හදපු නිසා තමයි ඔවුන් ඒ 
ජයගහණ ලබා තිෙබන්ෙන්.  

මම පසුගිය දවස්වල චීනෙය් සංචාරය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, නාය යෑම් වළක්වන්න ඔවුන් ඉතා නිවැරැදි 
විද්යාත්මක උපකමික කියා මාර්ගයක් භාවිත කරලා තිෙබනවා. 
වෘක්ෂලතා වැස්ම තිෙබන ඒ උත්තල සහ අවතල කඳු  බෑවුම්වල 
දැවැන්ත යකඩ කූරු ෙපොෙළොවට බස්සලා, ඒවා එකතු කරලා 
වාෙන් ෙක්බල් දැල් එලා ආවරණය කර තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙමොනම ආකාරයකින්වත් නාය යෑමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
දැවැන්ත ආරක්ෂක වැටට පහළින් තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගය දිව 
යන්ෙන්. ඔවුන් විධිමත් කියා මාර්ග තුළින් ඒ සව්ාභාවික ආපදා  
වළක්වාෙගන  තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි තුන-හතරක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  

නිලධාරින්ට කරන යම් යම් ආකාරෙය් ෙද්ශපාලන බලපෑම් හා 
ඉල්ලීම් මත කරනු ලබන අනවසර ඉදිකිරීම් ගැනත්  මම කියන්න 
ඕනෑ. ඒ විධියට නගරවල මාර්ග, කානු අවහිර කරමින් දැවැන්ත 
ඉදිකිරීම් කරනවා. ඒ නිසා ෙපොඩි වරුසාවක් වැස්සත් වතුර පිරිලා 
ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  

රක්ෂිතවල පදිංචි කිරීම් කරනවා. ගංගා රක්ෂිත, ඇළ රක්ෂිත, 
වැව් රක්ෂිත, මාර්ග රක්ෂිත, කළපු රක්ෂිත, ෙවරළ රක්ෂිත ආදියට 
බලපත දීලා, අවිධිමත් විධියට පදිංචි කිරීම් කරලා තිෙබනවා.        

ඒ මිනිස්සු මරණය අතින් අරෙගන ජීවත් ෙවනවා. වරුසාවක් 
වැහපු ගමන් ගංවතුර ඇවිල්ලා ඒ මිනිස්සු විනාශ ෙවනවා. ඒක 
දැන ෙගන තමයි ඒ අය පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්.  වහාම කියාත්මක 
වන පරිදි රජය විසින් කියා මාර්ගයක් අර ෙගන, ඒ අය සුදුසු 
තැන්වල පදිංචි කිරීෙමන් ෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගත හැකියි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 ඉහළ කඳුකර පෙද්ශවල නිර්මාණය කරනු ලබන මහා 
පරිමාණ ජලාශ අනිවාර්යෙයන්ම බලපානවා, ෙම් නාය යෑම්වලට. 
අපි දන්නවා, අද අෙප් රෙට් මහා ජලාශ හදලා තිෙබනවා. අද අපි 
ෙබ්සමක් ඔළුව උඩ තබා ෙගන ඉන්නවා වාෙග්යි ඉන්ෙන්. ඒ 
විශාල ජලාශ නිසා පස් තට්ටුෙවන් යටට කමානුකූලව ජලය 
රූරාෙගන බැහැලා, අනිවාර්යෙයන්ම නාය යාම් ඇති ෙවනවා. එය 
පහළ පෙද්ශවලට බලපානවා.  අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරු 
යුගවල, ඒ වාෙග්ම රුහුෙණ් ඒ පෙද්ශවල වැව් තැනුෙව්, තැනි 
බිම්වල.  අන්න ඒ අත්දැකීම් අරෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

 වගුරු බිම් ෙගොඩ කිරීම, වාරි ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වහාම 
නවත්වන්න ඕනෑ. මට මතකයි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 2002 
අවුරුද්ෙද් කිව්වා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කුඹුරු බිම් ෙගොඩ කරලා 
ඒවාෙය් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න කියලා. ඒ වාෙග් කියා මාර්ගත් 
බලපා තිෙබනවා, ෙම් මහා දැවැන්ත විනාශයට. ඒ වාෙග්ම මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, ගංවතුර සහ නාය 
යෑම් නිසා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගංවතුර සහ නාය යෑම් නිසා අනාථභාවයට පත් සියලුෙදනා 

එෙතක් අභිමානෙයන් ජීවත් වුණු අය. ඒ අය දැන් අසරණභාවයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමහර අය ආධාර උපකාර ගන්න 
එන්ෙන් නැහැ, ලජ්ජාවට පත්ව සිටිනවා. ඒ   සඳහා ඒ අයෙග් 
පසුබෑමක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ අය හිඟමෙන් ගිය මිනිස්සු 
ෙනොෙවයි.  

අෙප් ''රතු තරුව'' සහන ෙසේවා බළකාය තරුණ තරුණියන් 
මහ මඟට ඇදලා දමපු, රවට්ටපු ''නිල් බලකාය'' වාෙග් ෙනොෙවයි. 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, මාතර 
දිස්තික්කෙය්ත් තිහෙගොඩ, මාතර, අකුරැස්ස, පිටබැද්දර, ෙමොරවක, 
ඌරුෙබොක්ක, ෙදනියාය පෙද්ශවල මිල කළ ෙනොහැකි, ගණනය 
කළ ෙනොහැකි දැවැන්ත විනාශයක් ෙවලා තිෙබද්දී අපි ඒ 
පෙද්ශවලට වතුර ෙමෝටර් 30ක් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ මඩ පිරුණු 
ළිංවල වතුර හිස් කරලා දීලා, ඒ අයෙග් ෙගවල්වල තිබුණු මඩ 
ඉවත් කරලා දීලා, ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න පදනමක් සකස් 
කරලා දුන්නා. 
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[ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති   මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දින පහක් යන විට මාතර, නාදුගල, තුඩාව පෙද්ශවල වතුරට 

බහින්න බැරි වුණා. වතුර පල් ෙවලා, කකුල් කසන්න ගත්තා. 
නමුත් අපි ඒ වතුෙර් බැහැලා අෙප් ජනතාව සුවපත් කරන්න, ඒ 
ජනතාවෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් ශුද්ධ පවිත කරලා ෙදන්න දැවැන්ත 
කැප කිරීමක් කළා.  ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වියදම් කළත්, 
පරිත්යාග කළත් අපි කිසිෙවකුට ආපසු දිය ෙනොහැකි, ඒ මහා 
විනාශෙයන් හානි වුණු ජීවිත-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න. කාලයක් පුරා දහඩිය මහන්සිෙයන් 

ෙසොයා ගත්ත ෙද්වල් ආපසු ඒ විධියටම ෙගොඩ නඟා ගන්න 
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, විෙද්ශ ආධාර, 
පදාන හා මහජන මුදල් ෙකෝටි ගණන්  දිෙනන් දින, වසෙරන් වසර 
වියදම් කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාඩමක් ඉෙගන 
ෙගන ඉදිරියට ගත යුතු කියා මාර්ග  ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන්න කියලා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමාත්  ඔබතුමාෙගන් ෙවලාව ගත්තා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් විනාඩියක් 

ෙදන්න තව එක කරුණක් කියන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩිය, විනාඩිය පැයක් විතර යනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
1970.03.12 වන දින පස්වරු 4.00ට ෙකොළඹ හයිඩ් පිටිෙය්දී 

පැවැති ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මංගල රැසව්ීෙම්දී ෙරෝහණ 
විෙජ්වීර කථිකයා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා. "ආදරණීය මව්වරුනි, 
පියවරුනි, සෙහෝදර සෙහෝදරියනි, මා අද ෙම් මංගල රැස්වීම අමතා 
කථා කරන්ෙන් මරණ වෙරන්තුව අෙත් තබා ෙගනයි. සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් අෙප් මාතෘ භූමිය බලහත්කාරෙයන් අල්ලා 
ගැනීෙමන් පසුව කන්ද උඩරට අඩි 5,000ට වඩා උස සියලු 
වනාන්තර භූමිය කපා විනාශ ෙකොට ෙත් වගා කළා. ඉන් පසුව කළු 
සුද්ෙදෝ ඉතිරි වනාන්තර ටිකත් කපා, මහා විනාශයක් සිදු කරමින් 
සිටිනවා.  

ෙම් මහා විනාශය නැවැත්තුෙව් නැත්නම් දශක තුනක්, හතරක් 
ඉදිරියට යද්දී නායයෑම්, ෙසෝදා පාළුව, නියඟය, ජල ගැලීම් ඇතිවී 
ජන සංහාරයක් සිදුෙවනවා. ෙම් මාතෘභූමිෙය් ෙගෝලීය තත්ත්වය 
අනුව ස්වභාවික පරිසරෙය් සමතුලිතතාව රැකීමට නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අඩි 5,000කට වඩා උස් සියලු භූමි වනගත කළ 
යුතුයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව ෙකටි කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
තව තත්ත්පර 5ක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

කළු සුද්දනි, ෙම් මහා විනාශය දැන්වත් නවත්වාපල්ලා.  එෙසේ 
ෙනොකළෙහොත්  නාය යෑම්වලින්, කඳු කඩාවැටීම්වලින් සියදහස් 
ගණන් ජනයා මිය යෑම වළක්වා ගන්නට බැරි ෙව්වි. එදාට මා 
ජීවතුන් අතර සිටින්නටත්, ෙනොසිටින්නටත් පුළුවනි.  ස්තුතියි, මම 
නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 5.27] 

 
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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමම විවාදය අතරතුර ගරු 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකු විසින්,  විෙශේෂෙයන්ම 
සාලාව හමුදා කඳවුෙර් අවි ගබඩාෙව් සිදුවූ පිපිරීම - ස්වභාවිකව 
ෙනොවුණත් -  පිළිබඳව යම් ආකාරයක අදහස් පකාශ කිරීමක් 
කළා. සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් පිපිරීමට පසුදා සිටම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්නට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම  ෙකොළඹ දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් ඊට පසුව පැවැති මාසික සාකච්ඡාවලදී ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හැන්සාඩ්ගත වීම සඳහා ෙමන්න ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ටික මා  
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  

සාලාව යුද හමුදා කඳවුෙර් සිදුවූ පිපිරීෙමන් විපතට පත්වූ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් එදා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
රජෙය් අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තුත් සමඟ ඒ අවස්ථාවට අවශ්ය 
වන්නා වූ කූඩාරම් ලබාදීම, පිරිසිදු කිරීම් කිරීම, ජලය පිරිසිදු 
කිරීම, ළිං පවිත කිරීම, ආහාර පාන ආදිය සැපයීම යන කරුණු 
හැරුණාම මූල්යමය වශෙයන් පළමුවැනි වටෙය්දී ආපදාවට ලක්වූ 
අයට කුලී දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 50,000 බැගින් 
748ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 37ක්ද, ෙදවැනි වටෙය් 
174ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 8ක්ද, තුන්වැනි වටෙය්දී 
154ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 7.6ක්ද, හතරවන වටෙය්දී 
64ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 3.2ක් සහ පස්වන වටෙය්දී 
61ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 3.0ක් වශ ෙයන් වාර 5කදී රුපියල් 

1463 1464 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලියන 62.3ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ස්වයං රැකියා සඳහා රුපියල් 
10,000 බැගින් 238ෙදෙනකු ෙවනුෙවන්  රුපියල් මිලියන 2.38ක් 
වියදම් කර තිෙබනවා.  

හමුදාව විසින් සිදුකළ පතිසංස්කරණ සඳහා හමුදාව ෙවනුෙවන් 
රජය රුපියල් මිලියන 47.58ක වියදමක් දැරුවා. ඒ වාෙග්ම 
හානියට පත් නිවාස, ව්යාපාරික ස්ථාන සහ තක්ෙසේරු ලැබූ 
ව්යාපාරික ස්ථාන සංඛ්යාව  2,042යි.  එයින් 2016.12.31 දින වන 
විට 1,914 ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 752.6ක් ෙගවා නිම කර 
තිෙබනවා. 2017 වර්ෂෙය් දී තවත් 25ෙදෙනකුට රුපියල් මිලියන 
7.438ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ අනුව වන්දි ෙගවූ සංඛ්යාව 1,939ක් 
වන අතර, ෙගවූ මුදල රුපියල් මිලියන 760.082ක් ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ගෘහ උපකරණ විනාශ වීම් සම්බන්ධව තක්ෙසේරු වාර්තා  
754ක් ලැබිලා තිෙබනවා.  එයින් ෙකොටසකට 2016 දී රුපියල් 
මිලියන 100ක් ෙගවලා තිෙබනවා.  

2017 ෙම් ෙවනෙකොට 297ෙදෙනකු සඳහා රුපියල් මිලියන 
200ක් ෙගවා තිෙබනවා. 760ෙදෙනකු සඳහා මුළු වන්දි මුදල 
රුපියල් මිලියන 300.8ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තව දුරටත් 
වන්දි ෙගවීමට ඇති නිවාස සංඛ්යාව 103ක් වන අතර, ඒ සඳහා 
ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් මිලියන 11.2ක් ෙවනවා. ගෘහ උපකරණ 
සඳහා 94ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 25.0ක් ද, කෘෂි 
හානි සඳහා පතිලාභීන් 140ෙදෙනකුට වන්දි වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 14.756ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. දැනට 104ෙදෙනකු සඳහා 
රුපියල් මිලියන 10.4ක් ෙගවා නිමකර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තව 
දුරටත් 36ෙදෙනකු සඳහා වන්දි ෙගවීමට තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4.3ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. සාලාෙව් හානිය නිසා 
නිවාස හානි සඳහා වන්දි, ගෘහ උපකරණ හානි සඳහා වන්දි, වගා 
හානි සඳහා වන්දි සහ කුලී මුදල ෙගවීම සඳහා වැය කළ මුළු මුදල 
රුපියල් මිලියන 1,200ක් පමණ ෙවනවා. දැනට  83ෙදෙනකු වන්දි 
ලබාෙගන නැහැ. 4වැනි වටෙය්දී අභියාචනා ඉදිරිපත් කරලා 
රජෙය් තක්ෙසේරු වාර්තා සමඟ සෑහීමකට පත් ෙනොවූ නිසා ඔවුන් 
දැනට මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මුළු පිරිස 
වන 2,042ෙදෙනකුෙගන් දැනට වන්දි ෙගවීමට ඉතිරිවී ඇති ගණන 
83යි. ඒ මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විභාගය අවසන් වුණාම, එයින් 
ෙදන නිෙයෝගයක් අනුව ෙගවීම සඳහා දිස්තික් ෙල්කම්වරයා විසින් 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට දැනුම් දීලා අවශ්ය පතිපාදන 
ලබා ගැනීමට සූදානම් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
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) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දරපු උත්සාහයට මම යළිත් 

වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපිත් එයට සහභාගි වුණා. "සාලාව" 
සිද්ධියට වන්දි ෙගවීම තවම ඉවර නැති කථාව ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා.  

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔව්, තව ටිකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නමුත් හමුදා කඳවුෙරන් එම භූමි භාගය නිදහස් කරෙගන  

නගරය හැදීමට ෙපොෙරොන්දු වුණා. අන්න ඒක ෙකරිලා නැහැ. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තවම නිදහස් කරලා නැහැ. ඒෙක් ඇස්තෙම්න්තුවක් හදලා 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ෙවනුවට ඔබතුමාත්, මමත් පාෙර් යන  ෙකොට ෙපෙනනවා, 

හමුදාව අලුතින් ෙලොකු කණුවක් නම් හදලා ඔරෙලෝසුවකට ලක්ෂ 
ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබන බව.  අපි එය අනුමත කරනෙකොට 
ඔබතුමාත් එම කමිටුෙව් සිටියා ෙන්. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, නගරෙය් කඩවල 

සන්තකය අහිමි වුණු ව්යාපාරිකයන් 46 ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් 
ෙවනම තාවකාලික market එකක් හදන්න මිලියන විසිපහක 
ඇස්තෙම්න්තුවක් හදලා තිෙබනවා. ඒක නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරියට භාර දීලා තිෙබනවා. අපි මාසිකව ෙකොළඹ දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී -DCC එෙක්දී -  ෙමම කාරණය 
පිළිබඳව කථා කරනවා.  එතෙකොට යම් ආකාරයක පමාදයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපිට එතැනදී කථා කරලා ඉක්මන් කර 
ගන්න පුළුවන්.  

ඊළඟට, අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනෙය් තුම්ෙමෝදර නාය යෑම 
සම්බන්ධෙයන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා. 
නාය ගිය දවසට දවස් ෙදකකට පසුව මම එතැනට ගියා. එෙසේ යන 
අවස්ථාව ෙවනෙකොට, ඇත්ත වශෙයන්ම transformer බිම 
තිබුෙණ්; කම්බි ටික බිම තිබුෙණ්. ඊළඟට tower එකට current 
එක නැති නිසා mobile phones පවා වැඩ කෙළේ නැහැ. හැබැයි, 
මම පාදුක්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට  ගිහින් දුරකථන 
ඇමතුම් ලබාෙගන නැවත ඒවා විධිමත් කළා.  විහාරස්ථානෙය්  
කඳවුරක් තිබුණා.  ඒ වාෙග්ම ඊට එහායින් තිබුණු ෙදමළ 
විද්යාලෙය්ත් කඳවුරක් තිබුණා. ෙකොෙහොම හරි දින තුනක් ඇතුළත 
transformer සවි කරලා විදුලිය ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. දැන් මාර්ගෙය් තිබුණු පස් කන්ද ඉවත් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියපු විධියට එතැනින් 
ලබුගම-කලටුවාව ඉඳලා නළ  හතරකින් ජලය එනවා. එම නළ 
හතරම damage ෙවලා තිබුණා. එයින් එකක් පිළිසකර කරලා 
තමයි වතුර ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. දැන් අෙනක් කටයුතු ටික සිදු 
වී ෙගන යනවා. මහා මාර්ගය පිළිසකර කළාට පසුව, ලබුගම බස් 
එක ගමන් කරවන්න පුළුවන්. දැනට බස ්එකට යන්න බැහැ, පාර 
එම පරිමාණයට හැදිලා නැති නිසා. ෙම් පිළිබඳව දැන් මහා මාර්ග 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දින කිහිපය පුරාම -
ෙදවැනි දා ඉඳලා- මම කලවාන මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් 
කලවාන සහ අයගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ආපදා 
කළමනාකරණ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වී සිටියා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් පවුල් 
12,211ක් -පුද්ගලයින් 46,804ක්- ෙම්ෙකන් පීඩාවට ලක් වී 
තිෙබනවා. ෙම් වනවිට අවහිර වී තිබුණු සියලු පධාන මාර්ගවල 
අවහිරතා ඉවත් කරලා තිෙබනවා. පාරවල තිබුණු ගල් ආදී සියල්ල 
යුද හමුදාෙව් මැදිහත්වීම තුළින් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදෙක්ම පූර්ණ හානියට පත් 
නිවාස සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. අපි ඒවා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ලබන සතිෙය් 
දී ෙම් පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතව තිෙබනවා. 
සම්පූර්ණෙයන් නිවාස අහිමි වුණු සංඛ්යාව 336ක් ෙවනවා.  ෙම් 
සඳහා යම් ආකාරයක දීමනාවක් ෙගවීම සඳහා කටයුතු කරනවා.  

ස්වාභාවික විපත් සිදුෙවන පමාණය වැඩියි කියන එකත් ෙමහිදී 
සඳහන් කරන්න අවශ්යයි.  ෙම් නිසා තමයි COP 21  කියන 
climate change -කාලගුණ විපර්යාස- පිළිබඳව රාජ්ය නායක 
සමුළු පවත්වා ගිවිසුම් අත්සන් කරන්නට  එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය කටයුතු කෙළේ.  

එෙසේ කටයුතු කළාට ඒ රටවල් විසින් ඒ රටවලට බලපාන්නා 
වූ විවිධ,  ෙවනස් වූ  කාලගුණික තත්ත්වයන්වලට සූදානම් ෙවන්න  
ඕනෑ.  ඒ සඳහා නව තාක්ෂණය අවශ්යයි. ඒ නව තාක්ෂණය  එක 
වර ගන්න බැහැ.  ඒ සඳහා  යම් කාලයක් ගත ෙවනවා. අෙප් 
අමාත්යාංශයත් ෙමවැනි කරුණුවලදී -ඝන අපදව්ය 
කළමනාකරණ ෙය්දී, ආපදා කළමනාකරණෙය්දී-  නව තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගැනීම  සඳහා අවශ්ය විද්යාඥයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක ෙයදී සිටිනවා. ඉතා අසාමාන්ය තත්ත්වයක් තුළ 
තමයි, විෙශේෂෙයන්ම කඳුකර පෙද්ශවල සති ෙදකකට  ෙපර ඇති 
වූ  ෙම් ආපදා තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  එය ෙකෙසේ අෙප්ක්ෂා කළත්  
නගර නිර්මාණෙය්දී  ෙම් සඳහා අවධානය ෙයොමු කිරීම අවශ්යයි. 
කඳු ගැට පහළ ෙකොටසින් කපා  එතැන ව්යාපාරික ස්ථාන ෙහෝ යම් 
යම් ස්ථාන ඉදි කිරීම  තුළින් ෙමය සිදු වී තිබුණු බවට සාක්ෂි 
ගණනාවක් පසුගිය කාලෙය් ෙම් පෙද්ශවලදී  ආපදා  සහන 
ෙසේවෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී අපි අත් දුටුවා. කඳු බෑවුමක 
අවසානෙය් තිෙබන  ෙකොටස අංශක 90ට  කපා හැර එතැන  යම් 
යම්  ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙගොඩනැඟිලි  උඩ 
සිට රූටලා  එන පසුත්  එක්ක ගිහින් ආපදාවට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. අයගම  ෙපොලිස් ස්ථානය එයට ෙහොඳම උදාහරණයක්. 
එම නිසා අපි දැන්වත් නාගරික සැලසුම්කරණය, ගෘහ නිර්මාණය  
යන  ෙම් සියල්ලම  ඒ ඒ පෙද්ශවලට  ඕනෑ හැටියට කරන්නට  
ඕනෑ.  

දැන් උතුරු ඇෙමරිකාෙව් ෙලොස් ඇන්ජලීස් වාෙග් පෙද්ශවල 
හදන නිවාසවල  ground floor  එකට  පහළින් ෙපොෙළොව යට 
ෙවනම ෙකොටසක් නැහැ. වර්ජිනියා, ෙම්රිලන්ඩ්  වාෙග් පෙද්ශවල  
ෙපොළව යට පහළින්  අනිවාර්ෙයන්ම නිවාස ෙකොටසක් තිෙබනවා.  
ඒක ෙකොන්කිට් කර තිෙබන්ෙන්,   වෙට්ම  ආවරණයක්  එක්ක. 
උඩ ෙකොටස සියල්ල සාදා තිෙබන ්ෙන් ලීවලින්. නිකම් බැලුවාම 
ෙප්න්ෙන් ගල්වලින් හදලා  වාෙගයි. නැහැ. එෙහම නැහැ. ගෘහ 
නිර්මාණ ශිල්පය  ෙයොදා ෙගන  ඒ විධියට  සාදා තිෙබන්ෙන්. උඩ 
එෙහම හදා තිෙබන්ෙන් යම් ආපදාවක්- භූමිකම්පාවක්- සිදු 
වුෙණොත් අර පිරිසට ආරක්ෂිතව පල්ෙලහාට යන්න පුළුවන් 
ආකාරයටයි. උඩ ෙකොටස කඩා වැටුණාය කියා ෙකොන්කීට් ඇඟ  
මතට වැෙටන්ෙන් නැහැ.  සියල්ල ලීවලින් හදා තිෙබන්ෙන්.  එහි 
කෑම බීම සියල්ලම තිෙබනවා. එම නිසා අපටත් දැන් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ෙද්ශගුණික විපර්යාස නිසා  ලංකාව ඉන්දියන් 

සාග රෙය් තිෙබන්නාවු  රටක් හැටියටත්,  විෙශේෂෙයන් 2004 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිදු වූ  සුනාමිෙයන් පසුව - අද වනතුරු 
පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යනවා.- කුමන ආකාරෙය් ෙවනස් වූ 
බලපෑම් ද  අද ලංකාවට එන්ෙන් කියන කාරණය ගැන ෙසොයන්න. 
එම නිසා ස්වාභාවික විපත් පිළිබඳව නව තාක්ෂණය , නගර 
නිර්මාණය, ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැනි කමෙව්ද  තුළින් තමයි 
ෙමයින් වන්නාවූ හානි පමාණය අවම කරන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. එයටයි ආපදා කළමනාකරණය කියා කියන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව නම් අවසානයි.   

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙමම ආපදාව සිදු වුණායින් පස්ෙසේ  ඒ ජනතාවට  සහන 

සැලසීෙම් කටයුතුවලදී  ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත්, 
අෙනකුත්  අමාත්යාංශයත් ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය හා 
සිවිල් සංවිධානත්, විද ත් මාධ්යයත් විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු 
කළා. ඒ  සියලුෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින්  මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] 
ඕනෑ නම් ෙවන මන්තීවරෙයකුට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
"ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.  EDWARD GUNASEKARA   left the 
Chair and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු මහත් රටම  ෙව්දනාවට 

හා කම්පාවට පත් කරමින්  මිනිස් ජීවිත සිය ගණනක් අහිමි 
කරමින් පසුගිය දා ඇති වුණු  ගංවතුර සහ නායයාම ආපදා 
තත්ත්වය නිසා  සිය නෑසියන්ට  මුහුණුවත් බලා ගන්නට  
ෙනොහැකිවන ආකාරයට මිහිදන් වුණු  බුලත්සිංහල යටගම්පිටිෙය්,  
ජයලත්ෙගොඩ  අෙප්  නෑ සියන්ටත්, ඒ වාෙග්ම පාලින්ද නුවර 
අත්වැල්ෙතොට, දිගන්න, හරඹකන්ද  අඩි හැට හැත්තෑවක් යට 
මිහිදන් වුණු  අෙප් නෑ සියන්ටත්, ඒ වාෙග්ම කළුතර දිස්තික්කය 
පුරා මිය ගිය හැට හයක් වු ඒ සියලුම ජනතාවටත් අතුරුදහන් වූ 
සියලු ෙදනාටත්,  ෙම් ස්වාභාවික විපතින් පීඩාවට පත් ජනයා 
ගලවා ගැනීමට ෙගොස්  සිය ජීවිතය අහිමි කර ගත් ගුවන් හමුදා  
නිලධාරියාටත්,  පීඩාවට පත් වුණ හය ෙදෙනක් මුදවා ගනිමින් 
සිටියදී ජීවිතෙයන් සමුගත් ඒ මඝ මානවක පරම්පරාෙව් තරුණ 
ෙසොෙහොයුරා පිළිබඳවත් අෙප් සාතිශය සංෙව්ගය පිළිගන්වනවා. 

ෙම් විපත ඇති වුණු ෙමොෙහොෙත් පටන්, විපතට පත් වුණු 
ජනයා ගලවා ගැනීම ෙවනුෙවන් නිස්සරණාධ්යාශෙයන් කැප වුණු, 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඒ ෙවනුෙවන් වැඩට බැස්ස සියලු ෙදනාටත්, 
කළුතර දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, කළුතර දිස්තික්කෙය් මහා දිසාපති 
යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මැතිතුමා ඇතුළු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු සියලු 
ෙදනාටත්, ෙසසු නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
ෙමන්ම ෙසසු දිස්තික්කවල විපතට පත් ජනයා ගළවා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ස්වකීය වෘත්තීය සීමාවන් ඉක්මවා ගිහින් කැප වුණු 
තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් හා සිවිල් ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලු නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් විපත 
ඇති වූ ෙමොෙහොෙත් සිට විපතට පත් වූ ජනයා ෙවනුෙවන් ෙසසු 
ජනයාෙග් මැදිහත් වීම, ෙසසු ජනතාවෙග් අත, ෙසසු ජනතාවෙග් 
හයිය ලබා ගැනීෙම් සුවිෙශේෂි කාර්ය භාරය සිදු කළ ෙම් රෙට් 
විද ත් මාධ්ය සහ මුදිත මාධ්ය සියල්ලටත් අෙප් කෘතෙව්දීත්වය 
පළ කරමින් ෙම් වැදගත් විවාදෙය්දී අෙප් අදහස් කිහිපයක් එකතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්  අපි ෙම් ෙයෙදන්ෙන් 
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක. ෙම් ආපදාව ඇති වීෙමන් පසුව ගත 
වුණු කාලය තුළ කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද, ෙමොකක්ද වුෙණ් 
කියන කාරණය තමයි අපි ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට සාකච්ඡාවට ලක් 
කරමින් ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, සාමසර කන්ෙද් ස්වභාවික 
ආපදාෙවන් අෙප් රෙට් ජනයා -අෙප් නෑසිෙයෝ- ෙදසියක් මිහිදන් 
වුණාට පස්ෙසේත් ෙමවැනිම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම, 
සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරීෙමන් අෙප් නෑසිෙයෝ ජීවිතක්ෂයට පත් 
වීෙමන් පසුවත් ෙමවැනිම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. ඊට පසුව 
කැලණි ගං මිටියාවෙත් ඇති වුණු මහා ගංවතුෙරන් පසුවත්, ඒ 
ආපදාෙවන් ෙද්ෙපොළ හානි වුණාට පසුවත් ෙමවැනි පශ්චාත් 
සාකච්ඡාවක් සිදු වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, පසුගිය සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සමෙය් ඇති වුණු 
මීෙතොටමුල්ල ෙඛ්දවාචකෙයන් පසුවත් ෙමවැනි සාකච්ඡාවක් ඇති 
වුණා. මනරන් වාග් පාඨ කියැවුණා; දහසකුත් එකක් ෙපොෙරොන්දු 
ලැබුණා; ෙපොෙරොන්දු උස් හඬින් සාකච්ඡා කළා.   

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමසර කන්ෙද් පීඩාවට පත් 
වුණු ජනයා තමන්ෙග් අයිතීන් ඉල්ලා නඟන ෙව්දනාව, කෑ ෙමොර 
දීම අපට තවම  ඇෙහනවා. සාලාව අවි ගබඩා කඳවුර පැත්ෙතන් 
"තමන්ෙග් අයිතීන් ඉල්ලා, තමන්ට සිදු වුණු හානිය පූර්ණය 
කරන්නය" කියලා කියන කෑ ෙමොර දීම අපට තවම  ඇෙහනවා. 

"කැලණි ගං මිටියාවෙත් සිදු වුණු හානි පූර්ණය කරන්නය" කියන 
ඉල්ලීම අපට තවම ඇෙහනවා විතරක් ෙනොෙවයි, මීෙතොටමුල්ල 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජීවිත හානි වුණු, ෙද්ෙපොළ අහිමි වුණු 
ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් ටිකත් එෙහම පිටින්ම ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා.  
ඒ අවස්ථාවල ලබා දීපු ෙපොෙරොන්දු හිස් පලාප බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙම් ෙව්ලාෙව් 
ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් 
විවාදයට සංෙව්දී ෙවයි කියලා. ආපදා වළක්වා ගැනීම ෙවනුෙවන්, 
ෙම් ආපදාෙවන් ඇති වුණු හානි පියවා ගැනීම ෙවනුෙවන් සහ 
ජනතාව පත් වී තිෙබන ඉතාම අභාවාචික ෙඛ්දනීය ඉරණෙමන් ඒ 
ජනතාව ගළවා ගැනීම ෙවනුෙවන් පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරු 
සද්භාවෙයන් ෙම් විවාදෙය්දී ෙගන එන ෙයෝජනාවලට ඔබතුමා 
සංෙව්දී ෙවලා එම ෙයෝජනා කඩිනමින් කියාවට නඟන්න. එම 
ෙයෝජනා කඩිනමින් කියාවට නඟලා, ඒ ජනතාවෙග් ජීවිත 
කඩිනමින් යථාතත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ඔබතුමා හැකි 
උපරිමෙයන් මැදිහත් ෙවයි කියන විශ්වාසය තබමින් අපි ෙයෝජනා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අපි දන්නවා, අෙප් දිස්තික්කය -කළුතර දිස්තික්කය- 

ගත්ෙතොත්, බරපතළ ෙලස ආපදාවට ලක් වුණු දිස්තික්ක අතෙරන් 
පධාන දිස්තික්කයක් බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමනි  ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය විසින් නාය යෑෙම් අනතුරුට ලක් විය හැකි යැයි 
අනතුරු අඟවා තිෙබන ස්ථානවලින් දැන් ජනතාව ඉවත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

එක පැත්තක බුලත්සිංහල යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි 
ෙකොට්ඨාසෙය්  මුළුමනින්ම නිවාස 28ක්  දූවිලි බවට පත් වුණා. 
එතැන නාය ගිය පවුල් ටික ඉවත් කළ යුතුව තිෙබනවා. එතැනම 
තිෙයන  තිබ්ෙබොට්ට, මූකලාන කන්ද දැනුත් ඉරිතලා තිෙබනවා. 
එතැනින් පවුල් 10ක්  කඩිනමින්  ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිලධාරින් කියනවා. 
ඒ වාෙග්ම බටහිර පරෙගොඩ ගාම ෙසේවා ෙකොට්ඨාසෙය් ෙමොරවක් 
කන්ෙද් පවුල් 20ක්  කඩිනමින් එතැනින් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම අත්වැල්ෙතොට, දිගන්න, හරඹ කන්ද 
පෙද්ශෙය් ජනතාව කඩිනමින් එතැනින් ඉවත් කළ යුතුයි කියලා 
කියනවා. ඒ වාෙග්ම පාලින්ද නුවර අත්වැල්ෙතොට කඳු පංතිෙය් 
නාය යාමට ලක් ෙවච්ච ජනතාව එතැනින් ඉවත් කළ යුතුයි 
කියලා කියනවා. නමුත්  කඩිනමින් ඉවත් කළ යුතුයි කියලා 
කිව්වාට ෙකොහාටද, ෙම් මිනිසුන්  යවන්ෙන්? ෙම් අයට යන්න 
තිෙයන්ෙන් මහ පාරට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 
ඔබතුමා මාර්ගෙයන් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය මට ෙත්ෙරනවා. අපි 

ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා; අපි ඒකට සාධාරණ විසඳුමක් 
ෙදනවා. 
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපට තිෙයන අත්දැකීම් තමයි ෙම්වාට ඉඩම් 

ෙහොයන්න කාලයක් යනවා ලු. ෙම්වාට ඉඩම් පවරා ගන්න 
කාලයක් යනවා ලු. මම ඇමතිතුමාට එක ෙතොරතුරක් ෙදන්නම්.  

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනත තිෙබනවා. 1979 
අෙපේල් 01 ෙවනිදා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවන්න 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා විසින් ෙගනාපු පනෙත් තිෙයනවා, 
පැය 24න් ඉඩම් පවරා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉඩම් පවරා ගන්න 
හුඟක් කාලයක් යන්ෙන් නැහැ. නාය යාම් අනතුරු හඟවා තිෙබන, 
ඒ වාෙග්ම දැනට නාය ගිය නිසා නිවාස අහිමි ෙවලා තිෙබන 
ජනතාවෙග් ඉඩම් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනත අනුව 
පැය 24න් පවරා ගන්න පුළුවන්.  ඒ අනුව ඉඩම් පවරාෙගන වහාම 
ෙම් ජනතාව ඒ සුදුසු ස්ථාන කරා ෙගනිහිල්ලා ඒ අයෙග් නිවාස 
ටික හදලා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් තමුන්නාන්ෙසේට කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

ෙම් ෙවනෙකොට ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය අලුත් කරන කාලය. 
මා දන්නා තරමින් ජුලි 16 ෙවනිදා ෙවනෙකොට ඡන්ද හිමි නාම 
ෙල්ඛන ගාම නිලධාරි මහත්වරු මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
භාර ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් ගංවතුෙරන්, නායයාෙමන් ආපදාවට පත් 
වුණු අෙප් දිස්තික්කවල ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛන පිරවීෙම් කාර්ය 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා මාර්ගෙයන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙමන් අපි ඉල්ලනවා, ෙම් ආපදාවට ලක්ෙවච්ච, ගංවතුර 
නායයෑම් තත්ත්වයට ලක්ෙවච්ච දිස්තික්කවලට ඡන්ද හිමි නාම 
ෙල්ඛන පිරවීම සඳහා තවත් වැඩිපුර කාලයක් කාලයක් ලබා දීම 
සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. එෙසේ  ඉල්ලා සිටිමින් ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නවතිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 

 

[අ.භා. 5.49] 
 
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) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ගංවතුෙරන් දැඩි ෙලස විපතට පත් වුණු කළුතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට, ඒ වාෙග්ම කළුතර 
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට මම 
පළමුෙවන්ම ඒ විපතට පත් වුණු  සියලුම ෙදනාටත්, ඔවුන්ෙග් 
පවුල්වල සාමාජිකයන්ටත් මෙග් බලවත් කනගාටුව පළ කරනවා. 

ෙම් අතිශය බරපතළ සංෙව්දී අවස්ථාෙව් ඔවුන් සමඟ අපි ඒ දුක, 
ෙශෝකය ෙබදා ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම සුනාමි විපතට පමණක් 
ෙදවැනි වන ෙම් දැවැන්ත විපත සිදුවුණු අවස්ථාෙව් ඉඳලා ෙම් 
සම්බන්ධව සංෙව්දීව, කාර්යක්ෂමව කටයුතු කරපු සියලුම රජෙය් 
නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි. සහන ෙසේවා 
සැපයීෙම් කටයුතු සහ ඒ සියලු කරුණුවල ශක්තිය, අරටුව, පදනම 
වුෙණ් රාජ්ය ආයතන. දිසාපතිවරයා, උපදිසාපතිවරයා, ගාම 
නිලධාරි මහතා මහත්මිය ඇතුළත් වුණ ඒ සමසත් පද්ධතිය ඒ 
වාෙග්ම ආපදා කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ ඒ වගකිව යුතු 
නිලධාරින් උපරිම ශක්තියකින් කටයුතු කළා. අඩු පාඩුකම් 
තිබුණා; පශ්න තිබුණා; පමාදයන් තිබුණා. හැබැයි, ෙම් තරමින් 
ජීවිත ෙබ්රාගන්න, ෙම් තරමින් ෙහෝ සහන ලබා ෙදන්න, ෙම් 
තරමින් ෙහෝ ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න අවශ්ය ශක්තිය දුන්ෙන් 
රාජ්ය ව හයයි. 

ඒ නිසා ඊට සහාය දුන්නු යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් 
හමුදාව ඇතුළු සියලුම ආරක්ෂක හමුදාවන්, ෙපොලීසිය ඇතුළු 
අෙනකුත් රාජ්ය ආයතනවල සියලුම ෙදනාත් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
මතක් කිරීම අවශ්යයි. ඉහළ සිට පහළට සියලුම රජෙය් නිලධාරින් 
මම අගය කරනවා; ඔවුන්ෙගන් ලැබුණු ෙසේවය නැවත මතක් 
කරනවා; ස්තුති කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඊටත් වඩා කාර්යක්ෂම 
ෙසේවයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් විවාදය තුළ 
මතු වුණු කරුණු උපෙයෝගී කරෙගන සමාජෙය් මතුෙවලා තිෙබන 
අත් දැකීම් උපෙයෝගී කරෙගන අප කියාත්මක කළ යුතුයි කියන 
කාරණයත් මම කියන්න ඕනෑ.  

 ෙම් පශ්නෙය්දී සංෙව්දී වුණු සියලුම සිවිල් සංවිධාන, සාමාන්ය 
ජනතාව ඔවුන්ට හැකි පමණින් ෙම් පශ්නෙය්දී මැදිහත් ෙවලා 
කියා කළා. ඒ සිවිල් බලය අපි කිසිෙලසකින්වත් අවතක්ෙසේරු 
කළ යුතු නැහැ. නමුත්, මතක තබා ගත යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ 
සියලුම ෙදනා ෙගොනු වුෙණ්, වැඩ  කෙළේ රාජ්ය ව හය තුළයි. 
රාජ්ය ව හය කියලා කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන් ෙනොෙවයි. 
රාජ්ය ව හය කියලා කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත 
ඒ කියාදාමයයි. ඒ නිසා කිසිෙවකු ෙහෝ රජෙය් නිලධාරින් ෙමම 
කියාවලිෙය්දී මැදිහත් වුණු සංෙව්දී කියාදාමය අවතක්ෙසේරු කිරීම 
ෙනොකළ යුතුයි කියන කාරණය මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්න 
කැමැතියි. මම ෙබොෙහොම හිතලා මතලා තමයි ෙම් කාරණය 
කියන්ෙන්. මම ඒ ගැන ඊට වඩා එහාට කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම මෙග් දිස්තික්කෙය් අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, 
බණ්ඩාරගම, ෙහොරණ, මතුගම, කළුතර කියන සියලුම පෙද්ශවල 
දසදහස් ගණනක් ජනතාව ගංවතුෙරන් යට වුණා. දහසකට වැඩි 
පිරිසක් නාය යෑම්වලින් ඍජුව විපතට පත් වුණා. ජීවිත 
සියගණනක් අපට අහිමි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගංවතුර නිසා අපට අහිමි 
වුෙණ් ජීවිත විතරක් ෙනොෙවයි.  අද වන විට ගංවතුර බැස ෙගොස් 
තිබුණත් ගංවතුරට අහු ෙවච්ච ෙගවල් තිෙබන්ෙන් හුඹස් වාෙග්යි. 
ඒ ඇතුෙළේ තිබුණු ගෘහ භාණ්ඩ සියල්ලම ගහෙගන ගිහිල්ලා; 
ෙපොත්-පත් ටික ගහ ෙගන ගිහිල්ලා; අල්මාරිය ගහෙගන ගිහිල්ලා; 
ජීවිතෙය් එකතු කරගත්ත වටිනාම ෙද්වල්, ජීවිතෙය් සමරු, පුංචි 
පුංචි ෙද්වල් ඒ සියල්ලම ගහෙගන ගිහිල්ලා දියබත් ෙවලා විනාශ 
ෙවලා. මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙය් විතරක් ෙගවල් 
4,850ක්; පාසල් යන දරුවන් විතරක් 3,200ක් විපතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. බුලත්සිංහල, අගලවත්ත පෙද්ශවල දැවැන්ත හානියක් 
ෙවලා. ඒ වාෙග්ම හානියක් කළුතර, මතුගම, ෙහොරණ පෙද්ශවල 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අහිංසක ජනතාව දුප්පත් ෙපොෙහොසත් 
ෙභ්දයක් නැතිව ෙම් විපතට ලක් වුණා. ඒ අයෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනඟන එක අෙප් වගකීමක්. ඒ අහිමි ෙවච්ච ජීවිත හැර අන් 
සියලු ෙද් ඒ අහිංසක අසරණ ෙවච්ච දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ලබා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්නට අෙප් රජය කැප ෙවනවා කියන කාරණය අපි 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. එය අසීරු ඉලක්කයක්. නමුත් 
අපි ඒ ඉලක්කය ජය ගන්නවා. ෙම් ෙද්වල් නැවත ලබා ෙදන්න 
රජයට තිෙබන හැකියාව ගැන සැකසංකා පහළ වුණා. නමුත් 
මතක තබා ගන්න, සාමාන්ය ගංවතුරක්, සාමාන්ය නාය යෑමක් 
ෙනොෙවයි ෙම්ක.  

සුනාමිය ආපු ෙවලාෙව් මුළු ෙලෝකයම කම්පා ෙවලා අපට ඇති 
වුණු ෙභෞතික පශ්න විසඳා ගන්නට දැවැන්ත ආධාර දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පශ්නෙය් බරපතළකම සංෙව්දීකම ජාත්යන්තර පජාව 
දන්නා නිසා අහිමි ෙවච්ච හැම ෙගයක්ම හදන්න, බිඳවැටුණු සෑම 
නිවසක්ම නැවත ඉදිකරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙවලා තිෙබන දැවැන්ත 
විනාශෙයන් අෙප් රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කර ගන්න 
ඔවුන් අද ඉදිරිපත් ෙවලා සිටිනවා. 

ෙමම විපෙතන් සිදු වූ හානි ෙවනුෙවන්, එම ජනතාව නැවත 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අරමුදල් ලබා ගැනීමට, ජාත්යන්තර 
ආධාර සමුළුවක් පැවැත්වීමට අෙප් රජය කටයුතු කරනවා. අපි 
විශ්වාස කරනවා, දැනට අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන සහන 
පමණක් ෙනොෙවයි, එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා වැඩිමනත් සහන 
ලබා ෙදන්නත් අපට හැකි ෙවයි කියලා. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන 
පතිපාදන වඩා හිතවත්, වඩා සංෙව්දී, වඩා මිතශීලී ජාත්යන්තර 
පජාවෙගන් අපට අද ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමතුමාට මෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්තීතුමාෙග් කාලයත් එක්ක මට වැඩිපුර තව ෙවලාවක් ලැෙබන 
ෙමොෙහොෙත් මා කියන්න කැමැතියි,- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගරු 

 විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමාටත් ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
තව විනාඩි පහක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට 

විනාඩි ෙදක, තුනක් ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපතට පත් වුණු පෙද්ශයක් 

නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට හා විපත සිදු වූ ෙමොෙහොෙත් ඉඳලා දින ගණනක් එක දිගට 
ජනතාවත් එක්ක හිටපු, නිලධාරින් එක්ක හිටපු, පශ්නය අතහැර 
ෙනොයා හිටපු, සන්දර්ශනවලින් එහා ගිහිල්ලා පශ්න විසඳන්න 
රාජ්ය ව හය සහ ජනතාව සංවිධානය කරපු පුද්ගලෙයකු හැටියට 
මම ඉතාම වග කීෙමන් කියනවා, එම ජනතාවෙග් ජීවිත නැවත 
ෙගොඩනැගීමට අවශ්ය කරන ශක්තිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරනවාය කියන කාරණය; ඒ සඳහා අවශ්ය කරන අරමුදල් අපි 
රැස් කරනවාය කියන කාරණය; එම පතිසංස්කරණ අපි ඉතා 
ඉක්මනින් ජනතාවට ලබා ෙදනවාය කියන කාරණය. අධ්යාපනය 
බිඳ වැටුණු දහස් ගණනක් වූ දරුවන්ට අවශ්ය කරන ෙපොත පත 
දැනටමත් අපි යම් පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා; තවදුරටත් 
අවශ්ය ෙද්වල් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවාය කියන කාරණයත් 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මතු කරපු 
කාරණයක් ගැන මම අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මෙග් 
මිත ෙවල්ගම මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙරගුලාසි නිසා රජෙය් 
නිලධාරින් පසුබට වුණා" කියලා. ගරු ෙවල්ගම  මන්තීතුමාෙග් 
මතයට එකඟ නම් මෙග් කථාවට පසුව කථා කරන විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා මා දැනුවත් කරන්න, -මම දන්ෙන් නැහැ 
එකඟද, නැද්ද කියලා. මම කියන්ෙන් එකඟ නම් කියන්න 
කියලායි.- කුමන ෙරගුලාසියකින්ද රජෙය් නිලධාරින්ට පශ්නයක් 
වුෙණ් කියලා. මෙග් දැනුවත්කෙම් හැටියට නම් ෙමම 
කියාවලිෙය්දී ඊට සම්බන්ධ වුණ කිසිම දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයක්, 
කිසිම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරෙයක් ගත යුතු පියවර ගන්න, කළ යුතු 
වියදමක් දරන්න කිසිම ෙලසකින් පසුබට වුෙණ් නැහැ. ඒ, ගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් එදා, - 27වැනි දා උෙද්-  දීපු උපෙදස් නිසා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමවැනි පශ්නවලදී රජය දක්වන 
නම්යශීලීභාවය සහ ෙමවැනි පශ්නයකදී ක්ෂණික පතිචාර දැක්වීම 
පිළිබඳව මීට කලින් තිබුණු අත් දැකීම් අනුව කිසිදු පශ්නයකට 
මැදිහත් ෙනොවන බව ඔවුන්  දන්නා නිසා කිසිම දිසාපතිවරෙයක්, 
කිසිම උප දිසාපතිවරෙයක් තමන්ෙග් වගකීම ඉටු කරන්න පසුබට 
වුෙණ් නැහැ. එෙහම චකෙල්ඛයක් තිෙබනවා නම්, එෙහම පසුබට 
වුණු නිශ්චිත තැනක් තිෙබනවා නම්, එෙහම පසුබට වුණු නිශ්චිත 
නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා කියන්න කියලා මම 
ඉතාම සුහදව කියනවා. ෙමොකද, අපට දැන ගන්න. අපිත් අෙප් 
දිස්තික්කවල වගකීම දරාෙගන වැඩ කරපු අය. නිලධාරින් එක්ක 
සෑම දිනකම පැය 18ක්, 19ක්, 20ක් අපි ගත කළා. දින 6ක් 7ක් ඒ 
විධියට අපි වැඩ කළා. අපට එෙහම අත් දැකීමක් ලැබුෙණ් නැති 
නිසායි මා ෙමෙලස අහන්ෙන්. ඒෙක් සත්ය තමයි, එෙහම 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා මතු කරලා වැඩ කරන නිලධාරින් 
අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වීම.  

අෙප් උගත්, නැණවත් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරීන් පවෘත්ති 
සාකච්ඡාවක් තියලා, "ෙම් වැඩ හරියට ෙකෙරන්ෙන් නැහැ" 
කියලා නැති පශ්නයක් මතු කරලා,  කතන්දරයක් හදන්න හැදුවා. 
නමුත්, එය රජෙය් නිලධාරින්ට කරන අෙගෞරවයක්. කිසිම රජෙය් 
නිලධාරිෙයක් එෙලස කටයුතු කරන බවට අපට වාර්තාවක් නැහැ. 
එෙහම තිෙබනවා නම් අපට කියන්න. අපි ඒක ෙසොයා බලන්න 
ලෑස්තියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බරපතළ අවස්ථාෙව්, 
අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන මෙග් විෂයපථය වන විදුලිබල 
විෂයයට අදාළ කුකුෙළේ ගඟ ජලාශය පිළිබඳ පශ්නය ෙලොකු 
සාකච්ඡාවකට ලක් වුණා. මා අවසාන වශෙයන්  ඒ සම්බන්ධව 
කථා කරන්න කැමැතියි. මම ඊෙය් දින ෙපෞද්ගලිකව ගියා, 
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කුකුෙළේගඟ ජල විදුලි බලාගාරයට. ගිහින් ඉංජිෙන්රුවරුන් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා. පළමුවැනි කාරණය, කුකුෙළේ ගඟ ජලාශෙය් කිසිදු 
ආකාරයක අනතුරුදායක තත්ත්වයක් නැහැ.  

කිසිදු අලාභයක් නැහැ, සියයට 100ක්ම ආරක්ෂිතයි. අදාළ 
සිවිල් ඉංජිෙන්රුවන් විසින් පරීක්ෂා කරලායි ඒ තත්ත්වය පකාශ 
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා බිය වන්නට 
කිසිම ෙදයක් නැහැ. කිසිම ෙලසකින්වත් කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් 
බැම්ම බිඳ වැෙටන්න ඉඩක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඇති වුණු වර්ෂාව දැවැන්ත 
වර්ෂාවක්. කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් බැම්ම මත තිෙබන ජල මාපකය 
අනුව, පශ්නගත දවෙසේ මිලිමීටර් 553ක වර්ෂාවක් ලැබුණා. නමුත් 
බැම්ම මත ලැෙබන වර්ෂාව ෙනොෙවයි ජලාශයට එකතු වන්ෙන්. 
එතැනින් ඔබ්බට කලවාන ෙදසට තිෙබන කිෙලෝමීටර් 20ක, 30ක, 
40ක පෙද්ශෙය් ජලය තමයි කුකුෙළේගඟ ජලාශය හරහා පහළට 
යන්ෙන්. අපට තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව එම පෙද්ශවල වර්ෂාෙව් 
පමාණය මිලිමීටර් 600 ඉක්මවලා තිෙබනවා. අදාළ 
ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ෙතොරතුරු අනුව, පසුගිය ශත වර්ෂය තුළ 
කළුතර දිස්තික්කෙය් වාර්තා වුණු වැඩිම වර්ෂාපතනය ෙමය 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, කුකුෙළේ ගඟ ජලාශය කිසිදු ෙලසක ගංවතුර 
පාලනය කිරීෙම් හැකියාවක් ඇති ජලාශයක් ෙනොෙවයි. කුකුෙළේ 
ගඟ ජලාශය කියුබික්මීටර් මිලියන 3.7ක ධාරිතාෙවන් යුතු, 
සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් කුඩා වැවක පමාණෙය් ජලාශයක්. එමඟින් 
විදුලිය උත්පාදනය කරන්ෙන් එදිෙනදා ලැෙබන ජලෙයන්. ඒකට 
අපි කියන්ෙන් “run-of-the-river hydroelectricity” කියලායි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය වැදගත් කරුණක් 

නිසා මට කාලය ලබා ෙදන්න. 

කුකුෙළේගඟ ජලාශෙය් ෙදොරටු ඇරියත්, නැතත් ජලාශයට 
ඉහළින් වහින වතුර ටික කුකුෙළේගඟ දිෙග් පහළට -බුලත්සිංහලට, 
මිල්ලනියට, කළුතරට- යනවාමයි. ජලාශෙය් ෙදොරටු ඇරිෙයොත්, 
ෙදොරටු තුළින් කමානුකූලව පහළට බහිනවා; ෙදොරටු වහ ෙගන 
සිටිෙයොත්, ජලාශෙය් බැම්මට උඩින්, යන්තවලට උඩින් ඒ වතුර 
ටික යනවා. එයින් අලාභහානි සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, බැම්ම 
සහ යන්ත අනතුරට ලක් ෙවනවා.  ඒ නිසා කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය 
ෙමම ගංවතුරට ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි. නමුත් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දින කිහිපයක් යන තුරු 
ෙම් දිස්තික්කෙය් වැදගත්ම ස්ථාන ගණනාවකට ෙබෝට්ටුවලටවත්, 
ෙහලිෙකොප්ටර්වලටවත් ළඟා ෙවන්න බැරිව හිටියා. ෙමවැනි 
අනතුරුදායක ස්ථාන, නාය යෑම් නිසා හුෙදකලා වීමට ඉඩ ඇති 
ස්ථාන, ගංවතුර නිසා හුෙදකලා වීමට තිෙබන ස්ථාන මෙග් 
ආසනෙය් පවා තිෙබනවා. කළු ගඟ අවට උඩුවර, තලහිටිය, 
යටවර, ගල්පාත, ෙබ්ගමුව දක්වා  සමස්ත තීරෙය්ම තිෙබන ෙම් 
පෙද්ශ සියල්ලටම දින කිහිපයක් ගියත් අපට යන්න බැරි වුණා.  
 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව ෙකොපමණ 

ෙව්ලාවක් අවශ්යද? 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට විනාඩි ෙදකක් අවශ්යයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට අවශ්ය කාලය ගරු විෙජ්ෙපොල 

ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමාෙගන් ලබා ගන්න. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොඳයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි පශ්න ආවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දැන ගත්තා,  කුකුෙළේගඟ විදුලි බලාගාරය තිෙබන 
පෙද්ශය, පිටතින් කිසිෙවකුට පැමිෙණන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයට 
දවස් තුනක් විතර හුෙදකලා වුණු බව. සන්නිෙව්දනය බිඳ වැටීම 
නිසා ඒ නිලධාරින් ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

ෙම් සියල්ලම සලකා බලා, ෙමවැනි අනතුරුදායක පෙද්ශ 
සම්බන්ධෙයන් අපි යම් ආකාරයකට මීට වඩා සූදානමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 
ෙගොඩබාන්න පුළුවන් ආකාරයට helipads ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම, පමාණවත් ධාරිතාෙවන් යුත් ෙබෝට්ටු නියමිත ස්ථානවල 
ස්ථානගත කරන්න ඕනෑ. වැදගත්ම ෙද් තමයි, සාමාන්ය අහිංසක 
මිනිසුන් අෙපන් ඉල්ලුෙව් ෙම් පිළිබඳව අවවාද කිරීම්, දැනුම් දීම් 
විධිමත් ෙලස ෙකෙරන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි.  

ග ෙඟ් සම්පූර්ණ අනතුරුදායක පෙද්ශය අපි  හඳුනා ගත්තා. 
ජලය පහළට එන පමාණය,- ෙමතැනදී කළු ගඟත් ඉතා වැදගත්.  
ඒ සියලුම ගංගාවල ජල පමාණය -  නිරීක්ෂණය කරන්න 
නිරීක්ෂණ මධ්යස්ථාන අවශ්යයි,  ඒ ගංවතුෙර් පමාණෙය් හැටියට 
ජනතාව අවවාද කිරීම් ලබා දීම සඳහා alarm systems අවශ්යයි, ඒ 
පෙද්ශ සඳහාම ෙවන් වුණු ජංගම දුරකථන හරහා සන්නිෙව්දනය 
කිරීෙම් තවත් කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ෙම්  සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයකට වඩා, ඒ සම්බන්ධ තාක්ෂණික දැනුම 
තිෙබන නිලධාරින් සමඟ විස්තරාත්මක සාකච්ඡාවකට යා යුතුයි 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙම් විවාදය  තුළින් අපට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන 

මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමහිදී ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් හා විපක්ෂෙයන් 
ඉදිරිපත්වන අදහසුත්, රෙට් ජනතාවෙග් අදහසුත් එකතු කරලා 
ෙමවැනි පශ්න නැවත මතු වුෙණොත්, ඒවා වඩාත් ෙහොඳට 
කළමනාකරණය කිරීමට අවස්ථාව ලබාගත යුතුයි කියන 
කාරණය මා කියන්න කැමැතියි. 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට මිනිත්තු 
8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.06] 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අවසරයි. 

පළමුෙවන්ම මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම ගැන. ෙම් රෙට් සියලු ජන ජීවිතවලට 
තර්ජනයක් ෙවමින් රට පුරා ඇඳ හැළුණු ඒ ධාරාණිපාත වර්ෂාව 
නිසා ගංවතුර උවදුර, නාය යෑම්, ජීවිත විනාශ වීම් දහස් ගණනින් 
සිදුවූ අවස්ථාවක, ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ සිදු වූ ඒ අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් හඬ 
අවදි කරන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි. පසුගිය දවස්වල 
කුමන්තණකාරි ෙලස මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු අසුන නැති කර දැමීමට 
සූදානම් වූ අයට එෙරහිව යමින් යම් ජයගහණයක් ලැබීම තුළින් 
තමයි ෙමෙසේ ඔබතුමන්ලා අමතන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, ගංවතුර නිසා, නාය යෑම් නිසා 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පවුල් 36,000කට වඩා, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් 
වශෙයන් නම් ලක්ෂ ගණනක් අවතැන් වූ බව. මරණ සංඛ්යාව 
16ක් වුණත්, ඒ තුළින් ඒ පවුල්වල විශාල පිරිසකෙග් ජීවිත 
අනාථභාවයට පත්වුණා. විනාශ වූ ෙපෞද්ගලික ෙගවල් පමාණය 
457ක් වුවත්, ෙගවල් අහිමිවීම නිසා ඊට වඩා විශාල පමාණයක් 
පවුල් අනාථභාවයට පත් වුණා. 26වන දා ඒ ධාරාණිපාත වර්ෂාව 
වහිද්දී, ෙම් කාරණාව දැනගත්ත ගමන් මහජන නිෙයෝජිතවරියක් 
හැටියට මා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ආපදා තත්ත්වයන් සිදු වූ සෑම 
තැනකටම යන්න උත්සුක වුණා. අපට වාහනවලින් යන්න බැරි 
තරමට ඒ ජල ගැල්ම රුදුරු වුණා. ෙබෝට්ටු මාර්ගෙයන් ගිහින් 
තමයි ඒ ජනතාවට බත් පැකට් එකක් ෙහෝ ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ්.  
මා ෙබොෙහොම නිහතමානී ෙලස ආඩම්බර වනවා, රජෙය් රුපියලක 
ෙදයක්වත් නැතුව මෙග් ෙපෞද්ගලික ධනය වියදම් කරමින් දවස් 
කිහිපයක්ම ඒ ජනතාවට ආහාර පාන ලබාදීමට පුළුවන්වීම ගැන. 
මා කාන්තාවක් වුවත්, රෑ 1.00, 2.00වන කල් ජනතාව සමඟ 
උෙරන් උර ගැටී ඔවුන්ට අවශ්ය සහන, පහසුකම් සලසා දුන්නු බව 
මා ඉතාම සතුටින් ෙමහිදී පකාශ කරනවා.  

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් දිසාපති සිසිර තිස්ස කුමාර ෙකොඩිකාර 
මැතිතුමා ගිහින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් ජනතාවට ලැෙබන්න සැලැස්වූවාය කියලා එතුමාම කිව්වා. 
නමුත් මුල් දින කිහිපෙය් ඒ ෙද්වල් හරියාකාරව ජනතාව අතට පත් 
වුෙණ් නැති බව මෙග් විශ්වාසයයි. පසුව ඔවුන් යම් යම් ෙද්වල් 
කරපු බව ඇත්තයි. මුල් දින කිහිපෙය්දී ජනතාවට අවශ්ය පහසුකම් 
හරියාකාරව ලබාගන්න බැරි වුණා.  

මා ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි. ෙම් 
ගංවතුර හදිසිෙය් ඇති වුණු බව ඇත්තයි. නමුත් ෙම් රෙට් ෙමෙසේ 
ගංවතුර ගැලීම් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද සිද්ධ වුණා. නමුත් කිසි දිනක 
ඒ සඳහා කිසිම පූර්ව සූදානමක් ෙනොමැති වීම නිසා තමයි අපට ෙම් 
වාෙග් ජීවිතවලින් වන්දි ෙගවන්න සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් ෙම් රෙට් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ 
අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂෙයන්ම කිරීමට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්, 
සුළි සුළං, ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ආපදා තුළින් ජන ජීවිතයට සිදු 
වී ඇති හානිවලින් ඔවුන් ගලවා ගැනීමයි. 

එෙහම නම්, ඇයි ඔවුන්ට ඒක කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඇයි, ඒ ජනතාවට ෙව්ලාසනින් ෙම් බව දැනුම් 
ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ අයට, හරි alert එකක් එෙහම 
නැත්නම් පූර්ව දැනුම් දීමක් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය උත්සුක ෙවන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න ඔවුන්ට 

පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම කිසිම alert එකක් නැහැ; 
ෙව්ලාසන දැනුම් දීමක් නැහැ. වඳුරා ෙගවල් හදනවා වාෙග් වැස්ස 
එන කාලයට විතරක් ගංවතුර ගැන කථා කරනවා. වැස්ස එන 
කාලයට විතරක් ගංවතුර ගැන කථා කරලා, වැස්ස එන කාලයට 
ඊළඟ සැෙර් කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා කථා කරලා වැස්ස 
පායපු ගමන් සියලුෙදනාටම ෙම් කථාව අමතක ෙවලා යනවා. 
වැස්ස පායපු ගමන් හැෙමෝම හිතන්ෙන්, "ආපසු වහින්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක ෙමතැනින් ඉවරයි" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මිලියන 25කට වඩා 
සකීය දුරකථන ෙසේවයක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, message එකක් 
යවලා ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් බව දැනුම් දීම එතරම් අපහසු 
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. නමුත් එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙමතැන ඇමතිතුමාත් හිටියා නම් ෙහොඳයි. නමුත් එතුමා ෙමතැන 
නැති වීම ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. රාජ්ය පරිපාලන  
ඇමතිතුමාට- 

 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මම ඉන්නවා. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ෙනොෙවයි. රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිතුමාෙගන් මම එක 

ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම ෙජනෙර්ටර් එකක් 

ලබා ෙදන්න. ගංවතුරක් ගලපු ගමන්ම ඉක්මනින්ම ෙවන්ෙන් 
විදුලිය විසන්ධිවීමයි. එතෙකොට අඩු තරෙමන් දුරකථනයක්වත් 
වැඩ කර ගැනීමට බැරි ෙවලා යනවා. එෙහම දුරකථනයක්වත් 
වැඩ කර ගන්න බැරි වුණාම සන්නිෙව්දනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අඩාල ෙවනවා. වැඩි කාල ෙව්ලාවක් ෙනොතිබුණත් මම ෙම් බව 
කියන්නම ඕනෑ.  

නාෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ජලෙයන් යට වුණා. එම ෙල්කම්තුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් 
ඉස්පිරිතාලෙය් හිටියත් අම්බලන්ෙගොඩ, කරන්ෙදණිය වාෙග් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ගංවතුරට හසු වූ ජනතාවට 
විෙශේෂ සහන ලබා දීමට ඒ අය කටයුතු කර තිබුණා. අපි ෙම් සෑම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකින්ම ඉල්ලා සිටියා, කඩිනම් විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න කියලා. මම විෙශේෂෙයන්ම ඇල්පිටිය ගැන කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා. මුල්ලකන්ද කියන 
පෙද්ශය එතුමා ෙහොඳින්ම දන්නවා. ෙකෝවිල කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබනවා. මම දිස්තික් ෙල්කම්තුමාෙගන් විමසුවාම එතුමා මට 
පැහැදිලි කරලා දුන්නා, ෙම් ෙවන ෙකොට පූජනීය ස්ථාන ෙදකකට 
විතරයි අනතුරු ෙවලා නැත්ෙත් කියලා. මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, ඒ සියලුෙදනාෙගනුත් ඉල්ලනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා ෙම් ෙකෝවිල හැකි ඉක්මනින් හදලා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා ෙදන්න කියලා. ගයන්ත කරුණාතිලක 
මැතිතුමා ඒ ෙකෝවිල ගැන ෙහොඳින් දන්නවා. 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමිය විදුලිය ගැන සඳහන් 

කරපු නිසා මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. එතුමියෙග් ෙයෝජනාව 
ෙබොෙහොම වැදගත්. හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකටම 
අඛණ්ඩ විදුලිය සැපයීම තහවුරු කළ යුතුයි. මම හිතන්ෙන් සෑම 
කාර්යාලයකම වාෙග් ෙජනෙර්ටර් තිෙබනවා කියලායි.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
නැහැ, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
නැහැ. මම ඉතාම වග කීමකින් කියනවා. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 

භාගයකටවත් නැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මම ෙම් කියන්න යන්ෙන් දැන් 

ෙජනෙර්ටර්වලට වඩා විශ්වාසවන්ත විසඳුමක් තිෙබනවා. සූර්ය 
බලෙයන් ඒ කියන්ෙන් බැටරි සහිතව සූර්ය බලෙයන්- 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අෙන්! ඇමතිතුමනි, වහින කාලයට සූර්යයා එන්ෙන් නැහැ 

කියලා දන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ඉෙගන ගන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒක තමයි බැටරි ඕනෑ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සූර්ය තාපය එන්න නම්, සූර්යයා එන්න ඕනෑ.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහන්න ෙකෝ. 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
සූර්යයා නැතුව ෙකොෙහොමද ඇමතිතුමා සූර්ය බැටරියක් වැඩ 

කරන්ෙන්? ෙජනෙර්ටර් එකක් දාන්න කිව්ෙව් අන්න ඒ නිසා. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහගන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අයිෙයෝ! 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ, ගරු මන්තීතුමියනි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කාලයත් අවසාන ෙව්ෙගනයි 

එන්ෙන්. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒකවත් දන්ෙන් නැති හැටි පුදුමයි.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමියනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
හරිම ලජ්ජයි. හරිම ලජ්ජයි. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
විදුලිබල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සූර්ය තාපය ගැන කථා 

කරනවා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 

උත්තරය ඉක්මනට ෙදන්න. ෙමොකද ෙමතුමියෙග් කාලය අවසාන 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
වහින කාලයට සූර්ය තාපයක් නැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අහෙගන ඉන්න ෙකෝ, ඔබතුමිය. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
එතෙකොට  ඒවා වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා-  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමිය අහෙගන ඉන්න. එතුමියට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 

එතුමිය සූර්ය බලය දන්ෙනත් නැහැ. එතුමිය බැටරි ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරන හැටියට ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 මම ඔබතුමියට උදව්වක් කෙළේ. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
කරුණාකරලා මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා එතුමියට කථා කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගීතා 

කුමාරසිංහ මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මම ඔබතුමාට පැහැදිලිව කියනවා, මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා;  

ඔබතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න කියලා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියෙග් කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමිය. 
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ෙමච්චර කියවන්ෙන් ෙමොන බම්බුවටද? 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔච්චර කියවන්න ඉස්ෙසල්ලා අහෙගන ඉන්න. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
අෙන්! මට ඔබතුමා කියන එක අහෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. 

ෙජනෙර්ටර් එක දීලා ඉවර ෙවන්න. ඔබතුමාෙග් විදුලිය එන කල් 
අපට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එතුමිය solar power ගැන දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මන්තීතුමිය අවසාන කරන්න. කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා ඉපදිලාවත් නැතුවා ඇති මම solar power ගැන දැන 

ගන්න විට. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන කථා ෙනොකර නිකම් ඉන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 
 

 
[අ.භා. 6.16] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் பாரா  
மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் 

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම ෙශෝචනීය සිදුවීමක් 

පිළිබඳවයි අද ෙම් ගරු සභාෙව් අපට කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි හැම ෙකෙනකුම දන්නවා, ෙමෝසම් සුළං මාරුවත් 
සමඟම ෙම් වාෙග් ගංවතුර තත්ත්වයක් අෙප් රෙට් විවිධ 
පෙද්ශවල ඇති ෙවන බව. නමුත්, අනෙප්ක්ෂිත විධියට දිසත්ික්ක 
ගණනාවකටම විශාල වශෙයන් අලාභහානි සිදු කරමින් ෙම් ආපදා 
තත්ත්වය සිදුවීම ගැන අපි ඉතාම කනගාටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
ෙම් විපෙතන් ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවච්ච අයෙග් පවුල්වල අයටත්, 
අවතැන් වූ අෙනකුත් අයටත් අෙප් බලවත් ෙශෝකය ෙම් ෙව්ලාෙව් 
පුද කරනවා. 
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ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවනදාට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි 
ෙම් ස්වාභාවික ආපදාවලදී අද අෙප් රට තුළ අපට දකින්න 
තිෙබන්ෙන්. මම අහලා තිෙබනවා, 1960 ගණන්වලත් විශාල 
වශෙයන් අෙප් පළාත්වලට ගංවතුර ගලපු අවස්ථා ගැන. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
1957. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
1957 වර්ෂෙය් ෙවන්න ඇති. ගරු මන්තීතුමිය, මටත් වඩා 

ෙහොඳින් ඒ කාලය ගැන දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ආ! ඒක තමයි. 
අම්මා කියපුවා ඔබතුමිය ඇහුවා. ඔබතුමිය කියන ඒවා මම අහලා, 
මම හිතනවා එක්දහස්නවසිය පනස් ගණන්වල ෙවන්න ඇති 
කියලා. මම අහලා තිෙබනවා ඒ කාලෙය්,- [බාධා කිරීමක්] අපි 
ෙදන්නා අතෙර් පශ්නයක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම අහලා 
තිෙබනවා මන්තීතුමියනි, ඒ කාලෙය් පිටිගල පැත්ෙත් ගස්වල 
බැඳලා හිටපු අලි පවා ගංවතුරට ගහෙගන ගියා කියලා.  බැඳලා 
හිටපු අලි. [බාධා කිරීමක්] නමුත්, පියෙසේන ගමෙග් හිටපු 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙවන කථාවක්.  

දැන් සතා සීපාවාට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ජනතාවටත් 
ෙමවැනි අවස්ථාවලදී විශාල වශෙයන් ජීවිත තර්ජන ඇති ෙවලා 
තිෙබන බව තමයි අපට දකින්න තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ව්යසනය ෙවලාෙව් පක්ෂ, පාට ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අෙප් 
රෙට් ජනතාව ඉදිරිපත් වුණා. ඒක අෙප් රෙට් හැම දාම දකින්න 
තිෙබන ෙදයක්. අෙප් මහ ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දීයි. ගංවතුර 
ෙනොගලපු පෙද්ශවල අය ගංවතුර ගලපු පෙද්ශවලට උදවු කරන්න 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අතර, රජය පැත්ෙතනුත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
සිද්ධ වුණා. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා,  අමාත්ය මණ්ඩලය 
ඇතුළු රජෙය් හැම ෙකෙනක්ම ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණා.  

සමහරු අහනවා, ''රජය පැත්ෙතන් ෙමොනවාද වුෙණ්'' කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවච්ච ෙද්වල් ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක් 
නැහැ. හමුදාෙවන් කරපු ෙසේවාව දිහා බලන ෙකොට රජය මැදිහත් 
ෙවච්ච විධිය ෙපෙනනවා.  තිවිධ හමුදාව සහ ෙපොලීසිය. මා ළඟ ඒ 
පිළිබඳ විස්තරයක් තිෙබනවා.  රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර , කළුතර, 
ෙකොළඹ, ගම්පහ දිස්තික්කවලට හමුදාව ක්ෂණිකව ෙසේවයට 
ෙයෙදව්වා.   ෙසබළු 5,085 ෙදෙනක් හමුදාව පැත්ෙතන් විතරක් 
ෙසේවෙය් ෙයොදවලා තිෙබනවා. සන්නද්ධ රථ 57ක් ෙයෙදව්වා. 
ඉංජිෙන්රු උපකරණ 10යි. ෙඩෝසර් වාෙග් ඒවාත් දමලා කටයුතු 
කළා. යුද හමුදාෙවන් විතරක් ෙබෝට්ටු 35ක් ක්ෂණිකව ෙයෙදව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම යුද හමුදාව මැදිහත් 
ෙවලා මාර්ග ගණනාවක් පතිසංස්කරණය කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. 
බදුරලිය- අත්වැල්ෙතොට, අත්වැල්ෙතොට-කලවාන, කලවාන-
නිවිතිගල, අත්වැල්ෙතොට-අයගම, ඇහැළියෙගොඩ-ෙදහිඕවිට, 
ගාල්ල-ෙදනියාය, කළුඅග්ගල-ලබුගම,  මාර්ග සහ අගලවත්ත 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මාර්ග රැසක් යුද හමුදාව 
ක්ෂණිකව මැදිහත් ෙවලා පතිසංස්කරණය කළා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
කෙළේ  රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා.  

ෛවද්ය කණ්ඩායම් හයක් යුද හමුදාෙවන් ෙයෙදව්වා. මාතර 
නිල්වලා ගෙඟ් බැම්ම ආරක්ෂා කිරීමට මීටර් 300ක් දුරට වැලි 
ෙකොට්ට ෙයොදලා, පැය 12ක ෙමෙහයුමක් යුද හමුදාව විසින් සිද්ධ 

කළා. රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් තමයි ඒවා සිද්ධ වුෙණ්. මාතර 
නගරයට එන ගංවතුර අවදානම වැළැක්වීමට බැමි තුනක් ෙයොදා 
ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කළා. ගාල්ල, ෙනළුව පෙද්ශෙය් පාලම් 
සැකසීමටත් යුද හමුදාව මැදිහත් ෙවච්ච හැටි අපි දැක්කා. ආහාර 
සකස් කිරීම පැත්ෙතන්, යුද හමුදාෙව් මැදිහත් වීෙමන් දිසත්ික්ක 
හයකට විතර ස්ථාන නවයකදී ආහාර සපයන්න ක්ෂණිකව 
කටයුතු කළා. මැයි මාසෙය් 26වැනි දා ඉඳලා ජූනි මාසෙය් 01වැනි 
දා දක්වා දිනකට කෑම පැකට් 25,000ත්, 30,000ත් අතර 
පමාණයක් අඛණ්ඩව යුද හමුදාව විසින් සැපයුවා.  

ඊළඟට රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, නාවික හමුදාෙව් 
දායකත්වය ඉතාම ඉහළින් ලබා ෙදන්නට නාවික හමුදාපතිතුමා 
ඇතුළු ඒ නිලධාරින් යුහුසුළුව කටයුතු කළා. ෙසබළු 969 ෙදෙනක් 
ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයෙදව්වා. ෙයදවූ ෙබෝට්ටු ගණන 120ට වැඩියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විපතට පත්වූවන් දසදහසකට ආසන්න 
සංඛ්යාවක් නාවික හමුදාෙවන් ෙබ්රා ගත්තා. ෛවද්ය කණ්ඩායම් 
45ක් ෙයදවූවා. ඒවාට ඉන්දියාෙව් සහ පාකිස්තානෙය් නාවික 
හමුදාවලිනුත් සහාය අරෙගන කටයුතු කළා.  නාවික හමුදාෙව් 
ෛවද්ය ෙසේවාවලින් විතරක් පන්දහස් ගණනකට වැඩිය ෛවද්ය 
පතිකාර ලැබුවා. ආහාර පැකට් ෙදලක්ෂ තිස්එක්දහස් ගණනක්  
ෙබදන්න නාවික හමුදාව කටයුතු කළා.  නාවික හමුදාෙවන් 
විතරක් පිරිසිදු කරපු ළිං සංඛ්යාව 1,450ට වැඩියි. යුද හමුදාව 
වාෙග්ම නාවික හමුදාවත් පිළිසකර කිරීෙම් කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ වුණා. පාලම් 11කට වැඩි පමාණයක ඒ අවශ්ය වැඩ 
කටයුතු කළා. වක්වැල්ල පාලම, පිටබැද්දර පාලම, මහෙපොතුවිල 
පාලම, කුරුවත්ත පාලම, අයගම - ගලතුරගම පාලම, ෙමොරවක 
පාලම, නාරගල පාලම ඇතුළු පාලම් රාශියකම වැඩ කටයුතු 
කෙළේ  රජෙය් මැදිහත් වීම තුළ නාවික හමුදාෙව් ෙසබළුන්ෙග් 
කැප වීෙමන්ය කියන එක අපි අමතක කරන්න නරකයි.   

ඊළඟට, ගුවන් හමුදාව පැත්ෙතන් ගත්තත් එෙහමයි. සමහරු 
අහනවා රජෙය් දායකත්වයක් වුණාද කියලා.  බලන්න, ගුවන් 
හමුදාව පැත්ෙතන් ෙකොයි තරම් ක්ෂණිකව මැදිහත් වුණාද කියලා. 
ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් ෙයොදවපු ෙහලිෙකොප්ටර්  සංඛ්යාව 
12කට වැඩියි.  ගුවන් ගමන් 220ට වැඩිය ෙම් ගංවතුර ෙවනුෙවන් 
ගුවන් හමුදාව විසින් ෙයොදවනු ලැබුවා. ෙබෝට්ටු 12ක් විතර 
ෙයොදවා පුද්ගලයන් විශාල වශෙයන් පවාහනය කළා.  
තුවාලකරුවන් 60 ගණනක් විතර ඒ අතර හිටියා. සහන 
ෙසේවකයන් 120ක් ෙයොදවා, මළ සිරුරු 9ක් ගුවන් හමුදාෙවන් 
පවාහනය කළා. ආහාර පැකට් එක්ලක්ෂ හතළිස්ෙදදහස් ගණනක් 
ෙබදා දුන්නා. වතුර ෙබෝතල් තිස්හයදහස් ගණනක් ෙබදා දුන්නා. 
ෛවද්ය පතිකාර කටයුතු කළා. ෙම් වාෙග් ෙගොඩක් ෙද්වල් කළා.  

ඊළඟට, රජය පැත්ෙතන් වූ මැදිහත් වීම ගැන කියන ෙකොට 
ෙපොලීසිෙයන් කරපු ෙසේවාව ගැනත් මා කියන්න කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි.  

ෙපොලීසිය විශාල කැපවීමකින්  වැඩ කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් ශුද්ධ පවිත කිරීෙම් කටයුතු සහ ආහාර 

1483 1484 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සැපයීම වැනි ෙද්වල්වල නිරත වුණා. මා කියන්න කැමැතියි, රජය 
පැත්ෙතන් ඒ විධියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙකරුණු බව.   

දැන් අපට තිෙබනවා තවත් අභිෙයෝගයක්. ජනාධිපතිතුමා, 
අගමැතිතුමා, ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා ඇතුළු රජෙය් 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ස්ථානවල අනවසරෙයන් ඉන්න 
අයට, අනාරක්ෂිත තැන්වල ඉන්න අයට ඉඩම් ෙහොයලා දීලා ඒ අය 
අලුතින් පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

කඳුවල ඉන්න අය කඳුවලින් බහින්න කල්පනා කරන්න 
කියලා නව ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට මා කියන්න කැමැතියි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අනාරක්ෂිතව හිටියා ඇති; භය සැක  ඇතිව 
හිටියා ඇති. ආපසු ෙමවැනි ෙදයක් ෙව්විෙදෝ කියලා ළත ෙවවී 
හිටියා ඇති. කරුණාකර, ආරක්ෂිත තැනකට එන්න හිත හදා 
ගන්න. ඉඩම් ඇමති හැටියට මා කියනවා, ඒ අභිෙයෝගය 
ජනාධිපතිතුමාෙග්, අගමැතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් අපි භාර 
ගන්නා බව. ඕනෑම තැනකින් අවශ්ය ඉඩම් ෙසොයා දීමට අපි පසුබට 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අභිෙයෝගය අපි භාර ගන්නවාය කියලා මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් ගරු සභාෙව් අද විශාල වශෙයන් ෙම් ගැන කථා ෙකරුණා. 
ඒ නිසා මා දීර්ඝව කථා කරන්ෙන් නැහැ. දිවා රාතී ෙනොබලා රාජ්ය 
ෙසේවකයන් වැඩ කළ බවත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ඒ හැෙමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් අතෙර් 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් එෙහන් ෙමෙහන් මඩකරියන් මතු ෙවන 
හැටිත් අපි දැක්කා.  මට විශාල මඩ පහරක් ගැහුවා, මුහුණු ෙපොත 
ඔස්ෙසේ.  ෙකෙසල් ෙගඩි තුන හතරක් ඔතලා මෙග් නම ගහලා, 
පින්තූරය ගහලා ෙබදනවා කියලා අමූලික, පට්ටපල් ෙබොරුවක් 
සමාජගත කරන්න උත්සාහ කළා, ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන්. මා ඒ 
පිළිබඳව කටයුතු කරන්න දැන් CID එකට භාර දීලා තිෙබනවා.  
ෙමවැනි අවස්ථාවල සමහරුන් එවැනි පහත් තත්ත්වයට ඇද වැටීම  
ගැනත්  මා ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ෙමවැනි අවස්ථාවල පහත් 
විධියට කියා කරන අය ගැන අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. අපි 
කවදාවත් ෙමවැනි අවස්ථාවලදී නම් ගහලා පහත් විධියට 
ෙකෙසල් ෙගඩියක් ෙදකක් ෙබදන ජාතිෙය් මිනිස්සු ෙනොෙවයි 
කියන එක මුළු ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව කථා කළා.  එවන් මඩ පහරක් ගැසීම ගැන මෙග් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

අෙප් ගරු කථානායකතුමා ගැනත් මා වචන කිහිපයක් 
කියන්න ඕනෑ. 2003 ගංවතුර ගලපු ෙවලාෙව් එතුමා තමයි 
අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ෙම් කටයුතු සියල්ලම 
කළමනාකරණය කරමින් ඒකට නායකත්වය දුන්ෙන්. ෙමවරත් 
අෙප් ගරු කථානායකතුමා ඒ  පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා එතුමාට ෙම් 
පිළිබඳව තිෙබන දැනුෙමන් අප ෛධර්යවත් කළා.    රාජ්ය 
ෙසේවකයන්  24 පැෙය්ම එකෙහළා කටයුතු කළා. ඒ සියලු 
ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ආපදා ආපසු ඇති 
ෙනොෙවන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි කරන්න ඕනෑ 
එක් එක් ෙකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි. රෙට් 
තත්ත්වය ගැන හිතලා ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ගත යුතු කියා 
මාර්ග ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ගත යුතුයි. එහිදී ෙපොඩි, 
සිල්ලර ෙද්වල් ගැන හිතන්ෙන් නැතිව, ඡන්ද ගැන හිතන්ෙන් 
නැතිව, මිනිසුන්ෙග් ආරක්ෂාව, රෙට් යහපත ගැන හිතලා කියා 
කරන්න එකතු ෙවන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් ෙම් අවස්ථාව දීම 
ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් අදහස් පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා.   

[6.25 p.m.] 
 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Hon. Presiding Member, on behalf of my community, 

I wish to express my sincere condolences to all those who 
have lost their loved ones due to the recent devastating 
floods and landslides.  

When one loses one's life, the entire family is 
devastated. Over 212 persons lost their lives and many 
hundreds of their family members, relatives and friends 
are living with painful memories and suffering. We also 
understand that further 78 persons are missing due to this 
disaster and we hope these people will somehow or other 
be found and their families and friends receive much 
needed good news.  

We support the Government’s efforts to address the 
immediate needs of all those who are injured, displaced 
and lost their homes. We sympathize with the thousands 
of those who lost their houses by this disaster, be they in 
Ratnapura, Matara, Kalutara or any other district. On 
behalf of the people I represent, I wish them a speedy 
recovery and they need to be provided with immediate 
assistance to recover from their losses.  

We are too familiar with natural disasters such as 
droughts, floods and typhoons that occur frequently. Our 
people understand the pain of losing who are near and 
dear to them. We understand how it feels not to know 
where your loved one is.  We continue to suffer due to 
the loss of tens of thousands and pray for the return of the 
thousands who are still missing. We hope all those who 
were hurt and lost everything they owned due to this 
disaster recover soon from this terrible tragedy.  

Natural disasters are becoming too common to our 
small Island, due to the global warming and the 
devastating impact caused by the rich and powerful 
nations living beyond their means. Rich countries are 
denying the effects of global warming and damaging the 
environment. The unfortunate small countries, such as Sri 
Lanka, are facing the consequences of this denial of 
global warming and disregard towards the welfare of the 
mankind.  

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெதற்குப் ேபாிடாில் உயிாிழந்தவர்களின் உறவினர்க க்கு 
எம  மக்கள் சார்பான இரங்கைலத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தம  இழப்  
களி ந்  விைரந்  மீண் வரேவண் ம் என்  
பிரார்த்தித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இன, மத ேபதம் பார்த்  
இயற்ைக வஞ்சிப்பதில்ைல. ெதற்ைக ெவள்ள ம் மண்சாி ம் 
வாட்  வைதக்கின்ற  என்றால், இலங்ைகயின் வட லத்ைத 
வரட்சி வாட்  வைதக்கின்ற . வடக்கின் 5 மாவட்டங்களின் 
ஒட் ெமாத்தச் சனத்ெதாைகயின் அைரவாசிப் ேபர் 
வரட்சியால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். சுமார் 4 இலட்சம் ேபர் 
வைரயில் பாதிக்கப்பட் ப்பதாக இடர் காைமத் வத் 

1485 1486 

[ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා] 
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திைணக்களேம அறிக்ைகயிட் ள்ள . ெதன்பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உதவிகள் வழங்கப்பட ேவண் ம்; 
அதில் எந்த மாற் க் க த் ம் இ க்க யா .  பல்ேவ  
தரப் களிடமி ந் ம் அவர்க க்கு உதவிகள் கிைடத் ள்ளன; 
கிைடத் க்ெகாண் ம் இ க்கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட மக்க க் 
குச் சாியாக உதவிப்ெபா ட்கள் ேபாய்ச்ேச வைத அரசு 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

ம றம், வடக்கில் வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு 
எந்தேவார் உதவி ம் இ வைர கிைடக்கவில்ைல. இயற்ைக 
வடக்ைக ம் ெதற்ைக ம் வஞ்சித்தால், இந்த அரசும் வடக்கு, 
ெதற்கு என்  உதவி வழங்க ல் பாரபட்சம் காட்  
வஞ்சிக்கின்ற .  ெதற்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உத  
வைத யா ம் த க்கவில்ைல. அேதேபால் வடக்கில் பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்கும் உத ங்கள்! என் தான் ேகட்கின்ேறாம்.  
இைதக் ேகட்ப  ஒன் ம் இனவாதமல்ல. சம உாிைம 
ையத்தான் ேகட்கின்ேறாம் என்பைத நிைனவில் 
ைவத் க்ெகாள் ங்கள்! 

இந்தக் கூட்  அரசின் அைமச்சராக இ க்கின்ற சம்பிக்க 
ரணவக்க அவர்கள் அண்ைமயில் பத்திாிைகயாளர் 
சந்திப்ெபான்ைற நடத்தியி ந்தார். அதில் அவர் “யாழ்ப்பாணம் 
இன் ம் 50 வ டங்களில் பாைலவனமாகும். நிலத் க்காகப் 
ேபாரா ம் தமிழ் மக்கள் த ல் இைதத் ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்” என்  கூறியி ந்தார். அைமச்சர் மிகப் 
பார ரமான விடயத்ைதப் பத்திாிைகயாளர் சந்திப் டன் 

த் விட்டார். அபாய எச்சாிக்ைக வி த்த அைமச்சர், 
இதைன எதிர்ெகாள்வதற்கு என்ன திட்டம் இ க்கிற  
என்பைதக் கூறவில்ைல. அைமச்சாின் அபாய எச்சாிக்ைக  
ெதாடர்பில் கூட்  அரசு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? 50 
வ டத்தில் யாழ்ப்பாணம் பாைலவனமாகட் ம் என்  நீங்கள் 
ேபசாமல் இ க்கப்ேபாகின்றீர்களா? இந்த அரசு இதற்கு 
என்ன திட்டத்ைத ைவத்தி க்கின்ற ? யாழ்ப்பாணம் பாைல 
வனமாவைதத் த ப்பதற்குக் கு கிய மற் ம் நீண்டகாலத் 
திட்டங்கள் என்ன? அரசு அதற்கான கலந்தாேலாசைனகள் 
எவற்ைறயாவ  இ வைரயில் ன்ென த்தி க்கின்றதா? 
இ ெதாடர்பில் கூட்  அரசின் பதிைல எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
மிக ம் பார ரமான விடயத்ைத அரசு ெவ மேன 
கடந் ெசல்லக்கூடா .  

யாழ்ப்பாணம் ேதர்தல் மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்றவன் என்ற அ ப்பைடயில் மிக க்கியமான 
ேபாிடர் பற்றி இங்கு பிரஸ்தாபிக்க ேவண் யி க்கின்ற . 
அதாவ , யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  நீர் ெதாடர்பில் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் யி க்கின்ற . அங்கு நிலத்த  நீர் 
ஏற்ெகனேவ மாசுற் ள்ள . அதைனப் பயன்ப த்த 

யாதநிைல காணப்ப கின்ற .  யாழ்ப்பாணத்தின் நிலத்த  
நீர் உவராகி வ கின்ற . மலத்ெதாற் க்கள் நீ டன் 
கலக்கின்றன. ைநத்திேரற் நீாில் கலந் ள்ள அள  அதிகாித் 

ள்ள . இைவ எல்லாவற் க்கும் ேமலாகச் சுன்னாகத்தில் 
இயங்கிய மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  ெவளிேயற்றப் 
பட்ட கழி  'ஒயில்' நிலத்த  நீ டன் கலந் ள்ள . 
இப்ப ப்பட்ட பல காரணிகளால் நிலத்த  நீைரப் பயன்ப த்த 

யா ள்ள . இந்தப் ெபாிய பிரச்சிைனக்கு அரசு என்ன 
தீர்ைவப் ெபற் த்தரப்ேபாகின்ற ? இதற்காக இரைணம க் 
கு தண்ணீர்த் திட்டத்ைத ன்ைவத்தாக அரசு கூறக்கூ ம். 
இந்தத் திட்டத்ைதக் கிளிெநாச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் 
எதிர்த்தி ந்தார்கள். அவர்கள் எதிர்த்ததால் மாற் த்திட்டம் 
என்ன?  அரசின் திட்டத்ைத மக்கள் எதிர்த்ததால் மக்க க்கு 
மாற் த் திட்டம் வழங்காமல் அவர்கைளப் பழிவாங்குவ தான் 

அரசின் ேவைலயா? நிலத்த  நீைரப் ப க யா  
அவதிப்ப கின்ற மக்க க்கு மாற் த் திட்டத்ைத அரசு 
கண்டறிந்  உடன யாக நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.  

எதிர்காலத்தில் சனத்ெதாைக அதிகாிப் , அபிவி த்தித் 
ேதைவகள் என்  கு தண்ணீாின் ேதைவ அதிகாித் த்தான் 
ெசல் ம். அந்த அதிகாிப்ைப ஈ  ெசய் ம் வைகயில் 
கு தண்ணீர் வழங்கப்பட ேவண் ம். சுத்தமான கு தண்ணீர் 
வழங்கப்ப வைத அரசு உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
"பாைலவனமாகும்" என்  எச்சாிப்பேதா, "கு தண்ணீர் 
மாசைடந்  விட்ட " என்  அறிவிப்பேதா அரசின் 
ேவைலயல்ல. அைதச் சீர்ெசய்  அதி ந்  நாட்  
மக்கைளப் பா காப்ப தான் அரசின் க்கிய பணி என்பைத 
நிைன ட்ட வி ம் கின்ேறன். நன்றி! 
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ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය 

නිසා ජීවිත අහිමි වුණු සියලු ෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් දී  
පථමෙයන්ම අෙප් ෙශෝකය පකාශ කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
ෙද්ෙපොළ විශාල පමාණයක් අහිමි වුණු බව අපි දන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ස්වාභාවික ව්යසනය නිසා රෙට් සම්පත් විශාල 
පමාණයක් නැති වුණා. ජන ජීවිත අඩාල වුණා. අෙප් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක ඇමතිතුමා,  තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවය ගැන කථා කළා.  තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය ඇතුළු ෙම් 
විපතට පත් වූ අවස්ථාෙව් උදවු උපකාර කළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
සිටිනවා. ගම්වල තරුණයන්, වැඩිහිටියන් ඒ ෙව්ලාෙව්දී තමන්ෙග් 
ජීවිතයද ෙනොතකා කටයුතු කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ගුවන් හමුදා 
නිලධාරියකුෙග් ජීවිතය අහිමි වුණා. ඒ වාෙග්ම මාධ්ය ආයතන 
සියල්ලම ෙම් සඳහා මැදිහත්ෙවලා අති විශාල ෙසේවයක් කළා. ෙම් 
සඳහා සම්බන්ධ වුණු රජෙය් නිලධාරින් ඇතුළු  සියලු ෙදනාටම 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපෙග් පණාමය සහ ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ.  

ඒ එක්කම උතුෙර් නියඟය ගැනත් කථා කළා. ගරු 
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දකුණට දැවැන්ත ගංවතුරක් එන විට ගරු ෙශහාන් 
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන උතුරු මැද පළාත ඇතුළු 
උතුරු පළාතට යම්කිසි නියඟයක ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කරන කාල 
සීමාවක් ෙම්ක. අපි දකුෙණ් ජනතාව සමඟ ගංවතුර අවස්ථාෙව් 
සිටියා වාෙග්ම උතුරු පළාත ඇතුළු අවට පෙද්ශවලට බලපාන 
නියඟ අවස්ථාවලදීත් අපෙග් සහෙයෝගය සහ මැදිහත්වීම ලබා 
ෙදනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ආරම්භ වුෙණ් 2004 දී ඇති වූ සුනාමි ව්යසනෙයන් 
පසුවයි. 2004 සුනාමි ව්යසනෙයන් පසුව, ඔබතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරුන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය ධුරය දැරුවා. මට 
මතක විධියට, -නිවැරදි කිරීමට යටත්ව- ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 
ඇමතිතුමා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා, ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙම් අමාත්ය 
ධුරය දැරුවා. අද ඔබතුමා ෙම් අමාත්ය ධූරය දරනවා.  ෙම් සියලු 
ෙදනාම අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් කියාකාරී 
ෙකොටස්කරුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසුගිය අවුරුදු 
ෙදකහමාර දිහා බැලුවාම,  අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය් මීරියබැද්ද නාය 
ගියා.  ඉන් පසුව අරණායක නාය යාම සිදු වුණා. සාලාව කඳවුෙර් 
සිදුවීම ඇති වුණා. එය ස්වභාව ධර්මෙයන් සිදු වුණු ෙදයක් 
ෙනොවුණත් අෙප් රෙට් ජනතාව යම්කිසි ආපදාවකට පත් වුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොළඹට  දැවැන්ත ගංවතුරක් ආවා. ෙකොළඹ සහ ගම්පහ 
දිස්තික්කවල මහා විශාල ෙද්ෙපොළ හානි පමාණයක් සිද්ධ වුණා,  
ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 40කට පසුව අෙප් රෙට් ඇති 
වුණු දරුණුතම නියඟයට ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාරක කාල සීමාව 
තුළ මුහුණ පාන්නට සිදු වුණා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් කුණු කන්දක් නාය ගියා. ජීවිත විශාල 
පමාණයක් කුණු කන්දට යට වුණා. අධික වර්ෂාව සහ සුළඟ නිසා 
ෙකොළඹ ෙද්ෙපොළ විනාශ ෙවන්නට පටන් ගත්තා. ෙම්  වර්ෂාව 
එන්නට දින කිහිපයකට කලින් ෙගොඩනැඟිලි කඩාෙගන වැටුණා. 
අෙනක් පැත්ෙතන් අද ෙම් රෙට් මහා ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, එෙහම නැත්නම් 
ආණ්ඩුව ෙම් සියල්ලටම වග කියන්නට ඕනෑ කියලා අපි 
කියන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
මැදිහත්වීම සහ ආපදාවට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසන්නට 
අප කියා කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලායි.  අපි විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා විෙව්චනය කරමින්  
ගංවතුරට බැස්ෙසේ නැහැ.  

විපක්ෂෙය් හිටියත් අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරු එක්ක 
සම්බන්ධීකරණය කරලා අෙප් ගම්වල ජනතාවට අපට පුළුවන් 
ආකාරෙය් උදවු උපකාර කළා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
ඇමතිතුමනි, අපි පිළිගන්න ඕනෑ ෙදයක් තමයි ෙම් කියාකාරිත්වය 
පිළිබඳව රාජ්ය යන්තණෙය් මැදිහත්වීෙම්  යම් කිසි පසු බෑමක් 
තිෙබන බව. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ කාරණයක්. සමහරවිට ඒකට 
ෙහේතු රාශියක් ඇති; ෙහේතු විශාල පමාණයක් ඇති. හැබැයි, ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ගමට යන ෙකොට ගම තුළ රාජ්ය යන්තණෙය් 
කියාකාරිත්වෙය් යම් කිසි අඩාලවීමක් අපි දැක්කා. ෙමොකද, පසුගිය 
ගංවතුර කාලෙය්දී කෑම ටික ලැබුණු විධිය සහ ෙව්ගය, පාරවල් 
ඇරපු විධිය, යට වුණු නිවාසවලට සහන කණ්ඩායම් ළඟා වුණු 
ආකාරය පිළිබඳව ගම්වල මිනිස්සු කියන කතා සන්සන්දනය 
කරන ෙකොට විෙව්චන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, සමහර රාජ්ය ආයතනවල කියාකාරිත්වය පිළිබඳවත් අපට 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
හැබැයි,  තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය විශාල ෙමෙහවරක් කළ බව අපි 
දන්නවා. ඒ අයෙග් ජීවිත පවා නැති කර ගත්තා. තිවිධ හමුදාව සහ 
ෙපොලීසිය එෙහම කියාත්මක ෙවන ෙකොට රාජ්ය යන්තණෙය් 
කියාකාරිත්වෙය් යම් කිසි සකීයභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්තයා ගිහිල්ලා කියනවා, "චකෙල්ඛන උල්ලංඝනය කරලා 
හරි, කඩලා හරි කමක් නැහැ ජනතාවට සහන සලසන්න"ය 
කියලා. ඒ වචනයට අපි ගරු කරනවා. හැබැයි, චකෙල්ඛන 
උල්ලංඝනය කළාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් සහන ෙසේවා 
සලසන්න ගිය සමහර නාවික හා ගුවන් හමුදාපතිවරුන්ට  අද 
FCID එක වාෙග් ආයතනවලට කථා කරලා, ඒවා කෙළේ ඇයි 
කියලා පශ්න කරනවා අපි දැක්කා. අෙප් හිටපු හමුදාපතිවරයාට 
ගිහිල්ලා පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා.    

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
අද ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටින 

ඔබතුමාට එදා ආපදා අවස්ථාවන්ට මුහුණ දීම පිළිබඳව පශ්න 

තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු 
මන්තීතුමා  රුපියල් ලක්ෂ 45ක කෑම අර ෙගන දුන්නාය කියලා 
දවස් 29ක් රිමාන්ඩ් කරලා තිබුණා.  

රාජ්ය ආයතනවල කියාකාරකම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදක තුනක 
කාලයක් ඕනෑ. මාතර දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය අධ්යාපන කලාපෙය් 
මාර/ කළුෙබෝවිටියන මහා විද්යාලෙයන් දරුවන් අයින් කරන්නය 
කියලා කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂකට, දකුණු පළාත් අධ්යාපන 
ෙල්කම් ගිහිල්ලා කියන ෙකොට භූ විද්යා නිලධාරින් ගිහිල්ලා 
බලලා කියනවා, "නැහැ ෙම් කන්ද නාය යන්ෙන් නැහැ, භය 
නැතිව ළමයින්ට ඉන්න ෙදන්න" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙමෙහම කියන්ෙන් කවදාද, 24වැනිදා. 25වැනිදා උෙද් ඒ කන්ද 
නාය යනවා. අතපසුවීමක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, වගකිව යුතු 
නිලධාරින් ෙමවැනි ආකාරයට හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ගියවර අය වැෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙවන් කළ මුදල් සියයට 29ක් කපා 
හැර තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකහමාරක් මුළුල්ෙල් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
දරුණුතම ස්වභාවික විපත්වලට ෙම් රට මුහුණ ෙදන ෙකොට ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් මුදල්වලින් සියයට 29ක් කප්පාදු 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා පාසල් ශිෂ්යෙයෝ ගැන ඉතාමත්ම සංෙව්දීව 
කථා කළා. ඔව්, අපි ඒ අයට යම් කිසි සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ. මට 
මතකයි, රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා  පසු ගිය අය 
වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කිව්වා, හැම පාසල් 
ශිෂ්යයකුටම රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක රක්ෂණයක් ෙදනවාය කියලා; 
ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් ෙදනවා කිව්වා. හැබැයි, අද වන ෙතක් ඒ 
දරුවන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් එෙහම ෙදයක් ලැබිලා නැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අරණායක ආපදාෙවන් විනාශ වුණු පවුල් 
500ක අය තවම  ඉන්ෙන් කූඩාරම්වල.  සාලාව කඳවුෙර් 
පිපිරීෙමන් හානියට පත් වුණු අයට වන්දි මදියි කියලා තවම 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඔබතුමන්ලා, අපි සාකච්ඡා කරන විධියටත්, 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යාෙල්ඛන දිහා බැලුවාමත් ෙම් රෙට් අපාදාවක් නිසා අසරණ 
වුණු මිනිස්සුන්ට උද්ෙඝෝෂණ කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. 
අරණායක මිනිස්සුන්ට තවම කූඩාරම්වල ජීවත් ෙවන්න 
අවශ්යතාවක් නැහැ. ඇයි, ඒ අය කූඩාරම්වල ජීවත් වන්ෙන්? ඔය 
කියන විධියට සහන ලැෙබනවා නම්, ඔය කියන විධියට 
රක්ෂණෙයන් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාර, ලක්ෂ විසිපහ, තිහ 
ලැෙබනවා නම් ඒ මිනිස්සු තවම කූඩාරම්වල ජීවත් වන්ෙන් ඇයි, 
ගරු ඇමතිතුමනි.  අපි අහන්ෙන් පාෙයෝගික පශ්නයක්. අපි 
ෙනොෙවයි, ෙම්ක රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.  

2017 මැයි 28වැනිදා "සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් ෙමෙහම 
වාර්තා වක් තිෙබනවා. I quote: 

"Rs 1,200 million since March for luxury vehicles;" 

ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඊ ළඟට සඳහන් 
වන ෙකොටස අපට පශ්නයක්; I quote:  

"Rs 1,000 million to reconstruct houses destroyed by floods, 
landslides in Kegalle District in 2016." 

අරණායක ෙගවල් ටික ඇතුළු කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
ගංවතුරින් සහ නාය යෑම්වලින් විනාශ වුණු ෙගවල් ටික හදන්න 

1489 1490 

[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 
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වියදම් වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව වාහන ෙගන්වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1,200ක් ක් 
වියදම් කරනවා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව පකාශයක් කර 
තිෙබනවා අපි දැක්කා.  

හැබැයි ගරු අමාත්යතුමනි, සාලාව කඳවුර විනාශ වූ ෙවලාෙව්දී 
ඔය වාෙග්ම පකාශයක් කළා, වාහන ආෙය් ෙග්න්ෙන් නැහැ කියා. 
නමුත් 2016  අවුරුද්ද තුළදීම පරිපූරකයක් ෙගනැල්ලා නැවත 
වතාවක් වාහන ගන්න පටන් ගත්තා. ගරු අමාත්යතුමනි, එෙහම 
නම් අප ෙකොෙහොමද, එම පකාශ විශ්වාස කරන්ෙන්?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි හිටපු අමාත්යතුමිය එතුමියට 

නියමිත කාලෙයන් මිනිත්තු ෙදකක් දී තිෙබනවා.  
 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් විතරක් ෙගවල් හදන වැඩ කටයුත්ත 

රුපියල් මිලියන 1,000කින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
වාහන ෙගන එන්න විතරක් රුපියල් මිලියන 1,200ක් පසු ගිය 
කාලෙය් ෙවන් කළා. අපි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට 
ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. ෙමොකද, ඔබතුමාම 
කියූ පරිදි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටින මහින්ද අමරවීර 
අමාත්යතුමා, ෆවුසි අමාත්යතුමා, මහින්ද සමරසිංහ අමාත්යතුමා 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඔය අමාත්ය තනතුර දැරුවා. හැබැයි එදා 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ, ගරු අමාත්යතුමනි. අදාළ 
පෙද්ශවල තිෙබන විස්තර ෙසොයා, අදාළ අයට ෙදන්න ඕනෑ ආධාර 
ආදිය දීලා, ෙගවල් ටික හදන්න ඕනෑ තැන හදා දීලා නිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් එදා කියාත්මක කළා. එෙහම නම් ගරු අමාත්යතුමනි, 
අප පිළිගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි, ෙම් යන්තණය තුළ අපට 
යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙහෝ රාජ්ය නිලධාරින්ට ෙහෝ ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ.   
යාන්තණය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමනි, එම පුවත් පත් වාර්තාෙවහි 
තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"Floods and landslides are not entirely new phenomena to Sri Lanka 
and, according to the MDM, 151 persons died and over 2,000 homes 
were damaged due to floods and landslides in 2016. " 

2016 වසෙර් විතරක් ෙම් රෙට් ජීවිත 151කට වඩා නැති ෙවලා 
තිෙබනවා; ෙගවල් 2,000කට වඩා විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි එෙහම තිෙයද්දී 2017 අය වැෙය් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂෙයන් සියයට 29ක් කප්පාදු කරන්ෙන් ඇයි, 
ගරු අමාත්යතුමනි?  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, නියමිත කාලය අවසානයි.   
 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මම කතාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපට කුමන මති මතාන්තර තිබුණත් 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය කළ යුතු ෙද් අගය කරන්න ඕනෑ. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අෙප් මන්තීවරු අෙප් ගමට බැස්සා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත්ත් ෙබොෙහෝ පිරිස් අපට හමු වුණා. 
අෙප් පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා විශාල 
ෙමෙහවරක් කළා. අෙප් නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා ෛවද්ය 
සායන පවත්වමින් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් හැම තැනම ගියා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කතාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමා අපට අවස්ථා කීපයකදී මුණ ගැසුණා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා අරනායක අවතැන් ජනතාව කූඩාරම්වල තැබුවා 
වාෙග්, සාලාෙව් අවතැන් ජනතාවට අවුරුද්දක් වන්දි ෙගවන්ෙන් 
නැතිව පාරට බැස්වූවා වාෙග්  ෙමවර විපතට පත් ජනතාවද 
කූඩාරම්වල තබන්ෙන් නැතිව, පාරට බස්සවන්ෙන් නැතිව 
කරුණාකර මැදිහත් ෙවලා සහන ෙදන්න. අපිත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදනවා. එම ජනතාවට සහන 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් කතාව 
අවසන් කරනවා.  

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා. එතුමාෙග් කතාවට 

ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු මූලාසනය සඳහා ගරු 
ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි 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 ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.46] 
 

ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසුගිය ගංවතුර නිසා 

රත්නපුරය දිස්තික්කයද ඇතුළුව දිස්තික්ක කීපයක විශාල 
සංඛ්යාවක් මිය ගියා; දහස් ගණනක් අනාථ වුණා. මිය ගිය සියලු 
අයෙග් පවුල්වලට සහ අනාථ වූවන් ෙවනුෙවන් අපෙග් බලවත් 
කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මන්තීවරු කීපෙදෙනක් සහ 
මන්තීවරියක්ද පකාශ කළා, ගංවතුරට සහ නාය යෑමට පථම 
දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ වුණත් ෙමවර එය කෙළේ නැහැ කියා. 
මා නම් අෙනක් දිස්තික්කවලට සම්බන්ධයක් නැති තරම්. නමුත් 
රත්නපුරය දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයකු 
හැටියටත්, රත්නපුරය සහ කුරුවිට පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව් සම සභාපතිවරයකු හැටියටත් මම කටයුතු කරනවා.  

මීට මාස 4කට උඩදී අපත් සහභාගි වූ එම රැස්වීම්වලදී දිස්තික් 
වාරිමාර්ග  ඉංජිෙන්රු මහත්මා අපව දැනුවත් කළා, පසුගිය මැයි 
මාසෙය් 25වන දා වන විට අවුරුදු 10න් 10ට ගංවතුර ෙදකක් ආ 
බවත්, එතැන් සිට ෙම් දක්වා අවුරුදු 14කුත් ගත ෙවලා තිෙබන 
බවත්, නියඟය ආ බවත්. ඒ වාෙග්ම එතුමා පැහැදිලි කර දුන්නා, 
තමා සමීක්ෂණයක් කළ බවත්, මැයි 25වන දා සිට 30වන දා දක්වා 
විශාල නාය යෑම් සහ ගංවතුර සිද්ධි ඇති වන බවත්. ඒ ෙවලාෙව් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියලා ගාම 
නිලධාරින් මාර්ගෙයන් ජනතාව දැනුවත් කළා. ජනතාව දැනුවත් 
කළත් ගංවතුර ආවාට සමහර අය ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. තමන් 
පදිංචිව සිටින තැන්වලම තමයි ඔවුන් ඉන්න බලන්ෙන්. ඒ නිසා 
විශාල හානි සංඛ්යාවක් සිදු වුණා. අපට මතකයි 1989 වර්ෂෙය්,  
2003 වර්ෂෙය් සහ 2016 වර්ෂෙය් ආ ගංවතුර තත්ත්වයන්. ඊට 
පසුව තමයි ෙමවර ගංවතුර තත්ත්වය. ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
ආපදා ඇති වුණා; ජනතාව මිය ගියා. අපි විෙශේෂෙයන් රත්නපුරය 
දිස්තික්කෙය් ගංවතුර සහ නාය යෑම් අවුරුදු ගණන් දැක 
තිෙබනවා. අපි එම අවස්ථාවලට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් නාය යෑම් 
623ක් පමණ වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.          

ෙම් වනෙකොට පරීක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන් 279යි කියලායි මා 
හිතන්ෙන්. ඊෙය් වනෙකොට පවුල් 637කට ඉවත් වන්න කියලා 
දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසුගිය ගංවතුර අවස්ථාෙව්දී පැය 
24ක් ගිහිල්ලාත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැයි කියලා රජයට ෙදොස ්
කිව්වා. සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා, ෙල්කම්තුමියන්ලා 
ගංවතුරක් එන බව දැනෙගන ගාම නිලධාරින්ට උපෙදස් දුන්නා 
කියලා අපි දන්නවා, "තමන්ෙග් වසෙම් පශන්යක් වුෙණොත්, කෑම-
බීම පිළිෙයල කරලා ජනතාවට උයා ෙදන්න." කියලා. එය සියයට 
50ක පමණ අෙප් දිස්තික්කෙය් සිදුවුණා. නමුත්, ගංවතුර ගැලීම 
නිසා සමහර සථ්ානවලට ගාම නිලධාරින්ට යන්න බැරි වුණා. 
ෙමොකද, හිතන්න බැරි ආකාරයට ඒ ස්ථානවලට ගංවතුර ගැලුවා. 
ඒවාට රජය මැදිහත් වුණා.  

රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් කලවාන, අයගම කියන පෙද්ශ ඉතා 
බරපතළ තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ පෙද්ශවල දුරකථන පහසුකම් 
නැහැ. ඒ පෙද්ශවලට යන්න බැහැ. සමහර පෙද්ශවලට 
ෙහලිෙකොප්ටරවලින් පවා යෑෙම් අපහසුතාවක් තිබුණා. සමහර 
ස්ථානවල ජනතාව ෙකොටු ෙවලා සිටියා. එම නිසා ඔවුන්ට කෑම 
ටික පවා ෙදන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිබුණා.  
ව්යාපාරිකයින්ෙග්, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල, රාජ්ය නිලධාරින් විශාල 
සංඛ්යාවකෙග් මැදිහත්වීෙමන් ඒ වාෙග් ස්ථානවල රැඳී සිටි 
ජනතාව බඩගින්ෙන් ෙනොතබන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ෙමම කටයුත්ෙත්දී තිවිධ හමුදාවට අපි විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. තිවිධ හමුදාව පැය 24ක් යනෙකොට 
රත්නපුරය නගරය වැනි ස්ථානවලට ආවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියත් 
ෙමහිදී විශාල ෙසේවාවක් කළා. රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් සිටින්ෙන් 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමියක්. ආපදා සිදු වුණු ස්ථාන රාශියකම ඉන්ෙන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා. එම පෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා, 
ගාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්, ආර්ථික සංවර්ධන 
නිලධාරින් කියන සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා විශාල ෙසේවාවක් 
කරමින් ෙම් ජනතාව ෙගොඩ ගන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානත්, මාධ්ය ආයතනත් ෙමහිදී විශාල ෙසේවාවක් 
කළා. ගංවතුර ඇති වීෙමන් පසු ෙතවන දිනෙය්දීත් රත්නපුර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් අවතැන් වූ පවුල් සංඛ්යාවටත් 
වැඩි පමාණයක් බත් පාර්සල් ෙබදුවා. එනම්, බත් පාර්සල් 
32,000ක් පමණ ෙබදුවා. ඒ පෙද්ශයට එපමණ බත් පාර්සල් 
පමාණයක් අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ්ත් නැහැ. ඒ තරම් කෑම-බීම ඒ 
පෙද්ශයට සම්බන්ධ වුණා. නමුත්, ඒ අතර කෑම-බීම ෙනොලැබුණු 
ස්ථානත් තිබුණා.  

මම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාට තවත් කරුණක් 
කියන්න ඕනෑ. සමහර වසම්වල වැඩ කරන ගාම නිලධාරි 
මහත්මියන් වසම් තුනක වැඩ බලනවා. එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔවුන් ෙබොෙහෝ අපහසුතාවලට පත් වුණා. ඒ වාෙග් ස්ථානවල 
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිනුත් වැඩ කළා. තවත් රාජ්ය 
නිලධාරිනුත් වැඩ කළා.  

ෙම් වනෙකොට රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් පවුල් දහස් ගණනක් 
අනාථ ෙවලා සිටිනවා. පතල් කම්කරුෙවෝ, කුඩා ව්යාපාරිකෙයෝ, 
ෙත් දළු කඩපු කුලීකරුෙවෝ, ඒ වාෙග්ම රබර් කැපූ කුලීකරුෙවෝ, 
රබර් ඉඩම් හිමිෙයෝ අනාථ ෙවලා සිටිනවා. ෙත් ඉඩම් විශාල 
පමාණයක් නාය ගිහිල්ලා ඒ ඉඩම් හිමියන්ට තමන්ෙග් ඉඩම් අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් අය ගැනත් බලන්න 
කියලා. සමහර කුඩා ෙවෙළඳ සැල්හිමිෙයෝ මුදල් ණයට 
අරෙගනයි තමන්ෙග් ව්යාපාරය කර ෙගන ගිෙය්. ෙම් වනෙකොට 
ඔවුන් ඒ ණය ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ ව්යාපාරික ස්ථානවල 
තිබුණු සියලුම බඩු භාණ්ඩ ගංවතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා. මා හිතන 
විධියට ඒ අයට ඉතා ඉක්මනින් සහන ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 
දැන් ඒ කටයුතු  ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමනි, 
සමහර පෙද්ශවල නිෙවස්වල කුස්සිෙය් තිබුණු උයන පිහන 
සියලුම ෙද්වල්, සියලුම බඩු භාණ්ඩ ගංවතුරට ගහෙගන ගිහිල්ලා. 
ගංවතුර එන අවස්ථාෙව්දී ඇ ෙඟ් තිබුණු ඇඳුෙමන්ම අදටත් සිටින 
අය සමහර තැන්වල අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඒ, විෙශේෂෙයන්ම 
කඳවුරුවල රැඳී සිටින අය. හුඟක් කණ්ඩායම් ෙමවැනි ස්ථානවලට 
ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් දව්ය ෙබදා තිෙබනවා, රජෙයනුත් ෙබදා 
තිෙබනවා. නමුත්, තවමත් ඒ ෙද්වල් ෙනොලැබුණු ස්ථාන 
තිෙබනවා. ගංවතුෙරන් අනාථවූවන්ට ඔබතුමන්ලා රුපියල් 
10,000ක් ෙදන්න යනවා. ඒ රුපියල් 10,000 ෙදනෙකොට නීතියක් 
බලන්ෙන් නැතිව ගාම නිලධාරි මහතා හරහා ෙහෝ ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරි මහතා හරහා ෙහෝ ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න. ගාම නිලධාරිෙග් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් 
අනුමැතිය මත සතියක් ෙහෝ ෙදකක් ඇතුළත ඒ රුපියල් 10,000 
ෙගවන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා.  

නාය යන තැන්වල ජීවත් වූ පවුල්වලට ඉඩමක් ලබා දුන්නත් 
තුන් හාර මාසයක් යන ෙතක් ෙගයක් හදන්න බැහැයි කියලායි මා 
හිතන්ෙන්. හිටපු ජනාධිපතිවරෙයකු වූ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී නිවාස හැදීෙම්දී පැය 24න් ෙහෝ දවස් ෙදකක්, තුනක් 
ඇතුළත ඉඩම් පවරා ගන්නා කමයක් තිබුණා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. වතු 
සමාගම් ඉඩම් ෙදන්න අදිමදි කරනවා. තවත් අපට ගිය අවුරුද්දට 

1493 1494 



2017  ජුනි  09  

ෙදන්න තිබූ ඉඩම් කීපයකුත් ෙදන්න තිෙබනවා. ඉඩම් ටික ඉතා 
ඉක්මනින් ලබා ෙගන අඩුම තරෙම් කූඩාරම් හරි දීලා ඒ අය 
තාවකාලිකව පදිංචි කරලා ෙගවල් හදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්ක ෙකොන්තාත් ෙදන එක ෙහොඳ නැහැ. නිවාස අරමුදලකට දීලා 
හරි; නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය හරහා හරි ෙම් කටයුත්ත 
ඉක්මනින් කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව තිෙබනවා. 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන තිෙබනවා. හමුදා නිලධාරින් ඉන්නවා. ගම්වල 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන තිෙබනවා. ඒවා හරහා ෙම් ෙගවල් ටික ඉතා 
ඉක්මනින් හදලා ෙම් අයව පදිංචි කරවන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න මටත් සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිරන්තරෙයන් ගංවතුරට ලක්වන අයට ෙගවල් ලබා ෙදන්න 
විධියක් නැහැ. අවුරුදු 10ක වාෙග් කාලයක ඉඳලා ගංවතුර හැම 
අවුරුද්දකම වාෙග් එනවා.  

අෙප්  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2003 අවුරුද්ෙද් 
අගමැතිතුමා හැටියට හිටපු කාලෙය් ෙම් වාෙග් ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශයක් තිබුෙණ් නැති බව මට මතකයි. 
2003 ඇති වුණු ගංවතුර ව්යසනයට මුහුණ ෙදන්න විෙශේෂ කැබිනට් 
අනුකමිටුවක් පත් කළා. එහි සභාපති විධියට වර්තමාන ගරු 
කථානායකතුමා වන කරු ජයසූරිය මැතිතුමා පත් කළා මට 
මතකයි. ඒ ව්යසනෙයන් කලවාන වැනි පෙද්ශවල ජනතාව විශාල 
වශෙයන් මිය ගියා.  ගංවතුරත් සමඟ එම පෙද්ශ නාය ගියා. 2003 
අවුරුද්ද දක්වා අවමඟුලක් වුණා නම් රුපියල් 15,000ක් තමයි 
රජෙයන් ලබා දුන්ෙන්.  රුපියල් 10,000 රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
දුන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ව්යාපාරිකයන්ට 
දුන්ෙන් නැහැ. සමෘද්ධිලාභීන් සහ අසරණ පවුල්වලට විතරයි 
රුපියල් 10,000 ලබා දුන්ෙන්. ෙවනත් කිසිම දීමනාවක් දුන්ෙන් 
නැහැ; ණයක් දුන්ෙන්ත් නැහැ; ආධාරයක් දුන්ෙන් නැහැ. එදා 
ෙගවල් හදනෙකොට අෙප් අගමැතිතුමා රුපියල් ලක්ෂය ගණෙන් 
දුන්නු බව මට මතකයි. ඊට පස්ෙසේ අපි  වන්දිය වශෙයන් පවුලකට 
රුපියල් ලක්ෂයක් බැගින් දුන්නා. මම දන්නා හැටියට දැන් 
රුපියල් ලක්ෂෙය් වන්දියත් මදි. ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 
ලක්ෂයක මුදල ෙහෝ ලබා ෙදන එක පමාණවත් ෙවන්න පුළුවන්. 
මීටත් වඩා මුදලක්  මිය ගිය අය ෙවනුෙවන්  ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
නම් ඉතා වැදගත් වන බව අපි ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාට මතක් 
කරනවා. පසුගිය කාලෙය් අපි නාය ගිය පෙද්ශවල ජීවත් වුණු 
අයට ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ විධියට තුන් වතාවක් ඉඩම් ලබා දීපු 
අයත් ඉන්නවාය කියා මා හිතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු ඇමතිතුමා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. පසුගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් ගණනාවක් සිදු 
වුණා. සමහරු හිතුවා, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන එකක් නැහැ 
කියලා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා 
බලන්න පුළුවන්. අපි ගම්මාන රාශියක් හදලා තිෙබනවා. 1989 
අවුරුද්ෙද් රත්නපුරෙය් "සිරිසුමනගම" හදලා තිෙබනවා. 
මහමලත්ෙත් "යලිඉපදුනගම" හදලා තිෙබනවා. ඔවුන් දැන් ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් ජීවත් ෙවනවා. පලාෙවල පෙද්ශෙය් අලුතින් 
ගම්මාන හදලා, පන්සල්, ෙකෝවිල් හදලා තිෙබනවා. ෙපොතුපිටිෙය්, 
කලවාෙන්, පලාෙවල නිවාස රාශියක් හැදුවා. පසුගිය කාලෙය් 
නිවසක් හදා ගන්න ලබා දුන්නු රුපියල් ලක්ෂය ෙවනුවට, අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, රජයත් එකතු ෙවලා 
ෙම් වනෙකොට රුපියල් විසිපන්ලක්ෂය දක්වා ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් දරුවන්ෙග් ෙපොත් පත් ගඟට 

ගහෙගන ගියා. බෑග් එක ගඟට ගහෙගන ගියා. ඒ දරුවන්ට ඇඳුම් 
කට්ටල් තුනක්, සපත්තු කූට්ටම් ෙදකක් වාෙග්ම බෑග් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. යට වුණා, ෙකොටු වුණා කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුව බලන්ෙන් නැතිව සියලු ෙදනාට වියළි සලාකය ලබා 
ෙදනවා. ජනතාව ෙම් ෙගවල්වල පදිංචි කරලා අවසන් වන තුරු ඒ 
අයට වියළි සලාකය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙගයක් 
කුලියට ෙහෝ ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න. එෙහම නැත්නම් 
කඳවුරුවල ඉන්න අයට ෙවනම විෙශේෂයක් කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ගංවතුර ගලපු දවෙසේ ඉඳලා ඒ පෙද්ශවල උස් 
බිම්වල පිහිටා තිෙබන විහාරස්ථාන, පල්ලි, ෙකෝවිල්වල තිබුණු 
වියළි ආහාර උයලා ඒ ජනතාවට කන්න දුන්නා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
ෙගෞරවනීය අෙප් මහා සංඝ රත්නයට වාෙග්ම පූජකතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාට සත්ුතිවන්ත වනවා. ව්යාපාරික පජාවෙග් සියලුම 
ෙද්වල් ෙම් වනෙකොට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. කලවාන, අයගම 
නගරය මම හිතන්ෙන් ජලෙයන් යටෙවලාම ගියා. අෙප් ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා අයගම නගරයටත් ගිහිල්ලා 
බැලුවා. එම පෙද්ශවල ජනතාව ෙවනත් ස්ථානවලට ෙගන ෙගොස් 
පදිංචි කරවන්න සිදු වනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
අෙප් අගමැතිතුමා, ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ - විපක්ෂ 

සියලුම මන්තීවරු මම දන්නා හැටියට ඒ අවස්ථාෙව්දී අපිත් එක්ක 
එකතු වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයද 
කියලා බැලුෙව් නැහැ. ඒ සියලු ෙදනාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ස්තුතිවන්ත වනවා. රත්නපුරෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියන්ලා පැය 
විසි හතරම කටයුතු කළා. එෙහම වැඩ කරනවා මම මීට කලින් 
දැකලා නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔවුන් පැය 24ම වැඩ කළා. 
ෙපෝය දවෙසේත් වැඩ කළා. රාජ්ය නිලධාරින් දැනුවත් කරලා, 
ෙම්ෙගොල්ලන් ශක්තිමත්  - ෛධර්යයවත් - කරන්න, ගංවතුර 
පැවති කාලය තුළ ඔවුන් ලබා දුන්නු සහාය ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට 
විෙශේෂ දීමනාවක්  ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මන්තීතුමිය. 
ඔබතුමියට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.56] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රත්නපුර දිස්තික්කය ඇතුළු 

ලංකාෙව් දිස්තික්ක ගණනාවකට බලපෑ ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
සිද්ධීන් නිසා විපතට පත් ෙවච්ච පවුල්වල සියලු ෙදනාටම අපෙග් 
බලවත් ෙශෝකය පළමුෙවන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ. 
ජනතාව ෙම් ව්යසනයට පත් ෙවච්ච අවස්ථාෙව් ඉඳලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරපු තිවිධ හමුදාවට, රාජ්ය නිලධාරින්ට, 
ව්යාපාරිකයන්ට, ෙපොලීසියට, සාමාන්ය ජනතාවට මා ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත වනවා. අෙප් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, 
පූජකතුමන්ලා තමන්ෙග් ගෙම් විපතට පත් ෙවච්ච ජනතාව ඒ 
තැන්වලට එකතු කරෙගන කරපු ඒ උත්කෘෂ්ට ෙසේවයට අෙප් 
ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් සිද්ධිය ෙවලා දවස් ෙදක තුනක් යන්නට ෙපර මම 
අයගමට ගියා. මම අයගම පෙද්ශයට යනෙකොට අයගම ෙරෝහල 
පාෙද්ශීය සභාවට ෙගනිහිල්ලා තිබුණා. ඒ ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරු 
දවස් ෙදකම පුටුව උඩ තමයි නිදාෙගන තිබුෙණ්.  ෙමොකද, 
ඉස්පිරිතාලයත්, quarters සියල්ලම නාය යාමට ගහෙගන ගිහිල්ලා 
තිබුණා. හැම තැනකම ෛවද්ය සායන පවත්වමින් රජෙය් 
ෛවද්යවරු විශාල ෙසේවයක් කළා. ඒ අයටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද 
කරන්න ඕනෑ.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් සියයකට ආසන්න සංඛ්යාවක් මැරිලා 
තිෙබනවා; නාය යාම් නිසා පවුල් දස දහසකට වඩා අද කඳවුරුවල 
ජීවත් ෙවනවා. අපට පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කඳු තිෙබන සෑම තැනකම නාය යාෙම් 
තර්ජනය තිබීම. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඒ අවදානම තිෙබනවා. එය 
එන්න එන්න වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම 
කඳු මුදුන්වල යම් යම් තැන්වල පැළීම් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා,  
අධික වර්ෂාවක් ලැබුණාම ඒ පැළිලා තිෙබන තැන්වලට ඉතා 
ෙව්ගෙයන් වතුර වැටුණාම, වතුර ඇතුළට ගිහිල්ලා නාය යාම් සිදු 
ෙවනවා කියලා. ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමාෙගන් අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ තැන් අධ්යයනය කරලා 
යම් පිළියමක් ෙයොදන්න කියලා. මම ෙමය  නිවැරදිද දන්ෙන් 
නැහැ, නිකම් මෙග් හිතට එන ෙදයක් තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ 
ෙපොඩි කුහර -ෙපොඩියට ඇති ෙවලා තිෙබන පැළීම්- අඩු ගණෙන් 
සිෙමන්ති වාෙග් ෙදයක් දමලා හරි පුරවන්න පුළුවන් නම්, ඒවා 
ජීවිත සහ ෙද්පළ විනාශ කරමින් මහා ෙඛ්දවාචක බවට පත් 
වන්ෙන් නැති ෙව්වි.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙම් නාය යාමට සහ ගංවතුරට ලක් වුණු 
හැම ගාම නිලධාරි වසමක්ම අද අවදානම් තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. හැෙමෝම බෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙකොයි කන්ද, 
ෙකොයි විධියට, ෙකොයි ෙවලාෙව් නාය යාවිද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානෙය් නිලධාරින් ඇවිල්ලා, "ෙමතැන 
පශ්නයක් නැහැ" කියලා කිව්වත්, මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙබොෙහොම 
අවදානම් තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙම් භයානක තත්ත්වය නවත්වන්න, 
ඉදිරියට ෙම් වාෙග් ව්යසන ඇති ෙනොවන්න යම් කිසි කියා 
මාර්ගයක් ගත යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා.  

ගංවතුෙරන් ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් සියලු ෙද් නැති වුණා. ෙබොෙහෝ 
ෙගවල්වල වහලට උඩින් වතුර ගියා. ඒ අය සිය ජීවිත කාලය තුළ 
හම්බ කරපු සියල්ල නැති ෙවලා ගියා. අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, නැති වූ ජීවිත හැෙරන්න අෙනක් 
සියල්ල ලබා ෙදන්න රජය කටයුතු කරනවා කියලා. අපට 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. නමුත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අද දහස් 
ගණනක් ජනතාව කඳවුරුවල ඉන්නවා. පවුල් ගණනාවක් දරුවන් 
සමඟ ෙපොඩි කාමරයක, පැදුරු කඩමාල්ලක, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
මදුරුෙවොත් එක්ක, වැහි හුළඟත් එක්ක පන්සල්වල තිෙබන 
ජෙනල් නැති, විවෘත ෙගොඩනැඟිලිවල, නැත්නම් ඉස්ෙකෝලවල 
තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවල ෙකොටු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ජනතාව තව 

ෙකොපමණ කාලයක් එෙහම ඉන්නද? ඔවුන් කායික ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරු ෙවනවාට අමතරව මානසිකවත් ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවයි. 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් සහ අෙනක් අයෙග් රැකවරණය මත 
ෙකොපමණ කාලයක් අපි ඒ දහස් ගණනක් ජනතාව පන්සල්වල 
තබා ෙගන ඉන්නද, එෙහමත් නැත්නම් ඉසේකෝලවල තබා ෙගන 
ඉන්නද? ඒ අයට යම් ආකාරයකට ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ ජනතාව මහත් අපහසුතාවකිනුයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩියක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
අපි ගියාම, අපට දරා ගන්න බැහැ. සල්ලි තිෙබන අය, සල්ලි 

නැති අය, අපි දන්න සියලුෙදනාම අද ඒ තැන්වල ෙකොටු ෙවලා 
ඉන්නවා. කන්න ෙදන එක ෙකොයි පැත්ෙතන් ෙහෝ ෙකෙරනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි ෙපොඩි ෙකොටුවකට ෙකොටු ෙවලා, 
ඒ අයට ෙකොපමණ කාලයක් ඒ අයෙග් ජීවිත ෙගවන්න ෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ. සිය ගණනකට එක වැසිකිළියයි තිෙබන්ෙන්. ඒ, 
පන්සෙල් තිෙබන වැසිකිළිය, නැත්නම් ඉස්ෙකෝෙල් තිෙබන 
වැසිකිළිය. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන්ෙග් පාළු වුණු වගාවට 
වගා වන්දියක්, ඉන්න තැනක් හදලා ෙදනකල් නිවාස කුලියක්, 
ඊට අමතරව නිවසක් සාදා දීමට ඉඩම් කැබැල්ලක් සහ නිවාස 
සාදා දීමට සාධාරණ මුදලක් රජය විසින් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, නාය ගිය ෙබොෙහෝ 
තැන්වල හිටපු  රාජ්ය ෙසේවකයන්, නැත්නම් සාමාන්ය පුරවැසියන් 
දීර්ඝ කාලයක් ෙගවන්න ණය අරෙගන තමයි ඒ ෙගවල් හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ණය තව අවුරුදු හතරක්-පහක්වත් ෙගවන්න 
තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට නම්  ඒ ණය කපා හරින්ෙන්ත් 
නැහැ; ආෙයත් අලුෙතන් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි තවත් ණයක් 
අරෙගන ආෙයත් අලුෙතන් ෙගයක් හදන එක ගැන ඒ මිනිසුන්ට 
හිතන්නවත් බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි, ගරු 

මන්තීතුමියනි. 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඒ නිසා ඒ අය ගත් නිවාස ණය කපා දමන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් 

දිස්තික්කෙය් -අෙප් මන්තීතුමා කියපු විධියට- ජන ජීවිත සියල්ලම 
අඩාල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියලුෙදනාටම -ඒ, පතල් 
කම්කරුවන්ට ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොවීන්ට ෙවන්න පුළුවන්.- යම් 
කිසි වන්දියක් ලබා දීමටත් කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාට විනාඩි පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Ports and 
Shipping) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කළුතර දිස්තික්කෙය් 

ආපදා තත්ත්වය පිළිබඳව පළමුෙවන්ම කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කළුතර දිසාපතිතුමාෙගන් ලබා ගත් 
කාලීන සංඛ්යා ෙල්ඛන මෙග් ළඟ තිෙබනවා.  

අෙප් දිස්තික්කෙය් විපතට පත් වුණු පවුල් සංඛ්යාව 50,482යි. 
එහි සාමාජික සංඛ්යාව බැලුවාම, 1,87,883 ෙදෙනක්. එපමණ 
සංඛ්යාවක් විපතට පත් වුණා; හානි සිද්ධ වුණා. පුද්ගල මරණ 
සංඛ්යාව ගැන කියනවා නම්, කළුතර දිස්තික්කෙය් ඉතිහාසෙය් 
කිසිම අවස්ථාවක සිදු වුෙණ් නැති විශාල මරණ සංඛ්යාවක් සිද්ධ 
වුණා. 65ෙදෙනකු මරණයට පත් වු ණා. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 
සංඛ්යාව 20යි. අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 50යි. තවම අපිට 
ෙසොයා ගන්න බැහැ, 50 ෙදෙනකු අතුරුදහන් වුණා කියන එක 
තමයි දැනට සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
නිවාස හානි කියනවා නම්, සුළු හානි 1,441යි; අර්ධ හානි 1,324යි; 
පූර්ණ හානි 407යි.  

එම ගංවතුර හා නාය යෑම් සිදු වුණු ෙකොට්ඨාස කියනවා නම්, 
බුලත්සිංහල ෙකොට්ඨාසෙයන් තමයි වැඩිම මරණ සංඛ්යාවත්, ඒ 
වාෙග්ම හානි සංඛ්යාවත් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බුලත්සිංහල 
ආසනෙය් පවුල් 15,098ක් ගංවතුරට හා නාය යෑමට ෙගොදුරු වුණා. 
එම පවුල්වල සාමාජික සංඛ්යාව 55,609යි; මරණ සංඛ්යාව 37යි. 
කළුතර දිස්තික්කෙය් සිදු වුණු මරණ 65න්, 37ක් සිදු වුෙණ් 
බුලත්සිංහල. අතුරුදහන් වූවන් තව 42ෙදෙනක් ඉන්නවා, 
බුලත්සිංහල ආසනෙය්. නිවාස හානි ගත්තත්, දිස්තික්කෙය් වැඩිම 
පූර්ණ හානි වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, බුලත්සිංහල ආසනෙයන්. 

පාලින්දනුවර සිදු වුණු මරණ සංඛ්යාව 23යි; පූර්ණ හානි  
සිදුවුණු ෙගවල් 63ක් තිෙබනවා. අපි ෙමම සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා 
ගන්නවා වාෙග්ම, එෙසේ විපතට පත් වුණු අයට සහන සලසනවා 
වාෙග්ම, වන්දි මුදල් ෙගවනවා වාෙග්ම එම උවදුරින් ෙබ්රුණු අය 
ෙගොඩගන්න කටයුතු කරන්නත් අපට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් නිවාස ඉදි කිරීමට දැන් රජෙයන් අරෙගන තිෙබන තීරණය 
ෙහොඳයි. ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය prototype plan 
එකක් පදනම් කරෙගන නිවසක් අලුතින්ම හදලා ෙදනවා. එම 
නිවස හදන ස්ථානය NBRO ආයතනය සහතික කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, කළුතර කියන්ෙන් නිතර නිතර ගංවතුරට ෙගොදුරු ෙවන 
දිස්තික්කයක් බව අපි දන්නවා. ෙකොෙහන්ද එම ගංවතුර එන්ෙන්; 
ෙකොහාටද එන්ෙන් කියලාත් අපි දන්නවා. සමහර ෙව්ලාවට අපි 
ඒක පදනම් කරෙගන බලනෙකොට, අපි තුන්-හතර වතාවක් නිවාස 
අලුතින් හදලා දීලාත් තිෙබනවා. එතැනම තවත් අලුත් නිවාසයක් 
හදනවා කියන එක ඇත්ත වශෙයන්ම ඵලදායී ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ 
නිසා ෙමවැනි තීරණ ගන්නෙකොට අපි ඒ අය ෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
හිතන්න ඕනෑ. ෙකෙනක් මැරුණාට පසුව අපට ඒ අයට ජීවිතයක් 
ආපසු ෙදන්න බැහැ කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපට  මුදල් වියදම් කරලා ෙගයක් හදලා 
ෙදන්න පුළුවන්; පාරවල් හදලා ෙදන්න පුළුවන්; වගා හානිවලට 
වන්දි මුදල් ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් ආදි ෙද්වල් අපට කරන්න 
පුළුවන්. අපි උපරිම උත්සාහයක් දරන්න ඕනෑ, නැවතත් ෙමවැනි 
විපතකට පත් ෙනොෙවන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක 
කරන්න.  

එතැනදී ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට පමුඛත්වය 
ෙදන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ ෙගොවි ජනතාව කරන්ෙන් ෙත් වගාවද, 
අනික් වගාවන්ද, අපි ඒ වගා හානිවලට මුදල් දී, නැවත වරක් ඒ 
ෙගොවි ජනතාවට පහසුකම් සලසා ෙදනවා වාෙග්ම, ඒ අයෙග් 
ආදායම් මාර්ගය සකස් කර ෙදනවා වාෙග්ම ෙම් උවදුර ගැන 
පූර්ණ අධ්යයනයක් කර නැවත වරක් එවැනි තත්ත්වයක් 
එනෙකොට මුහුණ ෙදන්නට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ ඇති කරන්නට 
ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතිහාසෙය් දැක නැති වර්ෂාපතනයකට 
අපට ෙමවර මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් 
තුළදී අධික වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණු නිසා තමයි ෙමවැනි 
ෙඛ්දවාචකයක් ඇති වුෙණ්. එම නිසා අපි ඒ පැත්ත විෙශේෂෙයන් 
සලකා බැලිය යුතුයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් දිසාපතිතුමා පමුඛ සියලුම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ට, නිලධාරිවරුන්ට අෙප් විෙශේෂ ස්තුතියක්, 
කෘතෙව්දිත්වයක් පළ කර සිටින්නට ඕනෑ. එතුමන්ලා ෙම් 
ෙඛ්දවාචකෙයන් ජනතාව ෙබ්රාගැනීම සඳහා දිවා රෑ ෙනොබලා 
රා ජකාරි මට්ටමින්  ඔබ්බට ගිහින්, ඒ සීමාවලින්  ඔබ්බට ගිහින්  
විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් දැරුවා. විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ, අෙප්  තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් ඒ රණවිරුෙවෝ 
අපි දැනුම් දුන්න විගසම කියාත්මක වුණු බව. ගංවතුර ආපු දින 
උෙද් පහට දිසාපතිතුමා මා සමඟ දුරකථනෙයන් කථා කර ෙම් 
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබනවාය කියා මට දැනුම් දුන්නාම 
මම හමුදාපතිතුමාට කථා කළා; නාවික හමුදාපතිතුමාට කථා 
කළා; ගුවන් හමුදාපතිතුමාට කථා කළා. එතුමන්ලා අවශ්ය 
ෙබෝට්ටු, ෙහලිෙකොප් ටර්, ගුවන් යානා අවශ්ය තැන්වලට යැව්වා. 
හමුදාපතිතුමා ඒ පෙද්ශවලට අවශ්ය පිරිස් බලය වහාම යැව්වා. 
සමහර අවස්ථාවලදී යන්න බැරි සමහර ස්ථානවලට තාක්ෂණය 
උපෙයෝගී කර ෙගන ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ තැන්වලට ගියා. 
ඇත්තවශෙයන්ම  අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් ෙපොලීසිෙය් රණවිරුෙවෝ 
විශාල ෙසේවයක් කළා; විශාල පරිශමයක් දැරුවා; විශාල 
කැපවීමක් කළා. ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ගිහින් එක ගුවන් 
නිලධාරිෙයක් මරණයට පත් වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම් වාෙග් අය 
පිළිබඳව අපෙග් කෘතෙව්දිත්වය සහ ණයගැතිකම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් මම පුද කර සිටින්නට ඕනෑ. 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෛමතීපාල  සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට 
මෙග් විෙශේෂ පණාමය, ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. එතුමා උෙද් 
පාන්දර රටට පැමිණි අවස්ථාෙව්, තත්ත්වය හරියට තක්ෙසේරු කර 
ෙගන කළුතර කච්ෙච්රියට ගිහින් රැස්වීමක් ෙමෙහයවූවා. එතුමා  
අවශ්ය නිලධාරින් සියල්ලන්ම කැඳවා -හමුදාපතිවරු තුන්  ෙදනා, 
ෙපොලිස්පතිතුමා කැඳවා- කළුතර දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඒ දිස්තික්ක පහ ෙවනුෙවන්ම ගන්න තිෙබන තීරණ එතුමා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ගත්තා. එවැනි නායකත්වයක් එවැනි අවස්ථාවකදී 
අපිට ලබා දීම පිළිබඳව එතුමාට මම විෙශේෂෙයන් පශංසා 
කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ඒ නායකත්වය ලබා දුන් නිසා තමයි, 
නිලධාරින්ෙග්ත් උ ද්ෙයෝගය හා කාර්යක්ෂමභාවය වැඩි වුෙණ්. 
නැත්නම් අපිට තමයි ඒ නායකත්වය ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
රෙට් නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- ඒ විධියට ඇවිත් සම්බන්ධවීම 
තුළින් ෙම් දිස්තික්ක පෙහේම අපට අවශ්ය ෙමෙහයුම සඳහා ඒ 
නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා දුටු  තව ෙදයක් 
තිෙබනවා. මාත් අවුරුදු තිහක් කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලනය 
කර තිෙබනවා. මා දන්නා, මට මතක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය්, ෙම් 
විධියට රෙට් නායකෙයක් -ජනාධිපතිවරෙයක්- ඇවිත් 
පාෙයෝගිකව ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කරන්න අවශ්ය 
තීරණ අරෙගන කටයුතු කළ අවස්ථාවක් මට නම් මතක නැහැ. 
දිස්තික්ක පහටම එතුමා ෙම් ෙවනෙකොට ගියා. ෙමවැනි ෙදයක් 
ඇති ෙවනෙකොට කිසිම නායකෙයක් සෑම දිස්තික්කයකටම ගිහින් 

1499 1500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැහැ. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තුළදී එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ඒ 
දිස්තික්කවලට ගිහින්, නායකත්වය දී ඒ අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ 
කළාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
බුලත්සිංහල තමයි කළුතර දිස්තික්කෙය් වැඩිම හානියට පත් වුණු 
පෙද්ශය.  

එතුමා අපිත් එක්ක ගිහින් පැය තුනක්, හතරක් එතැන ඉඳලා, 
පාහියන්ගල ගල්ෙලනට ගිහින්, ඒ පන්සලට ගිහින්, නායක 
හාමුදුරුෙවෝ හමු ෙවලා, ගල පැලීයාම පිළිබඳ විස්තර ලබා ෙගන 
NBRO  ආයතනය එතැනට කැඳවලා, පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
එතැනට කැඳවලා අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීලා, ඒ ඓතිහාසික 
සිද්ධස්ථානය පවා ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය තීරණ ගත්තා.  

ඊට පස්ෙසේ එතුමා 22ක් මැරුණු ස්ථානයට පයින් ගි යා. එතුමා 
ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගමනක් ගිහින් ඒ නිෙවස්වලට ගිහින් ඒ නිෙවස් 
හිමියන් හමුෙවලා, ගෘහමූලිකයන් හමුෙවලා ෙම් සිද්ධිය ඇති 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා සාකච්ඡා කරලා ඔවුන්ෙග් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කිරීමට කටයුතු කළා. එදා ජාත්යන්තර පරිසර දිනය කළුතර 
දිස්තික්කෙය් පවත්වන්න නියමිතව තිබුෙණ්. එතුමා එදා 2000ක 
විතර පිරිසක් බුලත්සිංහලට ෙගනැත්, ඒ පෙද්ශවලට යවලා සුද්ධ 
පවිත කරලා, ෙගවල් හදන්න කටයුතු කරලා පුදුම නායකත්වයක් 
දුන්නා. එම නිසා මම එතුමාට මෙග් කෘතෙව්දිත්වය, පශංසාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ. එවැනි නායකෙයක් අපට ඉන්න 
නිසා තමයි අපි එතුමා එක්ක ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා එතැනින් නැවතුෙණ් 
නැහැ. පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩලයට එතුමාම ෙයෝජනා කළා, 
ආධාර සමුළුවක් පවත්වන්න. එතුමා තමයි අගමැතිතුමාත් එක්ක 
ආධාර සමුළුෙව් පධානත්වය ගන්ෙන්. අපි ෙම් වන විටත් දිස්තික්ක 
පෙහේ සිදු වුණු අලාභය තක්ෙසේරු කරලා ඒ සංඛ්යාෙල්ඛන, ඒ 
අවශ්යතාවන් ඉදිරිපත් කරන අතරතුර එතුමා පමුඛත්වය ෙදන්න 
යන්ෙන් ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. 
ෙමතැනදී අපට ජාත්යන්තර සහෙයෝගය, තාක්ෂණය අවශ්ය 
ෙවනවා; විශාල වශෙයන් ආධාර උපකාර අවශ්ය ෙවනවා. එතුමා 
ජාත්යන්තර වශෙයන් දිනාෙගන තිෙබන පසාදය පදනම් කරෙගන 
එතුමාට ඒ සහෙයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා කියලා මම 
දන්නවා. ෙම්වා අපි ගිහින් ෙයෝජනා කරපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. 
එතුමාම හිතලා, එතුමාෙග් පළපුරුද්ද, හැකියාව පදනම් කරෙගන 
තමයි එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා, දැන් කියාත්මක 
කරන්න සුදානම් ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.     
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය අවුරුදු 4ක් 

ෙමෙහයවූවා. ෙබොෙහොම අමාරු කාලෙය් -යුද්ධ කාලෙය්- තමයි 
මම ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. අපට 
එවැනි අවස්ථාවලදීත් ෙමවැනි ගංවතුරවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
වුණා. ඒ කාලෙය්ත් මම අනුගමනය කරපු පතිපත්තිය තමයි ෙපර 
සුදානම; ෙපර දැනුම් දීම. අපි සුනාමි විපතින් පසුව අවශ්ය ෙද්වල් 
කරලා නැවත එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණත් ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය හරහා -ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්  අපට 
නැවත සුනාමි ආපදාවට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 

එකයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව-  නිසි ෙව්ලාවට අනතුරු ඇඟවීම් 
ලබා දීලා ජනතාව ඒ පෙද්ශවලින් ඉවත් කරලා, ඔවුන්ව ෙයොමු 
කරන උස් බිම් පෙද්ශ හඳුනා ගැනීම වැනි ෙද්වල් ෙම් වන විට 
සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. එවැනි සැලසුමක් ෙමවැනි ගංවතුර, 
නාය යෑම් වැනි අවස්ථාවලටත් ඔබිනවා. වර්තමාන ආපදා 
කළමණාකරණ අමාත්යවරයාත් ආපදා අවම කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට පමුඛත්වය ෙදන්න ඉදිරිපත් ෙවලා සිටිනවා. ෙම් ආධාර 
සමුළුව හරහා එවැනි ෙද්වල්වලට පමුඛත්වය ලබා දීලා, ඉදිරිෙය්දී 
ෙමවැනි හානියක් ඇති ෙනොවන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් 
නිර්මාණය කරලා, කියාත්මක කරන්න අපි සුදානම් ෙවමු කියන 
කරුණත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හැබැයි, මෙග් විනාඩි දහෙයනුත් ෙවලාව අඩු කරලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8යි තිෙබන්ෙන්.   
 
 
[අ.භා. 7.17]  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මෙග් ෙවලාව අඩු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ව්යසනයක් සිද්ධ වුණු 

පළාතක මන්තීවරෙයක් හැටියට මම කනගාටු ෙවනවා.   

ගිං ගඟත් එක්ක ෙපොර බඳලා වෙරක ජීවිතයත් අහිමි ෙවන්න 
ගිහින් ඔන්න ෙමන්න කියලා ජීවිතය ගලවා ගත්ත ෙකෙනක් මම. 
ගංවතුෙරන් සිදු වන ව්යසනය පිළිබඳ අපට ෙහොඳ අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. මම එදා නාෙගොඩ පෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට ඉන්න කාලෙය් සිට හිනිඳුම ආසනය තුළ ගංවතුෙරන් 
අවතැන් වුණු, මිය ගිය අහිංසක ජීවිත ෙවනුෙවන් දැඩි අරගළයක් 
කළා; විවිධ කාලවලදී කථා කළා.  

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද දවස පුරාම, පැය ගණනක් තිස්ෙසේ කථා 
කෙළේ ඉතාම දරුණු ෙමම ෙඛ්දවාචකය තුළින් ඇති වුණු ව්යසනය 
හා ඊට අදාළ සංඛ්යා දත්ත පිළිබඳවයි. ඒ වාෙග් තවත් ෙනොෙයකුත් 
ෙද්වල් පකාශ කළා. ඒ වාෙග්ම සිද්ධ වුණ අඩු පාඩුකම් කිව්වා. 
තම තමන් කරපු ෙද්වල් කිව්වා. මම නම් බත් පැකට් ඒකක්වත් 
ෙබදන්න ගිෙය් නැහැ. මට කරන්න තිබුෙණ්, ආණ්ඩුවක් හැටියට 
අෙප් කාර්යභාරය ෙමොකක්ද කියලා හඳුනාෙගන, විෙශේෂෙයන්ම 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ගණනාවක ඒ 
කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරලා, රජෙයන්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් 
පෙද්ශවලින් එන බඩු භාණ්ඩ, ආහාර සියල්ල කළමනාකරණය 
කරලා ෙබදාහරින එකයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙනලුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 34ම ජලෙයන් 
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[ගරු  මහින්ද සමරසිංහ  මහතා] 
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යටෙවලා, නායයෑම් සිද්ධ වුණා. රජය හැටියට අපි ෙම් වන විට  ඒ 
සියලුෙදනාට වියළි සලාකය පවා දීලා අවසන් කර තිෙබනවා. අපි 
ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 

මම ජන්මය ලැබූ පෙද්ශය, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට කටයුතු කළ පෙද්ශය වන නාෙගොඩ පෙද්ශයට තමයි  දැඩි 
ෙලස - බරපතළ ෙලස - හානි සිදු වුෙණ්. ඒ ෙපොලීසිය වතුරට යට 
වුණා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය යට වුණා. ඒ එක්කම බැංකු 
සියල්ලම යට වුණා. ෙරෝහල විතරයි යාන්තම් ඉතුරු වුෙණ්. අඩු 
තරමින් ඒ ෙරෝහල තුළ ෙජනෙර්ටරයක් තිබුෙණ් නැහැ.   විදුලිය 
ඇණහිටපු ඒ ෙවලාෙව් අවුරුදු 36ක කාන්තාවක් ශ්වසන 
අපහසුතාව - හුස්ම ගැනීමට ඇති අපහසුව - නිසා ෙරෝහලට ඇතුළු 
වුණා. නමුත්, විදුලිජනක යන්තයක් ෙනොතිබූ නිසා ඒ අවස්ථාෙව් 
කෘතිම ශ්වසනය ලබාදීමට අවශ්ය උපකරණය කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුෙණ් නැහැ. ඉතාම අවාසනාවන්ත ෙලස ඇය 
අවසන් හුස්ම ෙහළුෙව් අප දකිද්දීයි. මම දැකපු ඉතාම සංෙව්දී 
අවස්ථාව තමයි ඒක. ඒ ෙමොෙහොෙත් අපි කියාත්මක ෙවලා, මහ 
වතුෙර් ගිහිල්ලා ෙජනෙර්ටයක් ෙගනැල්ලා ෙදනෙකොටත් පමාද 
වැඩියි. "අශ්වයා ගියාට පස්ෙසේ ඉස්තාලය වහනවා" කියන කථාව 
තමයි අපට මතක් වුෙණ්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකදී රජයක් හැටියට 
අපි දැඩි ෙලස සංෙව්ගයට පත්ෙවනවා.   මෑත ඉතිහාසෙය් ෙගවී 
ගිය වසර 20ක පමණ කාලයක් තුළ - අපි ෙද්ශපාලනය කරපු කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් - ඉතාම  බරපතළ ව්යසන  සිදුවුණු ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල අපි ඒ පිළිබඳව දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව කථා කරනෙකොට 
අපි එදාත් කිව්වා, දිස්තික්ක මට්ටමින් ෙනොෙවයි, අඩු තරමින් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවලා, මාසිකව 
විමර්ශනයක් කරලා, ඒ තුළින් කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද කියන එක 
තීරණය කිරීම සුදුසුයි කියලා. නමුත්, ඒ සඳහා කටයුතු කෙළේ 
නැහැ. 

අද නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමන්ලා යම් යම් රාජ්ය තන්තවලදී 
සිද්ධ වුණු යම් යම් අඩු ලුහුඬුකම් ගැන කථා කරනවා. 
එතුමන්ලාෙග් පාලන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සුනාමි ව්යසනය සඳහා 
ලැබුණු ආධාර ටික ෙබදුෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපටත් පශ්න 
කරන්න තිබුණා. නමුත්, අපි අද ඒවා කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුෙණ් එක් ඇමතිවරෙයක් 
එතුමාෙග් ෙගදර පාවිච්චි කෙළේ සුනාමිෙය්දී  ජපානෙයන් ආධාර 
ෙලස ලැබුණු ෙජනෙර්ටරය.   ඒ ෙජනෙර්ටරය නැතිවුණා; 
ෙහොරකම් කළා. ඒක ෙහොරකම් කරපු ෙවලාෙව් ෙපොලීසිෙය් 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා. ඒ කරුණ උසාවියට ගියා. ඒ ඇමතිවරයාෙග් 
බිරිඳ - ආර්යාව - උසාවියට ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
ඇයෙගන් ඇහුවා, "ෙම් ෙජනෙර්ටරය ෙකොෙහන්ද?" කියලා. 
ලැබුණු තැනක් ගැන කියන්න දන්ෙන් නැහැ. "ෙම්ක අපට 
සුනාමිය නිසා ජපානෙයන් ලැබුණු ආධාරයක්" කියලා කිව්වා. 
මැති ඇමතිවරුන්ට ෙනොෙවයි, සුනාමිය අවස්ථාෙව් ආධාර 
ලැබුෙණ් මිනිස්සු ෙවනුෙවන්. ඒත් සමහරු ෙමතැන කියනවා 
රාජ්ය තන්තය කරන්න ඕනෑ ෙද්. ඒ නිසා මන්තීවරයාෙග්, 
ඇමතිවරයාෙග් ෙගදරට ඒ බඩු ෙදනවාද නැද්ද කියන එක අපි 
තීන්දු කරන්න ඕනෑ.   

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාට ෙමතැනදී ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාටත් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. පිඟන් ෙසෝදන මිනිහා අතින් පිඟන් කැෙඩන ෙකොට ඔහු 
ෙචෝදනාවට ලක්ෙවනවා.  ඒ වාෙග් එතුමන්ලාටත් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා.  වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් 
ෙනොෙවයි, සමස්ත රෙට්ම ඇති වූ ෙම් ආපදා තත්ත්වෙය්දී  යම් 
ෙසේවාවක් කළා. එතුමා "වජිර අෙබ්වර්ධන" කියලා ෙනොෙවයි, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්බලය ගහෙගනයි ගිෙය්. 
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් වැඩ නුරුස්සන, එතුමා ගැන 
ඉරිසියාෙවන් ෙපෙළන ඇතැම් ෙකොටස් ෙකෙසල් ෙගඩිවලට 

ෙල්බලයක් ගහලා ෙබදලා තිබුණා. ෙකෙසල් ෙගඩි ෙදකකට 
ෙමොකටද ෙල්බලයක් ගහන්ෙන්? එතුමාට අවශ්ය නම් ෙල්බල් 
ගහලා ෙත් ෙකොළ කිෙලෝ එකක් එක්ක, සීනි කිෙලෝ එකක් එක්ක 
හාල් කිෙලෝ ෙදකක් ෙදන්න තිබුණා. ඔය තුට්ටු ෙදෙක් ෙකෙසල් 
ෙගඩියට ෙල්බල් ගහන තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයක් අපි කෙළේ 
නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කෑම ෙබදන්න ගිෙය් නැත්ෙත්.  අපි 
දන්නවා ෙම් රෙට් අයෙග් හැටි.  

කවුරු ෙමොනවා කිව්වාත් අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාට 
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා ලංකාෙව් ඉන්නවාද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත්. නිවැරදි කළමනාකාරිත්වයක් ඇතුව  ෙහොඳ 
සංවිධානාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම්,   ජනාධිපති රෙට් 
හිටියත් නැතත්, අගමැති හිටියත් නැතත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක 
මන්තීවරෙයක් හිටියත් නැතත් එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් වැඩ යාන්තණයකට අපි යන්න ඕනෑ. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා දිස්තික් 
සම්බන්ධීකරණ විෙශේෂ කමිටු තියලා ගාල්ලට, මාතරට, කළුතරට, 
රත්නපුරයට ගිහිල්ලා   එතුමාෙග් ඍජු දායකත්වය ලබා දුන්නා. 
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත් අවශ්ය  සියලු 
උපෙදස් මැති ඇමතිවරුන්ට ලබා දුන්නා.  අෙප් පෙද්ශවලට මැති 
ඇමතිවරු ඇවිල්ලා යම් යම් උපෙදස් දුන්නා. එතුමන්ලා ෙම් 
කටයුතු අධීක්ෂණය කළා; පසුවිපරම් කළා.  ඒ අවස්ථාෙව් ගරු 
අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා රෙට් හිටිෙය් නැති වුණත්, එතුමා  
ආවාට පස්ෙසේ ඇමතිවරයා හැටියට ඍජුව යම් යම් තීන්දු  ගත්තාය 
කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

වැඩ බලන ඇමතිවරයා හැටියට ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 
මැතිතුමාත් ඒ ශක්තිය ලබා දුන්නා. තමන්ෙග් ඇමතිවරයා පාවා 
දීලා "එතුමා නැහැ, මම තමයි ෙම් රෙට් හිටිෙය්" කියන්ෙන් නැතිව 
ඇමතිතුමා ආරක්ෂා කරමින් එතුමා කටයුතු කළා. ඒ තමයි  ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හැටියට ඉදිරියට ෙගනයන අෙප් පතිපත්තිය.  

එදා සුනාමි ෙඛ්දවාචකය ෙවලාෙව් ගාල්ෙල් මාතෘ ෙරෝහලක් 
හදන්න ෙහල්මුට් ෙකෝල් පදනෙමන් මිලියන 3,000ක් දුන්නා.  අද 
ෙවන තුරු ෙම් මිලියන 3,000ට වුණු ෙදයක් නැහැ.  
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්, රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙග්ත් ශක්තිය තුළින් අද ඒ මාතෘ ෙරෝහල ඇඳන් 600ක් 
සහ ශල්යාගාර 6ක් සහිතව ඉදි ෙවනවා.  2019 ෙවනෙකොට එය 
විවෘත කරනවා.  එය දකුණු පළාෙත් පමණක් ෙනොව, දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබන විශාලම ෙරෝහල බවට පත් ෙවනවා. ඒ සඳහා 
යූෙරෝ මිලියන ගණනක් වැය ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසාන කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙහොඳයි. 

ඊෙය්-ෙපෙර්දා රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශය ෙවනවා මම 
දැක්කා,  සුනාමිෙයන් පසුව  යූෙරෝ මිලියන 30ක් වියදම් කළ යම් 
යම් සංඥා නිකුත් කරන ව්යාපෘතිය ගැන. මම හිතන හැටියට  
අවුරුද්ෙදන් ෙදෙකන් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පැත්තකට ගිහිල්ලා  
තිෙබනවා.  ෙනළුව පාෙද්ශීය සභාවට ලබා දීපු ෙබෝට්ටුව  ස්ටාට් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු නිවැරදිව කළමනාකරණය 
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කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වතුෙරන් යට ෙවන පෙද්ශවල 
ෙපොලීසිවලට ෙබෝට්ටුවක්, ෙදකක් ෙදන්නට ඕනෑ; පාෙද්ශීය 
සභාවලට ෙදන්නට ඕනෑ. කංචන විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා කථා 
කරලා මහ ෙලොකුවට කිව්වා, "අපි මාතර දිස්තික්කෙය් හැම 
තැනකටම දීලා තිෙබනවා" කියලා.  මම නම් දන්ෙන් නැහැ ඒ 
කාරණය. අෙප් දිස්තික්කෙය් නම් අතරින් පතර තැනකට ෙදකකට 
දීලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවච්ච පෙද්ශවලට ඒවා 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

මම තව කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අද හැම ෙකෙනකුෙග්ම පාර්ථනාව වන්ෙන් වෙන් වන 
හතුෙරකුටවත් ෙමවැනි ව්යසනයක් ඇති ෙනොෙව්වා! කියලායි.  
එෙහම නම් අපි ඔක්ෙකෝටම එකතුෙවන්න පුළුවන් එක්තරා 
අවස්ථාවක් අද පැමිණ තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ශීලනිපද, 
යූඑන්පීද, ෙජ්වීපීද, ටීඑන්ඒද කියන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
මැෙරනෙකොට හැම පක්ෂෙය්ම මිනිසුන් මැෙරනවා. ගිං ගඟ 
ෙදෙගොඩතලා යනෙකොට අපට ගඟ තරණය කරන්න පුළුවන් 
ෙබෝට්ටුවක් තිබුෙණ් නැහැ. නාවික හමුදාව පවා ගිෙය් නැහැ.  
Horsepower  40 ෙබෝට්ටුවටත් යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
අවතැන් වුණු අය ළඟට ඉක්මනින් ළඟා ෙවන්න බැරි වුෙණ්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසාන කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම තව 

විනාඩියක් ගන්නවා. ෙමොකද,  මුලින් කිව්වා විනාඩි 15ක කාලයක් 
ලබා ෙදනවා කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට තිබුෙණ් විනාඩි 8ක 

කාලයක්. ඔබතුමා කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒ නිසා පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු මැති ඇමතිවරු සමඟ අපි  

එක්තරා කතිකාවතකට යන්න ඕනෑ. ගරු ආශු මාරසිංහ 
මැතිතුමාත් ඒ අදහස තමයි පකාශ කෙළේ. මම එතුමාට  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසියටත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා ෙම් රෙට් සියලු මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය්  එස්.ඒ. ෙකොඩිකාර දිස්තික් ෙල්කම්තුමා පමුඛ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19 ෙල්කම්වරු වැඩ කළා. ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් සිට, සමෘද්ධි නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරි ඇතුළු සියලු සංවර්ධන නිලධාරින් වැඩ කළා. නමුත් 
අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වුණා. සමහර ගාම නිලධාරින් ගංවතුරන් 
යටෙවලා හිටිෙය්. ඔවුන්ට කාර්යාලයට එන්න බැහැ. එෙහම 
සිදුවීම් තිබුණා. සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ෙග් යට ෙවලා 
ඒ මනුෂ්යයාටත් එන්න බැහැ. ඒ වාෙග් තැන්වල යම් යම් ෙද්වල් 
සිද්ධ වුණා.  

සිද්ධ වුණු ෙද් පිළිබඳව පශ්චාත් පරීක්ෂණයක් කරලා, නැවත 
ෙමවන් ෙදයක් සිද්ධ ෙනොවන්නට  ෙම් කථා කළා වාෙග්, වියදම් 
කළා වාෙග් වහාම කියාත්මක වන පරිදි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ඉදිරි අනාගතෙය් ෙමවන් ෙදයක් සිද්ධ ෙනොවන ආකාරෙය් 
යම්කිසි පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  කලින් 
ඇති වූ ව්යසන එක්ක බලලා, ඒවාෙය් පූර්වාදර්ශ අරෙගන අවතැන් 
වූ අයට වහාම ඉඩම් ලබාදීලා, ෙගවල් හදලා ෙදන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙලොතරැයි ෙපට්ටිෙය් ඉඳලා, වට්ටි අම්මාෙග් ඉඳලා, 
පලතුරු කෙඩ් ඉඳලා, අතන ෙමතන ආප්ප කඩ දාෙගන හිටපු 
මිනිහාෙග් ජීවිතය පවා අපි ෙගොඩ ගන්නට ඕනෑ.  හැෙමෝටම සහන 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රජය යටෙත් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි කැපෙවන්නට ඕනෑ කියන කාරණය මතක් 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා.  

 
 

 [අ.භා. 7.28] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවසථ්ාව ලබාදීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම් ඇති වුණු 
ස්වාභාවික ව්යසනය ගැන අද ෙබොෙහෝ ෙවලාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කරමින් හිටියා. මහා ව්යසනයකට පස්ෙසේ 
අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඒ ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මාතර දිස්තික්කෙය් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක්. අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙදනියාය ෙකොෙන් 
සිට ෙමොරවක ඉඳලා, අකුරැස්ස පසු කරෙගන වැලිගම දක්වාත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ඌරුෙබොක්ක, පස්ෙගොඩ, හක්මණ ඉඳලා, 
කඹුරුපිටිය, තිහෙගොඩ, බණ්ඩත්තර ඉඳලා, වටෙගදර, තුඩාව, 
හිත්තැටිය යට කරෙගන නිල්වලා ගඟ ඔස්ෙසේ ෙම් මහා ජල කඳ 
මුහුදට යන ෙකොට අෙප් දිස්තික්කෙය් ජීවිත ගණනාවක් නැති 
වුණා. පවුල් ගණනාවකට උන්හිටිතැන් අහිමි වුණා. මාතර 
දිස්තික්කෙය් දරුවන් ගණනාවක් අනාථ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් ෙවලාෙව් පුංචි 
කාලෙය් අහපු කථාවක් මතක් ෙවනවා. එක මරණයක් එක 
ජීවිතයක් පිළිබඳ කථාවක්. "මරණයක් කියන්ෙන් ෙඛ්දවාචකයක්. 
ජීවිත සියගණනක් කියන්ෙන් සංඛ්යා ෙල්ඛනයක්" කියලා මම 
අහලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජීවිත සිය 
ගණනක් අහිමිවීම අද සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් විතරක් බවට  පත් 
ෙවලා. අද ඒක සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් විතරයි. අපි කියන්ෙන්, 
"මැරුෙණ් ෙමච්චරයි" කියලා විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් රෙට් මිනිස්සු ගැන මෙග් හිෙත් මහා 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. ෙම් මිනිස්සුන්ට පව් කියන හැඟීම මෙග් 
හිෙත් තිෙබනවා. අපට ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
මනාපය ගහලා අෙප් පක්ෂයට ඡන්දය දීපු මිනිස්සු ගැන මෙග් 
හිෙත් සංෙව්දීතාවක් තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට ෙම් ඉරණම අත් 
ෙවන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපි නිවැරැදි තීන්දු ෙනොගත්ත 
නිසායි.  

ෙම් මහා ව්යසනය ඇති වුණු ෙවලාෙව් ඉඳලා,  රාජ්ය අංශය 
මැදිහත් ෙවන්නට කලින් ඒ විපතට පත්වූවන්ට පිහිට වන්නට  
මුලින්ම  ෙපරමුණ ගත්ෙත් තමන්ෙග් ෙගදර යට ෙනොවුණු, 
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 
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ෙගදරට පස් කන්ද කඩා ෙනොවැටුණු ගෙම් මිනිහායි. පන්සෙල් 
නායක හාමුදුරුවන් තමයි එම කටයුත්තට ෙපරමුණ ගත්ෙත්.   
පන්සෙල් හාමුදුරුවන්ටත්, ගෙම් ආදරණීය මිනිස්සුන්ටත්,  ඒ 
ෙවනුෙවන් මම මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය ෙම් ෙවලාෙව්දී 
මුලින්ම පුද කරනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා විපතට පත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් උපකාර කිරීෙම් කටයුත්ත මුලින්ම කරට අරෙගන 
මිනිස්සුන්ට අත් ෙවච්ච එම ඉරණමට තමුන්නාන්ෙසේලා 
මැදිහත්වීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම අෙප් 
දිස්තික් නායකතුමා අද උදෑසන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අමතමින් 
මාතර දිස්තික්කෙය් සියලු ස්ථාන පිළිබඳව දැනුවත් කළා. මාතර 
දිස්තික්කෙය් තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙග් සිට පස්ෙගොඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමියෙග් ඉඳලා මුළු දිස්තික්කෙය්ම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලාට ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කළා. රාජ්ය ෙසේවයට 
ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කළා.  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා පුද කළ එම පණාමය  මමත් ෙම් ෙවලාෙව් ස්ථීර 
කරනවා.  ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, මට තිෙබන්ෙන් සීමිත කාලයක් නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 අවුරුද්ෙද් මා  පාසල් 
ශිෂ්යයකු විධියට  පාසල් කාලය නිමා කරලා විශ්වවිද්යාල 
අධ්යාපනය ලබන්න ඉන්න ඔන්න ෙමන්න තිබියදී අෙප් නිවස 
ගංවතුරට හසු වුණා.  හරියටම 2003 මැයි 17 වැනිදා අෙප් නිවස 
නාය ගියා. එවකට පැවැති ආණ්ඩුව ලබා දීපු රුපියල් ලක්ෂයක 
වන්දි මුදල ලබාගත්ත පවුලක දරුෙවක් මම. අපට දීපු රුපියල් 
ලක්ෂෙයන් ඉඩම පිටුපස ගල්වලින් තාප්පයක් බැඳලා එතැන ෙග් 
හැදුවා. භූ විද්යා අංශවලින් කිව්වා අෙප් ෙගදර නාය යන්ෙන් නැහැ 
කියලා. හැබැයි, ෙමවරත් අෙප් ෙග් ඉස්සරහා මහා පස් කන්ද නාය 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මෙග් කාර්යාලය තිෙබන තැන නාය ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි දැන් තිෙබන තත්ත්වය. අෙප් ගෙම් පවුල් 
55ක් අනාරක්ෂිත තත්ත්වෙය් ඉන්නවා. ඒ පවුල් 55ම 
අනාරක්ෂිතයි. නමුත්, ඔවුන්ට යන්න තැනක් නැහැ. ඔවුන්ට 
තවමත් යන්න තැනක් දීලා නැහැ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරට ආපු ෙවලාෙව් මාතර දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පැවැති රැස්වීෙම් දී යම් කාරණා පිළිබඳව මම 
එතුමාව දැනුවත් කළා. ෙම් ෙවලාෙව් මාතර දිස්තික්කය ඇතුළු 
පෙද්ශවල තම නිවාස නාය ගිය, ගංවතුරට හසු වුණු  මිනිස්සුන්ට 
පළමුෙවන්ම ඕනෑ කරන්ෙන්  මානසික නිදහස බවත්,  ඔවුන්ව 
මානසිකව දියුණු කිරීම කළ යුතුයි කියලා මම  කිව්වා. ඔවුන් 
වැටිලා සිටින තැනින් උඩට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. සමහර අයට නැතිවුෙණ් තමන්ෙග් ෙගදර, නාය ගිෙය් 
තමන්ෙග් කඩය,  නැති වුෙණ් කුස්සිය ෙවන්නට පුළුවන්. හැබැයි, 
අවසානෙය් දී ඒ නැතිවීම, ඒ අහිමිවීම බරපතළ ෙලස බලපෑෙව් ඒ 
ෙගදර සිටින පාසල් දරුවටයි. නැති වුෙණ් ෙදමවුපියන්ෙග් 
ෙද්ෙපොළ තමයි. හැබැයි, ඒ සියලු අහිමිවීම්වල අවසාන පතිඵලය 
බලපෑෙව් ඒ ෙගදර සිටින දරුවාටයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මාතර දිස්තික්කෙය්  ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය 
බින්දුවට වැටිලා ඉවරයි. මාතර දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරිකයන් තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ගියත් මාතර ව්යාපාරිකයන් කියලා 
හැඳින්වූෙව්. හැමදාමත් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදමින් තමන් 
වැටිලා සිටි තැනින් උඩට එන්න පුළුවන් හයියක් මාතර 
දිස්තික්කෙය් ව්යාපාරිකයන්ට තිබුණා. අද ෙමොරවක ඉඳලා, 
පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, කඹුරුපිටිය, තිහෙගොඩ, වටෙගදර ඇතුළු 
මාතර දිස්තික්කෙය්ම සියයට 50කට වැඩි ව්යාපාරිකයන්ෙග් 
ව්යාපාර කඩාෙගන වැටිලා.  තමන්ෙග් ව්යාපාරය නැවත  වැටිලා 
පටන් ගන්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියලා හිතාගන්න බැරි තත්ත්වයක 
ඔවුන් සිටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යාපාරිකයන්ට 
නැඟිටින්න අවස්ථාව අපි හදලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ව්යාපාරිකයන්ට ආෙයත් 
සැරයක් තමන්ෙග් ව්යාපාර පටන් ගන්න පුළුවන්  ආෙයෝජන 
අවස්ථාවක් හදලා ෙදන්න කියලා. එෙහම නැත්නම්, ණය 
ව්යාපෘතියක් හරි ඔවුන්ට හදලා ෙදන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම  ෙම් කාරණය 
පිළිබඳවත් මතක් කරන්න මා කැමැතියි.  සමහර රක්ෂණ සමාගම් 
රක්ෂණයට අදාළ වන්දි ෙගවීෙම්දී, ඇතැම් ෙවලාවට සාධාරණ 
ෙනොවන අයුරින් කියා කරනවා. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඒක සිදු 
වනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම රක්ෂණ සමාගම්වල නම් 
කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී  
මම කියනවා,  රක්ෂණ සමාගම්  නිසි විධියට වන්දි ෙගවීම් 
ෙනොකෙළොත්  එම රක්ෂණ සමාගම්වල නම් ෙහළි කරලා, නැවත 
ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් එම රක්ෂණ ආයතනවලට 
කියාත්මක ෙවන්න බැරි තැනට නිවැරදි වැටහීමක් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් ෙවත ඇති කරනවා කියන එක. මනුස්සකම නැත්නම් ඒ 
ආයතනෙය් දිග, පළල අපට අදාළ නැහැ. ඒ ආයතනෙය් 
අයිතිකාරයා කවුද කියලා අපට අදාළ නැහැ. අපි ෙහොයන්ෙන්, එම 
ආයතනෙය් මනුස්සකම පමණයි. එම නිසා රක්ෂණ සමාගම්වලට 
අපි කියනවා, වන්දි ෙගවීම් නිසි විධියට කරන්න; එෙහම නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමාගෙම් නම එක්කම අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ෙහළි කරනවා කියන එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියඹලාෙගොඩ  පෙද්ශෙය් 
අම්මා ෙකෙනකු වහ බීලා ෙම් වන ෙකොට මාතර මහ ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා. මීට මාස ෙදකකට කලින් මහ නියඟයක් තිබුණා. ඒ 
දිනවල එම අම්මාෙග් ෙත් වත්ත කවුරුන් ෙහෝ ගිනි තියලා, 
අක්කර එකහමාරක ෙත් ඉඩම පිච්චුණා. ඇයට ෙත් වත්ත නැති 
වුණා. ඊට මාස ෙදකකට පස්ෙසේ ගංවතුර ආවා. ෙගදර තිබුණු ලුණු  
ෙපොෙලොත්ෙත් ඉඳලා;  පුටුෙව් ඉඳලා, විදුලි උපකරණය දක්වා 
සියල්ල නැති වුණා. අවසානෙය් ඒ අම්මා වහ බිව්වා. ෙම් වන 
ෙකොට ඒ අම්මා මාතර මහ ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොරවක්කන්ද නාය ගියා. 
එක අම්මා ෙකෙනක් factory එෙක් වැඩ කරමින් සිටිෙය්. දරුෙවෝ 
ෙදෙදනායි, මහත්තයායි පස් කන්දට යට වුණා. එක දරුෙවක් 
විතරයි ෙහොයා ගත්ෙත්. Factory එෙක් වැඩ කරමින් සිටි නිසා ඒ 
අම්මාෙග් ජීවිෙත් ෙබ්රුණා. ඒ අම්මා දැනට ඉන්ෙන් ෙමොරවක 
ඉස්ෙකෝෙල්. මම ගිහිල්ලා කථා කළා. ඒ අම්මා මෙගන් අහනවා, 
"මහත්තෙයෝ, තව දවස් 2-3 කින් ෙම් ඉස්ෙකෝෙලන් අපට ෙගදර 
යන්න කියාවි. මම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? කියලා. ඒ අම්මා 
අහනවා, "මම ෙකොෙහේටද යන්ෙන්?" කියලා.  මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඒකයි එදා ජනාධිපතිවරයාට කිව්ෙව්, ඒ 
මිනිසුන්ෙග් මනස හදන්ෙන් නැතුව ඒ මිනිසුන්ට ජනාධිපති 
මන්දිරය දුන්නත් වැඩක් නැහැ කියලා.  නමුත් තවමත් මාතර 
දිස්තික්කෙය්  එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවලා නැහැ. 
ජනාධිපතිවරයා එවෙල්ම දිසාපතිවරයාට කිව්වා, ෙම් ගැන 
ෙහොයලා බලන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කියන්ෙන් ඒ මිනිසුන්ෙග් මානසිකත්වය හදන්ෙන් නැතුව රජ 
ෙගදර දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඒ මිනිසුන්ෙග් ඔළුව හදන්න. ඒ 
දරුවන්ෙග් ඉස්ෙකෝල නැති ෙවලා. මාතර දිස්තික්කෙය් ඉස්ෙකෝල 
විශාල පමාණයක් විනාශ ෙවලා. ඒ දරුවන්ට නැවත පටන් ගන්න 
තැනක් නැතුව ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ෙග් morale එක 
හදන්න ඕනෑ, "පටන් ගනින්; නැඟිටින්න පුළුවන්; නැඟිටිමු." 
කියලා. ඒකට උදාහරණය දුන්නා ෙමොරවක ඉස්ෙකෝෙල් 
විදුහල්පතිවරයා. ඒ විදුහල්පතිවරයාට කියලා තිබුණා, "සඳුදා 
ඉස්ෙකෝෙල් පටන් ගන්න එපා. ෙවන දවසක පටන් ගන්න" 
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කියලා. විදුහල්පතිවරයා මට කිව්වා. මම කිව්වා, "විදුහල්පතිතුමනි, 
මම මිනිස්සු ටිකක් එක්ක එනවා. ෙකොෙහොම හරි සඳුදා 
ඉස්ෙකෝෙල් පටන් ගනිමු" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රටට ඕනෑ නැඟිටින්න ශක්තිය ෙදන 
පරම්පරාවක් මිසක, පස්සට අදින පරම්පරාවක්  ෙනොෙවයි. රජෙය් 
වගකීම ෙවන්න ඕනෑ ඒ මිනිසුන් ධනාත්මකව ඊළඟ අඩියට 
උස්සලා තබන එක මිස, ඒ මිනිසුන් මානසිකව ඇදලා දමන එක 
ෙනොෙවයි.  

ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටින ඇමතිවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ශී ලංකා, යූඑන්පී  කියලා පක්ෂ ෙදකක මැති 
ඇමැතිවරු ඉන්නවා.  හැබැයි, එක  මිනිහාටයි පාරට බහින්න 
පුළුවන් වුෙණ්. ඒ පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම.  ලංකාෙව්  විපතට පත් 
වුණු ඕනෑම ගමකට යන්න පුළුවන් එකම මනුෂ්යයා පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම විතරයි. ඒ ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, 
ෙතවරප්ෙපරුමෙග් මනුස්සකම නිසායි. ඒක මිනිසුන් දැක්කා. 
විපතට පත් වුණු ගමකට යන්න පුළුවන් ආණ්ඩුෙව් එකම මනුෂ්යා 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විතරයි. අෙප් 
දරුෙවක් කවදා ෙහෝ දවසක කිව්ෙවොත්, "තාත්ෙත්, මිනිසුන් අතෙර් 
මනුස්සකම තිෙබන ඇමතිවරයකුෙග් ෙගදරට එක්ක යන්න" 
කියලා, අපි එක්ක යන්ෙන් පාලිත අයියාෙග් ෙගදරටයි.  ඒක තමයි 
ඇත්ත. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පාරට බහින්න පුළුවන් එකම මනුෂ්යා 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විතරයි.  
කඳවුරුවලට ගිය සමහර ඇමතිවරුන්ට සරම ඉස්සුවා.  ඒක තමයි 
ඇත්ත. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා,  චකෙල්ඛ, ෙබොරු ෙෂෝ 
ඕනෑ නැහැ. අද ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා අවුරුදු 60 ගණනක් 
70 ගණනක් පරණ ෙපොතක් දිගු කළා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් හැමෙද්ම යාවත්කාලීන ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම 
කියනවා. අපි අවුරුදු 70 ගණනකට කලින් ගත් සමහර තීන්දු දැන් 
ෙවනස් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ගම්මාන ෙවනස් ෙවලා; 
ජනගහනය ෙවනස් ෙවලා. අපි අවශ්ය තීන්දු, තීරණ ගන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ඒවා යාවත්කාලීන ෙවන්නට ඕනෑ; අදට ගැළෙපන්න 
ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක අවස්ථාවකදි 
ඇෙමරිකාෙව් ඩැෙකෝටා පාන්තෙය් කාලගුණ විද්යා අංශය දැනුම් 
දුන්නා, "තව මාස එකහමාරකින් අෙප් පාන්තය අඩි 4කින් යට 
වනවා" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් උතුරු සහ දකුණු ඩැෙකෝටා 
පාන්තවල රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල ශිෂ්යෙයෝ 13,000ක් එළියට 
ආවා. සති ෙදකක් විශ්වවිද්යාලවලට නිවාඩු දුන්නා. 13,000ක් 
ශිෂ්යෙයෝ එක දවසකට වැලි ෙකොට්ට 60,000ක් හදලා, ඩැෙකෝටා 
පාන්තය වෙට්ට අඩි 6ක බැම්මක් හැදුවා. යට වනවා කිව්ෙව්, අඩි 
හතරයි. සති ෙදකකින් ගැහුවා අඩි හයක වැලි පවුරක්. ඩැෙකෝටා 
පාන්තය ෙබ්රුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කාලගුණ        
විද්යා අංශ පිළිබඳව ලජ්ජා ෙවනවා. මම කියන්නම් අත් දැකීමක්. 
අෙප් මාධ්ය ආයතනයක නිෙව්දිකාවක් හිටියා. එම නිෙව්දිකාව 
අපට කියා තිෙබනවා,  "මම කාලගුණය සම්බන්ධව news කිව්ව 
දවසට පසුවදා මෙග් දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් යන්න බැහැ කියනවා" 
කියලා. කාලගුණය සම්බන්ධව news කියපු දවසට පසුවදා ඇයෙග් 
දරුෙවෝ ඉස්ෙකෝෙල් යන්ෙන් නැහැ. ඇයි, කියලා ෙහොයලා බලද්දි 
තමයි දැනගත්ෙත්,  නිෙව්දිකාවෙග් දරුවාට යාළුෙවෝ විහිළු 
කරනවා, "ඔයාෙග් අම්මා හැම දාම කියන කාලගුණ අනාවැකි 
ෙබොරු. ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් අම්මා කියන්ෙන් පට්ටපල් ෙබොරු" 
කියලා.   මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක අවුරුදු 20කට වඩා 
පරණ කථාවක්. නමුත්, තවමත් කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවතින් නිකුත් කරන අනාවැකි පිළිබඳව අපි ආෙයමත් සැරයක් 
අහනවා, "ෙම්වා සත්යද?" කියලා. ඒ අනාවැකි ගැන ෙම් රෙට් 

මිනිසුන්ට පිළිගැනීමක් තිෙබනවාද? නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමා වාෙග්ම ෙම් රජෙය්   ෙබොෙහෝ 
ඇමතිවරු කථා කෙළේ, ස්වාභාවික විපත් කියන්ෙන්  ඔෙහේ වැෙටන 
ඒවා විධියටයි.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, වාහනයක් අතට ගත්තාම 
සාමාන්යෙයන් ෙහොඳ ඩයිවර් ෙකෙනක් නම් බලනවා, ෙම් 
වාහනෙය් ෙබ්ක් තිෙබනවාද, හුළං, තිෙබනවාද, වතුර තිෙබනවාද, 
ෙතල් තිෙබනවාද කියලා. නිකම්ම නිකම් ඇමති පුටුෙව් වාඩි 
වුණාට ඇමතිවරෙයක් වන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින් බලන්න ඕනෑ, 
ෙම් අමාත්යාංශෙයන් සිදු වී තිෙබන වැරැදි ෙමොනවාද, ෙම් 
අමාත්යාංශයට කරන්න තිෙබන යුතුකම් ෙමොනවාද කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අතගහලාවත් නැහැ. මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමච්චරයි. ෙම් රෙට් මිනිස්සු පව්, ෙම් රෙට් මිනිස්සු පව් කියලායි. 
සමහර රටවල හෘදය සාක්ෂියට වග කියන ඇමතිවරු ෙම් 
වනෙකොට ඉල්ලා අස්ෙවලා ඉවරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ ඇමතිවරයා මම නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ෙම් 
ර ෙට් මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සත්යය සහ අවංකකම 
විතරයි. ෙම් ර ෙට් ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට 
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් වැඩ ටිකක්. එතුමන්ලාට ස්වාභාවික විපත් 
නවත්වන්න ඕනෑ නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මෙග් කර 
ගන්නයි, යූඑන්පී එෙක් බලය තර කරගන්නයි විතරයි ෙම් 
ආණ්ඩුවලට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
නායකයින්ට වඩා දක්ෂ නායකයින් අෙප් රෙට් සමහර පාසල්වල 
පන්ති නායකයින් වශෙයන් ඉන්නවාය කියලා මා කියනවා. ෙම් 
නායකයින්ට වඩා දක්ෂ අය සමහර පාසල්වල පන්ති නායකයින් 
වශෙයන් ඉන්නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, මා ෙම් 

ආණ්ඩුවට කියනවා, ෙම් රෙට් මිනිසුන් නිසා නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න ඇතුළු අෙප් කණ්ඩායම අත් ෙදකම උස්සා ආණ්ඩුවට 
සහෙයෝගය ෙදනවාය කියලා. ඒ සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මිනිසුන් නිසායි. ඊළඟ ව්යසනෙයන් මිනිසුන් ෙබ්රා ගත්ෙත් 
නැත්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රට ඉදිරිෙය් ආෙයත් බයිලා 
ගහන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. හෙය් පහරවල්, හතෙර් පහරවල් 
ගහලා ඉන්දියාව පැරද්දුවාම ෙම් කථාන්දරය පැත්තකට දමන්න 
එපා. අඩු තරමින් ඊළඟ"මැච්" එක එන කල්වත් ෙම් ව්යසනයට 
පත් වුණු මිනිසුන් ගැන කථා කරන්නය කියන ෙගෞරවනීය 
ඉල්ලීම මා කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් ර ෙට් 
අපි කවුරුත් දන්නා, අපි කවුරුත් ආදරය කළ කලාකරුවකු වන 
පින්ස ් උදය පියන්ත මහත්මයා මිය ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන මා එතුමාට මෙග් 
ෙගෞරවනීය ෙශෝකය පළ කරනවා.  

ෙම් ව්යසනෙයන් මිය ගිය, අතුරුදහන් වුණු තමන්ෙග් සියලුම 
හිත මිතුරන්, ඥාතීන් ඇතුළු සියලුෙදනාටම අෙප් කනගාටුව පළ 
කරමින්, මිය ගිය අයට නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මාතර දිස්තික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, කළුතර 
දිස්තික්කෙය් ෙම් ව්යසනෙයන් විපතට පත් වුණු සියලු ෙදනාට 
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මෙග් කනගාටුව පළ කරමින්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් උදවු කළ මාතර 
දිස්තික්කෙය් සියලුෙදනාටත්, උදවු කරන්නට මාතර දිස්තික්කයට 
පැමිණි සියලුෙදනාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. සියලුෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි! 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් විෙජ්මාන්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
 

[අ.භා. 7.40] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙම් 

ගංවතුෙරන් ඇති වුණු ව්යසනයත් එක්ක අපි ෙනොහිතපු පමාණයක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා, තව ෙකොටසක් අතුරුදහන් වුණා. ෙබොෙහෝ 
විට ඒ අතුරුදහන් වුණු පිරිස අපි අතරට නැවත එයි කියලා 
හිතන්න අමාරුයි කියලා මා ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් කියනවා. 
මා හිතන හැටියට සුනාමිෙයන් පස්ෙසේ ගංවතුරකින් ෙමපමණ 
ව්යසනයක් වුණු පළමුවන අවස්ථාව ෙමයයි. කළුතර දිස්තිකෙය් 
ජීවිත 66ක් නැති වුණා; 50ෙදනකුට වඩා අතුරුදහන් වුණා.  

මා විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 25වන දා වැහි වහිද්දී, ගංවතුර 
එද්දී, අෙප් දිසාපතිතුමා උෙද් පාන්දර 2.00ට වැඩ ආරම්භ කරලා, 
උෙද් 5.00ට මා ඇමතුවාය කියලා. එසැණින්ම මා දිසාපති 
කාර්යාලයට ගිහින් එතුමාත් එක්ක ගංවතුර වැඩ පිළිෙවළ ෙමෙහය 
වූවා.  

මා ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. අෙප් තිවිධ 
හමුදාපතිවරු ෙවන දාට වඩා කියාත්මකෙවලා, උෙද් 5.00ට, උෙද් 
6.00ට දුරකථන ඇමතුමක් දුන් සැණින්, "ෙමොකක්ද පශ්නය? 
ෙමොකක්ද ෙකෙරන්න ඕනෑ?" කියලා අෙපන් ඇහුවා. 26වන දා 
උෙද් 9.00, උෙද් 10.00 පමණ වනෙකොට ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් සහාය, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් සහාය හා ශී ලංකා යුද 
හමුදාෙව් සහාය ෙනොපිරිෙහළා අපට ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
තිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට ස්තුති කරන්න මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා. එතුමන්ලා අපට ෙහලිෙකොප්ටර් එව්වා.  බුලත්සිංහල 
පෙද්ශයට ෙබෝට්ටු යවා ගන්න විධියක් නැතුව තිබුණු ෙවලාෙව් 
මෙග් ඉල්ලීම මත ගුවන් හමුදාපතිවරයා ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඉතිහාසෙය් ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව කවදාවත් ෙනොකළ වැඩක් 
කළා. ෙක්බල් ෙයොදලා, ෙබෝට්ටු එල්ලාෙගන පස,් හය වතාවක් 
කළුතර, කටුකුරුන්ද ගුවන් හමුදා කඳවුෙර් ඉඳලා බුලත්සිංහලට 
ෙබෝට්ටු ටික ෙගනැල්ලා දුන්නා. කවදාවත් එෙහම ෙද්වල් ෙවලා 
නැහැ. ඒ නිසා මම එතුමන්ලා සියලුෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
හමුදාපති එදා දවල් 12ට කලින් වතුෙර් යන්න පුළුවන් වාහන 
එව්වා. හමුදාෙව් 200ක් විතර භටයන් එවලා -ෙකොමාන්ෙඩෝ 
භටයන් එවලා- යන්න බැරි තැන්වලට ගුවන් හමුදාව ඒ අය 
ගුවනින් ෙගන ගිහිල්ලා බැසස්ුවා. ෙම් විධිෙය් අතිවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක් ෙකරුවා. 

 දිසාපතිතුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙග් ඉඳලා ගාම 
නිලධාරිවරුන්, අෙප් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, 
අමාත්යාංශය ෙම් සියලුම ෙදනා ඒ කැප කිරීම කළා. එෙහම 
ෙනොෙවන්නට ෙම් ව්යසනය තවතවත් ගැඹුරු අතට හැෙරන්නට 
ඉඩ තිබුණා. මම ඒ සියලුෙදනාම මතක් කෙළේ කෘතගුණ 

සැලකීමක් හැටියටයි. එෙහම කිරීෙමන් ඉදිරි අවස්ථාවලදී පවා ඒ 
නිලධාරින් සියලුෙදනාටම ෙම්ක ෙලොකු පිටිවහලක් ෙවනවා; 
තවතවත් දිරිමත්  ෙවනවා, ඒ කටයුතු කිරීමට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. කළු ග ෙඟන් වතුර බැස යාම පමාද 
වුණා. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් අපි ෙමෝය කට හරියට පාදලා තිබුෙණ් 
නැති එකයි. දිසාපතිතුමා එහි වග කීම අරෙගන වාරි මාර්ග 
ඉංජිෙන්රුතුමාට කිව්වා, ෙමෝය කට කපන්න කියලා. දැන් අපි ඊට 
වඩා පශ්නයකට මැදි වුණා. ෙමෝය කට කැපීමත් එක්ක පැයට 
කිෙලෝමීටර් 80කින් ගංවතුර බැස්සා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපට දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් මුහුද ගලනවා, 
ෙගොඩ බිමට. අෙප් දකුණු කළුතර  දුම්රිය ස්ථානෙය් ඉඳලා අඩි 
20ක් විතර දුරක් අතෙර් මුහුද කමානුකූලව ෙගොඩබිමට ගලාෙගන 
එනවා. ෙමවැනි ආපදාවකදී ෙමතැන තිෙබන ෙලොකු පශ්නයක් 
මම දැක්කා. හදිසි අවස්ථාවකදී රජයට නීති නැහැ; යාන්තණයක් 
නැහැ, දවසකින් ෙදකකින් කාව හරි ස්ථානයකින් ඉවත් කරන්න.  

දකුණු කළුතර දුම්රිය ෙපොළ පිටුපස ඒ සිදුෙවන මුහුදු 
ඛාදනයට ගල් වැටි දාන්නට ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එක තැනක ෙගවල් 
ෙදකක් තිෙබනවා. රජෙය් ඉඩෙම්යි ඒ අය පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ 
අය යන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට නිවාස ලබා දීලා තිබුණත්, ඔවුන් ඒ 
ලබා දීපු නිවසත් භුක්ති විඳිනවා; ඒ රජෙය් ඉඩමත් භුක්ති විඳිනවා. 
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇවිල්ලා තිෙබන 
වාහනවලට ඒ ෙගෙනන ගල් එතැනට බාන්න කමයක් නැහැ. මම 
ෙම් ගැන අද දිසාපතිතුමා ඇතුළු අවශ්ය සියලු පාර්ශ්වයන් එකතු 
කරලා සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී කියෙවනවා, "ඒ 
අත්පත් කිරීෙම්  දැන්වීමක් ගහලා -රජය සන්තක කර ගන්න 
දැන්වීම දාලා- මාසයක් ඉන්න ඕනෑ. ඉන් පස්ෙසේ උසාවි දාලා 
තමයි ඒ පුද්ගලයන්ව ඉවත් කරන්න ඕනෑ." කියලා. එෙහම නම්, 
මම ෙම් කාරණය ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. 2005දී තමයි ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය බිහි වුෙණ්. අද 2017. ඇයි, ෙම්වාට 
පිළියම් නැත්ෙත්? ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ගත්තත් 
තත්ත්වය එයයි.  

අද ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය ගත්තාම, ෙම් කිසිම 
ෙකෙනකු ඉවත් කරන්නට ඒ ෙගොල්ලන්ට නීතිෙයන් බලයක් 
නැහැ. ඇයි, ෙම් පමාදය? පුද්ගලෙයෝ ෙදන්ෙනක් නිසා කළුතර 
නගරය මුහුදු ඛාදනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා 
පිළිබඳව අපි හරියාකාරව තීන්දු-තීරණ ගන්නට ඕනෑ. හදිසි 
අවස්ථාවකදී පිරිස් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
වුවමනා අණ පනත්   වහාම සම්පාදනය කර ගන්නට ඕනෑය කියා 
මම හිතනවා. ෙම් සියල්ෙල්ම අවසාන වගකීම රජය ෙවතයි 
පැවෙරන්ෙන්. යෙමක් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය වී තිෙබනවා නම්, ඒ 
ඉවත් කිරීෙම් හැකියාව දවසකින්, ෙදකකින් කිරීෙම් හැකියාව 
රජයට තිෙබන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ෙමතරම් ගංවතුරක් කළුතර පෙද්ශයට ආෙව්  පළමු වතාවටයි. 

ඉතිහාසෙය් මීට ෙපර කවදාවත් කළුතරට ෙමතරම් ගංවතුරක් 
ඇවිල්ලා නැහැ. මම දකිනවා කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය ෙම්කට 
බලපාන බව. ඒ වාෙග්ම, අධිෙව්ගී මාර්ගයත් බලපානවා. ෙම්වා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගංවතුරින් යට ෙවන පෙද්ශ. එෙහමනම්, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් කළා 
වාෙග් ෙකොන්කීට් කණු උඩ තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගය දිෙවන්නට 
තිබුෙණ්. මම හිතනවා, ෙම් තත්ත්වයට දිගටම බලපාන බව. 
ෙවනත් දිනවල නිදහෙසේ වතුර ගඟට ගලා ෙගන ගිය අවස්ථාව 
දැන් ඇහිරිලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් bund එකක් වාෙග් 
දැන් තිෙබනවා. තැන් කිහිපයකින් විතරයි වතුර බැස යන්නට 
අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්.  

මම දන්නවා, කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිය ගැන. ඒ ගැනත් අපට 
විෙශේෂ අධ්යයනයක් කරන්නට ෙවනවා. කුකුෙළේගඟ ව්යාපෘතිෙය් 
ෙග්ට්ටු ඇරිෙය් වතුර උඩටම පිරුණාට පස්ෙසේ. ඒෙක්දී පශ්නයක් 
ආවා. තත්පරයකට කියුබික් මීටර් 1,330ක් වතුර එළියට දැම්මා. ඒ 
නිසාත් ෙනොහිතන ෙව්ගයකින් ගංවතුර ඇති වුණා.  

මම දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම සභාපති හැටියට 
කටයුතු කරනවා. මම දිසාපතිතුමාටත් කිව්වා, අපි ෙම්වාට ෙපර 
සූදානමක් අනිවාර්යෙයන් ඇති කළ යුතුයි කියලා. ඒ පිළිබඳව 
මතක් කරනවා. ෙම් ගංවතුර ඇති වූ ෙව්ලාෙව් ජනාධිපතිතුමා දින 
ෙදකක් ඇතුළතදී කළුතරට ආවා. අගමැතිතුමා දුරකථනෙයන් 
කථා කරලා අවශ්ය වැඩ කටයුතුවලට අෙප් ඇමතිවරුන්ව ෙයොමු 
කළා. වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ඇතුළු ඔක්ෙකෝම ආවා. 
ඇවිල්ලා නිලධාරින්ට කිව්වා,''චකෙල්ඛ ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
තමන්ෙග් කාර්යය ඉෂ්ට කරන්න. ඒ චකෙල්ඛ පශ්න ඔක්ෙකෝම 
පස්ෙසේ අපට විසඳා ගන්න පුළුවන්.'' කියලා. නිලධාරිනුත් ඒ 
විධියටම භය නැතිව ඒ කටයුත්තට මුහුණ දුන්නා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්නට ඕනෑ, කළුතර දිස්තික්කෙය් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම එක පවුලක් හැටියට එකතු ෙවලා වැඩ 
කළ බව. ෙම් දවස්වල ෙසෞඛ්ය අංශෙයන් ෙකෙරන කාර්යයන් 
පිළිබඳව අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ළිං ශුද්ධ කිරීම, ෙසෞඛ්ය 
සායන පැවැත්වීම කරනවා. ඒ පිළිබඳව මතක් කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 7.51] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 212ෙදෙනක් 

ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, ඒ වාෙග්ම 76ක් වැනි 
පිරිසක් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, ගංවතුර ව්යසනය 
නිසා ලක්ෂ හයකට වඩා ජනතාවක් අවතැන් වූ ෙමොෙහොතක, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ලක්ෂ අටහමාරක් වැනි පිරිසක් නියඟය නිසා 
ව්යසනයට පත් ෙවලා ඉන්න ෙමොෙහොතක, අද ෙම් විවාදය තුළ 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ ව්යසනෙයන් මියගිය ජනතාවට සහ ඒ පවුල්වල අයට, 
අතුරුදහන් වූ අයට ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඇතුළු ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරනවා.  

එදා ෙද්වානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් මිහිඳු මහ 
රහතන් වහන්ෙසේ ලංකාවට වැඩලා ෙම් රෙට් බුදු දහම සථ්ාපනය 
කරලා බුදු දහම රැක ෙගන යන්නයි ෙද්ශනා කෙළේ. ඒ අනුව, 
ධර්මය රකින්න නම් ෙහොඳ රටක් අවශ්ය ෙවනවා; රට රකින්න 
නම් ෙහොඳ -යහපත්- මිනිස්සු ටිකක් අවශ්ය ෙවනවා. යහපත් 
මිනිස්සු බිහි ෙවන්න නම් ෙහොඳ පාලනයක් තිබිය යුතු ෙවනවා. 
ෙහොඳ යහපත් පාලනයක් තිෙබන්න නම් ෙහොඳ පාලකයකු සිටිය 
යුතු ෙවනවා. මට ෙම් අවස්ථාෙව් බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ 
ගාථාවක් මතක් ෙවනවා. 

"ෙදෙවෝ වස්සතු කාෙල්න - සස්ස සම්පත්ති ෙහේතු ච 
පීෙතෝ භවතු ෙලෝෙකෝ ච - රාජා භවතු ධමමිෙකෝ" 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිසි කලට වැසි ලැෙබන්න, 
භව ෙභෝග සම්පත් වැඩි ෙවන්න, ස්වභාව ධර්මෙය් ආශීර්වාදය 
ලැෙබන්න, යහපත් පරපුරක් සිටිය යුතුයි. රට ගැන ආදරයක් 
තිෙබන, ජනතාවට ආදරය කරන පාලකයන් බිහි විය යුතුයි. 
නමුත්, අද අෙප් රට  දකුණු ආසියාෙව් ව්යසනයට පත් වන රටවල් 
අතරින් තුන්වැනි ස්ථානයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  මීට ෙපර 
ව්යසන ආවත් අෙනකුත් රටවලට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රට ව්යසන අඩු 
රටක්.  මමත් ඉන්ෙන් කැලණිය පෙද්ශෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මහජන නිෙයෝජිතයකු විධියට මා ඉදිරිපත් වුෙණ්ත් කැලණිය 
පෙද්ශෙයන්.  එදා කැලණිතිස්ස රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් කැලණි 
ගඟ පිටාර ගැලුවා, මුහුද ෙගොඩ ගැලුවා.  ඒ වාෙග්ම  වළගම්බා රජු 
සමෙය් බැමිණිතියා සාය ඇති වුණා. ජනවහෙර් තිෙබනවා, එෙහම 
ෙද්වල් ඇති වුෙණ් රාජ්ය පාලකයන්ෙග් තිබුණු අධර්මිෂ්ඨ භාවය 
නිසයි කියලා.    

2014 ෙනොවැම්බර් 14ෙවනි දා තමයි ෙම් හංස පූට්ටුව 
ගහන්ෙන්. 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් හංස පූට්ටුව ගහලා සතියයි 
 ගිෙය් ෙකොස්ලන්ෙද්, මීරියබැද්ද නාය යනවා. ඒ ව්යසනෙයන් දිවි 
ගලවා ගත් මිනිසුන් තවමත් ඉන්ෙන් තාවකාලික කූඩාරම්වල. 
පසුගිය අවුරුද්ෙද් අරනායක, සාමසර කන්ද නාය යනවා. ඒ නාය 
යාෙමන් මුළු ගමක්ම වැළලුණා. ඉන් ඉතිරි වුණු මිනිසුන් තවමත් 
ඉන්ෙන් ඉටි ෙරදිවලින් අටවා ගත් කූඩාරම්වල. ඉන් පසුව 
සාලාෙව්, අවි ගබඩාව පිපිරී යනවා. ඒ, ස්වාභාවික ආපදාවක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පරිපාලනෙය් වැරදි නිසා. ඒ පිපි රීම නිසා 
පළාතක්ම විනාශ ෙවලා ගියා. ඉන් පසුව මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු 
කන්ද කඩා වැටුණා. ඒ කුණු කන්දට යට වුණු මිනිසුන් තවමත් 
කුණු කන්දට යටෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට තවමත් පිළිසරණක් 
නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය්දී කැලණි මිටියාවත 
යටකරෙගන ෙම් වාෙග්ම මහා ගංවතුරක් ආවා. අද ෙම් කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත් ෙම්  පශ්නවලට වග කිව යුතු ඇමතිවරු කවුරුත් ෙම් 
සභා ගර්භෙය් නැහැ. නවක මන්තීවරුන් විධියට අපි අහන 
පශ්නයකට උත්තරයක් ෙදන්න ඇමතිවරෙයක් නැහැ. අපි ඒ 
පිළිබඳව කනගාටු ෙවනවා. නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා නම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. කයිවාරු ගැහුව, කටින් බයිලා ගැහුව ෙම් ආණ්ඩුව පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් ගංවතුර නිසා ව්යසනයට පත් වුණු කැලණිය ඇතුළු 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
10,000ක් විතරයි. කියනවා, ෙමවර විපතට පත් අයට රුපියල් 
මිලියන ෙදකහමාරක උපරිමයකට යටත්ව වන්දි ලබා ෙදනවා 
කියලා. ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් කථා කියනවා, නමුත් වැඩ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියනවා, අලුෙතන් පනත් 
ෙගනැල්ලා, පනත් සංෙශෝධනය කරලා නාය යාෙම් අවදානම් 
කලාපවල ඉන්න මිනිසුන් ඉවත් කරනවා කියලා. ඒක හරියට 
අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වාෙග් වැඩක්. පනත් ෙගනැල්ලා 
බලහත්කාරෙයන් මිනිසුන් අයින් කිරීම ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්, ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව 
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නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් හිටපු ඇමතිවරුන් එදා ෙම් 
ගැන කථා කළා. එතුමන්ලා කිව්ෙව් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට සැලසුම් හැදිය යුතු බවයි. මිනිසුන්ට වැඩ කරන්නට 
සැලසුමක් තිබිය යුතුයි, එෙහම නැතිව බලහත්කාරෙයන් වැඩ 
කරන්නට බැහැ. නමුත් කිව්ව වැඩ එකක්වත් තව ෙවනතුරු 
සිදුෙවලා නැහැ. සිද්ධිය සිදුෙවලා දැන් අවුරුදු ෙදකක් පසු ෙවලා 
තිබුණත් තවමත් සාමසර කන්ෙද් මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ, 
ගංවතුරින් පීඩාවට පත් වුණු මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ, කුණු 
කන්ෙදන් පීඩාවට පත් වුණු මිනිසුන්ටත් පිළියම් නැහැ. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ, ෙමොනවත්ම කෙළේ නැහැ කියලා. අඩු වැඩි 
වශෙයන් යම් යම් ෙද්වල් කළා. 

ෙම් ආණ්ඩුෙව් අය එදා  රණ විරුවන් ගැන කිව්ෙව්, “ඕනෑ 
ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්නට පුළුවන්” කියලායි. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, 
"අට පාස් ආමිකාරෙයෝ" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් 
ෙනොෙවයි, අපි  අදත් රණ විරුවන්ට ගරු කරනවා; ෙහටත් ගරු 
කරනවා; එදාත් ගරු කළා. ෙම් රණ විරුවන් තමයි ෙම් 
ව්යසනෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට විශාල වශෙයන් පිහිට 
වුෙණ්. එෙහම ෙනොවුණා නම් මීට වඩා විශාල සංඛ්යාවක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මුළු ෙලෝකෙය්ම ආපදාවක් ඇති වුණාම ඉදිරියට එන්ෙන්, 

පුහුණු ෙවලා  සිටින්ෙන් රණ විරුෙවෝයි. අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් මිලියන 100ක් දීලා තිෙබනවා, ෙම් තිවිධ හමුදාව ආපදා 
අවස්ථාවන්ට මුහුණදීම සඳහා පුහුණු කරන්නට.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු ඇමතිතුමා, අපි ඒක පිළි ගන්නවා. එදා යුද්ධ කාලෙය්ත් 

අපි රණ විරුවන්ට ගරු කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් රට ෙවනුෙවන් 
ජීවිත පූජා කරලා ඒ පරිත්යාග, කැප කිරීම් කෙළේ රණ විරුෙවෝ. 
නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් රණ විරුවන්ෙගන් පෙයෝජනය අරෙගන 
පහුෙවනි දාට හිර ෙගදරට ෙගනියන්ෙන් නැහැ, අපි. අපි කියන්ෙන් 
ඒකයි, අපි ෙදෙගොල්ලන් අතර ෙවනස ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] 
ඇමතිතුමා කලබල ෙවන්න එපා. අෙප් ගම්පහ, කැලණිය 
ජනතාවට ඉතිරි රුපියල් 15,000 ෙදන්නට වැඩ කටයුතු කරන්න 
ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වාෙග් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ෙම් 

රෙට් විපතට පත් වූ ජනතාව ෙවනුෙවන් සහන සලසන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට 

විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා . 7.59] 

 
ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ඇති වුණු හදිසි ව්යසනය 

සම්බන්ධව අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වනු ලබන ෙමම 
විවාදයට එක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන පථමෙයන්ම මම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක වන 
මම කියනවා, ෙමවර සිදුවූ ස්වාභාවික ආපදා අවස්ථාෙව්දී 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් වැඩිපුරම ආපදාවට ලක් වුෙණ් ෙදහිඕවිට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය බව. ස්වාභාවික ආපදා යටෙත් 
ෙමවර නාය යෑම වාෙග්ම ගංවතුර තත්ත්වයද ඇති වුණා. මීට සති 
තුනකට, මාසයකට පමණ කලින් අෙප් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා  අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කයට ගිහින් පසුගිය වසෙර් -
2016 වසෙර්- ඇති වූ ස්වාභාවික ආපදා තත්ත්වය ගැන අපත් 
සමඟින් ෙසොයා බලා විසඳුම් ෙදන විටයි, අප ෙනොසිතූ අවස්ථාවක 
ෙමම ආපදාව ඇති වුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර ආපදාෙව්දී මා 
හඳුනාගත් ෙදයක් තිෙබනවා. ගංවතුරත් සමඟම ෙබොෙහොම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ජල මට්ටම ශීඝ ෙලස වැඩි වීමක් අපට දක්නට 
ලැබුණා. හදිසි ආපදා තත්ත්වය යටෙත් අපට පධානම ගැටලුවක් 
ෙවලා තිබුෙණ් ඔරු, අඟුල් පිළිබඳ කාරණයයි. අපි ගරු 
අමාත්යතුමාට කලිනුත් ඒ ගැන දැන්වූවා. ගරු අමාත්යතුමා අපට 
ඔරු, අඟුල් ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ආවා. නමුත් එතුමාට 
කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ, අෙප් දිස්තික්කයට ඒ ටික එවාගන්න. 
ගරු අමාත්යතුමා මීට කලිනුත් ඒවා ලබා දී තිබුණත් ඒ ඔරු, අඟුල් 
ටික නිසි කමෙව්දයකට ජලයට දා ගන්නට බැරි වීෙම් ගැටලුවක් 
අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අප දැකපු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. 
යාන්තික ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ෙදන විට, ඒ පිළිබඳ ෙමෙහයුම කරන්න 
නාවික හමුදාව ෙගන්වන කියාවලිෙය්දී කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් 
ඇති බව අප දැක්කා. ෙමොකද, පැය තුන-හතරක් යන විට අඩි 
හතක අටක ජල මට්ටමක් දක්වා ශීඝෙයන් වැඩි වන විට අපට 
අපහසු වුණා, නාවික හමුදාවත් සමඟ සම්බන්ධීකරණය 
පවත්වාෙගන යන්න. ඒ නිසා මා ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය් සිටින ගරු අමාත්යතුමාෙග් 
අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

 සීතාවක ගඟ, කැලණි ගඟ, ගුරුෙගොඩඔය සම්බන්ධ වන ජල 
ධාරා සමඟ සම්බන්ධ වන්න අපට පහසුම ස්ථානය තමයි සීතාවක 
තිෙබන, අවිස්සාෙව්ල්ෙලන් ඇවිත් පෙව්ශ වන මාර්ගය. නාවික 
හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු අංගණයක් එහි ඇති කර, අවදානම් අවස්ථාවලදී 
නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් කැ ෙඳව්ෙවොත් එකී අවදානම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙබ්රීෙම් හැකියාව අපට ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ගැනත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසි ආපදාවක් ෙවනුෙවන් 
අෙප් දිස්තික්කය සූදානම් වී සිටියා,  ෙමොකද, අපට ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අද්දැකීමක් තිබුණු නිසා. හැබැයි, ජල 
මට්ටම ශීඝයන් වැඩිවීමත් සමඟ ජනතාව ෙබ්රා ගැනීම, ගලවා 
ගැනීම, පිසූ ආහාර ලබා දීම ආදිය සම්බන්ධෙයන් ගැටලු 
පැවැතුණා. එම නිසා පිසූ ආහාර සඳහා කලින්ම සැලසුමක්, එනම් 
ජලයට යට ෙනොවන පෙද්ශවල සිටින ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන් 
ඇණවුම් ලබාෙගන ජනතාවට ෙදන කමෙව්දයක් සකස් කර 
ගතෙහොත් වඩාත් ෙහොඳ බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අමාත්යතුමාට 
ෙයෝජනා කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසි අවස්ථාව ගැන කතා 
කරනවා වාෙග්ම කතා කළ යුතු තවත් කරුණක් තිෙබනවා. අපි 
දැක්කා, නාය යෑම් අවදානම් තත්ත්වයන් NBRO එක මඟින් 
පකාශ කරන සමහර අවස්ථාවල ගැටලු පවතින බව. පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද්ත් සමහර ස්ථාන අවදානම් කියා පකාශ කළා; සමහර 
ස්ථාන මධ්ය අවදානම් කියා පකාශ කළා. රටක් විධියට අප NBRO 
එකට නිසි කමෙව්දයකට අනුව අලුත් උපකරණ, තාක්ෂණික 
කමෙව්ද ලබා දී ෙනොතිබීම අපට තිෙබන ෙලොකු ගැටලුවක්ය කියා 
මම හිතනවා. ඔවුන්ෙග් පරිණතභාවයට, ඔවුන්ට තිෙබන 
අද්දැකීම්වලට සහ දෘෂ්ටි මානයට හසු වන ආකාරය අනුව තමයි 
ඔවුන් නාය යෑම් ගැන පකාශ කරන්ෙන්. තදින් වැස්සක් එන විට, 
කාලගුණය හරස් වන ෙකොට ජනතාව ඇවිල්ලා "අපි අවදානම් 
තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?" කියා 
අෙපන් අහන ෙකොට මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අපි 
ගැටලුවකට මුහුණ ෙදනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, NBRO එකට 
දැනට තිෙබනවාට වඩා තාක්ෂණික දැනුම ඇතිව පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
නිලධාරින් පුහුණු කරලා ඒ පිළිබඳ නිපුණත්වයක් ලබා ෙදනවා 
නම් මීට වඩා ෙහොඳ දැනුමක් එක්ක ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ක්ෂණිකව ජනතාව ෙබ්රා ගැනීෙම්දී අපට 
ගැටලු මතු වනවා. පිසූ ආහාර ෙදන අතරම එක පුද්ගලයකුට 
දවසකට රුපියල් 300ක් වන පරිදි වියළි සලාකද -වියළි ආහාරද- 
ක්ෂණිකව ලබා ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කළා. එම වියළි ආහාර 
ලබා දීම ඇතුළු සියලු ෙද්ට සමස්ත රාජ්ය තන්තයම, ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ඇතුළු සියලු නිලධාරින් -දිස්තික් ෙල්කම්තුමා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්, ක්ෙෂේත නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින් ඇතුළු සියලු 
නිලධාරින්- එක පවුලක අය වාෙග් සහෙයෝගය දැක්වූවා.                     

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී ඒ අභිෙයෝගය ජය 
ගැනීම සඳහා කෑගල්ල දිස්තික්කය විධියට අපට තිෙබන පධානම 
ගැටලුව  තමයි කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් රජයට අයිති  ඉඩම් 
ෙනොමැති වීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 වර්ෂ ෙය්ත් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අරණායක පෙද්ශෙය්ත්, අෙප් ආසනවලත් 
නාය ගිය අවස්ථාවල ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්දී ගැටලු මතු වුෙණ් 
වැවිලි සමාගම් එක්කයි.  අෙප් ආසනවලත්, අෙප් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලත් වැවිලි සමාගම් එක්ක ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ගැටලු ෙම් වන විටත් නිරාකරණය කර 
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

මම හිතන විධියට අපි පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අර ෙගන මහල් 
නිවාස සංකීර්ණ හදලා, ෙම් අවදානම් තැන්වල ඉන්න ජනතාව 
එකට එකතු කරලා, එක තැනකට ගන්න පුළුවන් නම් අපට ෙම් 
ඉඩම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම විදුලිය, ජලය, මාර්ග 
ආදී යටිතල පහසුකම් ලබා දීෙම්දීත් රජයක් විධියට වියදම් කළ 
යුතු පමාණය අඩු ෙවනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් අපි දැකපු පශ්න 
විධියට ෙම්වා ගරු අමාත්යතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. 
ෙමොකද, ෙම් වසෙර් නැවතත් ඔබතුමාට වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් 
පවරා ෙගන ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට කරන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දකින තවත් ෙදයක් තමයි, 
ෙම් ගංවතුර සහ නාය යෑම් එක්ක දිගින් දිගටම ෙම් අරගළය අපට 
කරන්න බැරි බව. ඒ නිසා අප දිගුකාලීන විසඳුම්වලට යා යුතුයි.  
අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, කෑගල්ල දිසත්ික්කය සුළු වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කමයන්ට යටත් ෙවලා තිෙබන බව. වාරිමාර්ග ෙයෝජනා 
කමයන්ට යටත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඇළ, ෙව්ළි, අමුණු 
නිසියාකාරව නිසි පමිතියට නඩත්තු ෙනොකිරීෙමන් ජලය බැස 

යාෙම් ගැටලුවකට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාත්යතුමනි, 
ෙම් ආපදා අවස්ථාෙව් වාරිමාර්ග අමාත්යාංශෙයනුත් අපට යම් 
පතිපාදනයක් ලබා ගන්න උනන්දු ෙවනවා නම්, අපට ෙම් ඇළ, 
ෙව්ළි, අමුණු පතිසංස්කරණය කරලා ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැලණි ගඟත්, සීතාවක 
ගඟත්, ගුරුෙගොඩ ඔයත් නිසා ඇති වන ගංවතුරත් එක්ක 
රුවන්වැල්ල, දැරණියගල, යටියන්ෙතොට පෙද්ශවල ජනතාවට 
ෙපොරබදන්න ෙවනවා. ඒ වතුර ටික බහින ෙකොට ඇවිල්ලා 
පූෙගොඩ, මල්වාන, කැලණිය, ෙකොෙලොන්නාව පෙද්ශවල ජනතාව 
පීඩාවට පත් ෙවනවා. එක්දහස් නවසියහැත්තෑ ගණන්වල  
වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් කැලණි ගඟ වයඹට හැරවීෙම් 
ව්යාපෘතියක් තිබිලා තිෙබනවා. ගරු අමාත්යතුමා නිෙයෝජනය 
කරන වයඹ පළාෙත් ජනතාව වතුර නැතිව දුක් විඳින ෙකොට  වතුර 
අතිරික්තයක් එක්ක ෙම් පළාෙත් ජනතාව අතර මං ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් කැලණි ගඟ වයඹට හැරවීෙම් ව්යාපෘතිය 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී අපට උපකාර කළ රාජ්ය  
තන්තය, නිලධාරින්, ක්ෙෂේත නිලධාරින්, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කළ 
සියලුම නිලධාරින්, තිවිධ හමුදා නිලධාරින් ඇතුළු සියලු ෙදනාටම 
අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක් තිෙබනවා.   

 

[අ.භා. 8.08] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට කාලය ලබා 

දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, හම්බන්ෙතොට වැනි දිස්තික්කවල ෙම් 
ව්යසනෙයන් මිය ගිය, අවතැන් වුණු, අතුරුදහන් වුණු ජනතාවට 
අෙප් කනගාටුව, ෙශෝකය පුද කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ව්යසනෙයන් විපතට පත් 
වූ ජනතාව විශාල පමාණයක් සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා සහ 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විශාල වශෙයන් ඇප කැප ෙවලා, රාජ්ය 
නිලධාරින් ඇතුළු රාජ්ය තන්තෙය් සිටින සියලු ෙදනා එක්කම 
එකතු ෙවලා ඒ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කළ බව අපි 
දන්නවා. අපි දැක්ක ෙදයක් තමයි, සෑම විටම විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්, ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන් කවදාවත් ෙම් රජය කරපු 
ෙදයක්, කරන ෙදයක් ගැන ෙහොඳක් කියන්ෙන් නැති බව. සෑම 
විටම විෙව්චනයකින් තමයි ඒ කථා නවත්වන්ෙන්. පසු ගිය වසෙර් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, අරණායක පෙද්ශෙය් විශාල ව්යසනයක් 
සිදු වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයත්, ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් නිලධාරින් ඇතුළු සෑම ෙදනාමත් ඒ ව්යසනෙය්දී 
ෙකොයි විධියටද කටයුතු කෙළේ කියලා අපි දැක්කා. මට ෙපර කථා 
කළ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා, අරණායක තවම 
විශාල පිරිසක් කූඩාරම්වල සිටිනවා කියලා. මා එතුමාට කියන්න 
කැමැතියි, එෙලස තවම ඉන්ෙන් පවුල් 31ක් පමණයි කියලා. 
අනික් අයට ඒ අවශ්ය ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අයට 
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තමන්ෙග් ඉඩම්වල නිවාස හදා ගන්න අවශ්ය මුදල් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙයනුත් නිවාස විශාල 
පමාණයක් හදා දුන්නා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ පෙද්ශයට 
ගිහිල්ලා තිවිධ හමුදාවත් සමඟ ඒ නිවාස විවෘත කරලා ඒවා ඒ 
ජනතාවට භාර ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම චීන ආධාර 
ඔස්ෙසේ තව නිවාස 100ක් හදාෙගන යනවා. ඒ ටික කර ෙගන 
යනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් නීතියකුත් තිබුණු බව අපි දන්නවා. 
ඒක තමයි, නිවසක බිත්ති බැඳලා ඊට පස්ෙසේ වහලය හදාෙගන ඒ 
පවුල් ඒ නිවාසවලට යා යුතුයි කියන නීතිය.  

මා හිතන විධියට ඒ නීතිය දැන් සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ අනුව නිවසක කාමරයක් හරි හදාෙගන ගිහිල්ලා ඉතිරි ටික 
අවසන් කර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඒ නීතිය සංෙශෝධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ඒ වැඩ ටික නිසියාකාරව 
ඇමතිතුමාෙග්ත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්ත් මඟෙපන්වීම ඔස්ෙසේ 
ෙකරී ෙගන යනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට තවත් ෙදයක් මතක් කරන්න තිෙබනවා. 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් සමහර පෙද්ශ පසු ගිය අවුරුද්ෙද් නාය 
ගියා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ගංවතුර නිසා කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාව 
අවතැන් වුණා. හැබැයි, අනික් දිස්තික්කවල වාෙග් විශාල 
ව්යසනයක් කෑගල්ල දිස්තික්කයට සිදු වුෙණ් නැහැ. නමුත්, ඒ 
නාය යෑම්වලින් අවතැන් වූ ජනතාව තවමත් වතුකරෙය් සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රඹුක්කන ආසනෙය් අවතැන් වූ ජනතාවෙගන් 
ෙකොටසක් බැද්ෙද්ෙවල වත්ෙත් සිටිනවා. තවමත් ඒ අය සිටින්ෙන් 
කූඩාරම්වල. වතුවලින් ඔවුන්ට අවශ්ය ෙද් සිදු ෙවලා නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහාත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වුෙණොත් 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. 

අෙප් රෙට් ජනතාව ෙමවැනි ව්යසනයන්ට මුහුණ දුන්නාට 
පස්ෙසේ සෑම විටම නැඟී සිට ඉදිරියට අඩියක් තබා තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. හැබැයි, අපට කවදාවත් ඒ නැති වුණු ජීවිත නැවත ලබා 
ගන්න බැහැ. ෙම් ව්යසනයට මුහුණ දුන් ගම්වල ජනතාවෙග් මුළු 
ෙසේසතම නැති ෙවලා තිෙබනවා; ජීවිතය පමණයි ෙබ්රිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ජීවිත ෙගොඩ නඟා ගන්න අප සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා ඔවුන්ට අත හිත දිය යුතුයි කියන එක මා ෙම් ෙවලාෙව් 
පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අෙප් රජය බලයට පත් ෙවලා අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාව තුළ 
ෙම් වාෙග් ආපදා කීපයකටම අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
විපක්ෂය කියන විධියට ෙනොෙවයි, රජයක් හැටියට අපි ඒවාට 
මුහුණ දීලා ජනතාවට අවශ්ය සම්පත් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, 
අගාමාත්යතුමාට, ඇමතිතුමාට, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට සහ සියලුම 
රජෙය් නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය දිහා බැලුවාම ඒ 
නිලධාරින්ට තිෙබන සීමාසහිත සම්පත් එක්ක සෑම තැනම ඇවිදලා 
බලා ආපදා සිදුෙවලා තිෙබන තැන්වලට ෙමොනවාද ෙකෙරන්න 
ඕනෑ, ඒ කාර්යයන් ෙකොයි විධියටද ඉටු වන්න ඕනෑ, ඒ සම්පත් 
ලැෙබන්න ඕනෑ කාටද කියලා ෙසොයා බලා ඒ සෑම ෙදයක්ම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා ලබා දීලා තිෙබනවාය කියන 
එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දිසාපතිවරු, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු රජෙය් 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාම කාටවත් ෙවනසක් ෙනොවන පරිදි ඒ 
කටයුතු කර ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් සිටින සියලු ෙදනාම වාෙග් එකතු ෙවලා ලාංකිකයන් 
හැටියට සෑම විටම අවශ්ය සම්පත් ලබා දීලා ඒ උවදුරුවලට මුහුණ 
දුන් ජනතාවට උදවු උපකාර කරලා තිෙබන බවත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් ෙමෙලස උදව් උපකාර ලබා දීම පිළිබඳව අපි 
සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. 

රාජ්ය ආයතන විසින් ලබා ෙදන සම්පත් කළමනාකරණය 
කරලා, ඒ සම්පත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට වාෙග්ම සෑම 
ගාම නිලධාරි වසමකටම කමානුකූලව ෙබදී යන්න අවශ්ය කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අෙප් වැටුපත්, 
අපට ලැෙබන දීමනාවත් ෙම් විපතට පත් වුණු අයට සහන සැලසීම 
ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන්න තීරණය කරලා තිෙබන බව මා 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. එතැනින් අපි නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට අපි සියලු 
ෙදනාම සෑම විටම ඉන්න බව මතක් කරමින්, අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ අවස්ථාෙව්දී කරපු 
ෙසේවයට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.   

[අ.භා. 8.15] 
 
ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මන්තීතුමා අද දින කාලීන මාතෘකාවක් යටෙත් ගංවතුර උවදුර 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් අද උදෑසන සිට ගරු මන්තීවරුන් දීර්ඝ 
කතිකාවතක ෙයදුණා. ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට මම ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලා කරපු කථා 
ෙබොෙහොමයකට ඇහුම් කන් දුන්නා. ෙම් අවස්ථාව, ෙම් රෙට් අපි 
කාටත් මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණු සංෙව්දී අවස්ථාවක්. ලක්ෂ පහකට 
අධික ජනකායක් ෙම් ආපදාව නිසා අවතැන් වුණා. එක් එක් 
අවස්ථාවලදී ඔවුන් අධික පීඩනයට පත් වුණා.  රට පුරා අවතැන් වූ 
ජනතාව ෙබොෙහොමයක් ෙම් අවස්ථාව වනෙකොට පීඩාවට 
පත්ෙවලා සිටිනවා. රට පුරා විපතට ෙගොදුරුෙවලා සිටින සියලු 
ෙදනා ෙවනුෙවන් මා ඉතා කනගාටුවට පත් වනවා.  ආපදා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඔවුන්ෙග් දුක 
ෙබදා ගන්නට  කටයුතු කරන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් ආගමික නායකයන්, සිංහල, ෙබෞද්ධ, මුස්ලිම්, දමිළ, 
කෙතෝලික බැතිමතුන්, ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා, ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමා, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානීන්, යුද හමුදාපතිතුමා, 
නාවික හමුදාපතිතුමා, ගුවන් හමුදාපතිතුමා ඇතුළු හමුදාෙව් 
නිලධාරින්, ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්, බන්ධනාගාර 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්, අෙප් අමාත්යාංශෙය් වාෙග්ම 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් සියලුෙදනා ෙම් රෙට් පුරවැසියන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට ෙම් විපත්තිය කළමනාකරණය කිරීමට විශාල කැප 
කිරීමක් කළා; මානුෂික ෙමෙහයුමක් කළා.  

මෑත යුගෙය් අත් ෙනොවිඳපු ඉරණමකට තමයි ෙම් ජනතාවට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු වුෙණ්. ඒ බලපෑම ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් මා 
ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න කැමැතියි.  ආර්ථිකෙයන් දියුණු 
රටවල සිදු වන දූෂණ කියාදාමය ෙහේතුෙවන් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යෑම නිසා අද වනෙකොට ෙද්ශගුණික විපර්යාස ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස ශී ලංකාවට අත් විඳින්න සිදු 
වුෙණ් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් බලපෑම සෘජුව අෙප් කලාපයට 
බලපෑ නිසායි. ඒ ෙද්ශගුණික විපර්යාස ෙහේතුෙවන් අෙප් ශී 
ලංකාවට විශාල විපත්තියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාය කියා මා 
හිතනවා. 

දිස්තික්ක 15ක් ෙම් උවදුරට ලක් වුණු බව මා වගකීෙමන් 
යුතුව මතක් කරන්න ඕනෑ. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 132ක් 
ෙම් ජල ගැල්ෙමන් විපත්තියට පත් වුණා. පවුල් 150,000ට 
ආසන්න පමාණයක් ෙම් ජල ගැල්ෙමන් හානියට පත් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම  ලක්ෂ 5කට අධික ජනකායක් ගංවතුර සහ නාය යෑම් 
නිසා විපතට පත් වුණා.  

213 ෙදෙනක් මරණයට පත් වුණා. නිල වාර්තා අනුව 
අතුරුදහන් වූ සංඛ්යාව 79ක්. සහමුලින්ම හානියට පත් වුණු නිවාස 
සංඛ්යාව 2,781ක් බව වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 19,000ට වැඩි 
නිවාස සංඛ්යාවක් අර්ධ වශෙයන් හානියට පත් වුණු බව අපට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
වාෙග්ම රට පුරා දිස්තික්ක 15ක කඳවුරු 183ක් ෙම් වන විටත් 
පවතිනවා. ෙම් වන විට ඒ කඳවුරුවල සිටින ජනතාව 15,000ට 
අධිකයි. ෙගෝලීය උෂ්ණත්වෙය් ෙවනස්වීමත් සමඟ අප වැනි කුඩා 
රටකට බලපෑ ෙම් ව්යසනය -ස්වභාවික විපත්තිය- 
කළමනාකරණය කිරීම රජයක් හැටියට අෙප් යුතුකමක්. ෙම් රෙට් 
සියලුෙදනාම ෙම් කර්තව්යයට කැප වුණා.  

අද ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා එල්ල වුණා. නමුත් 
ආණ්ඩු පක්ෂය, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පූර්ණ වගකීම භාර අරෙගන 
කටයුතු කළා. අමාත්යාංශ ගණනාවක්  ඒ කර්තව්යයට උර දුන්නා; 
කර දුන්නා; කැප වුණා. රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් විශාල කැප 
කිරීමක් කළා.  පසුගිය 25 වන දා රෑ -26 වන දාට එළි ෙවන්න- 
අෙප් රෙට් ගම් දනව් සිසාරා ගංවතුර ගලලා, ඒ දුඹුරු පාට වතුෙරන්  
ජනතාව ෙතමනෙකොට ඒ ෙමොෙහොෙත් ඔවුන් අත් විඳපු තත්ත්වය 
ගැන අපි හිතන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනෙය් පටු අරමුණු තකා ෙමතැන 
කථා කරලා, රජයක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව්  
ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ අවමානයට ලක් කිරීම ඉතාම 
කනගාටුදායකයි. රජයක් හැටියට අෙප් අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදස් 
පරිදි සිදු කළ පධාන ෙමෙහයුම්වලට මාත් සහභාගි වුණා. 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට මට කාර්යභාරයක් තිබුණා, ඒ 
ජාතික ෙමෙහවර කියාත්මක කිරීෙම්දී.  

තිවිධ හමුදාවත්, රෙට් පධානිනුත් එකතු කරෙගන ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට අපි වගකීෙමන් කටයුතු 
කළා. අෙප් ආයතන හතෙර් පධානින් එකතු ෙවලා තිවිධ හමුදාවත් 
ඒකරාශි කරෙගන අගාමාත්යතුමාෙග් සහ  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අෙප් අමාත්යාංශෙය් බලඇණිය ශක්තිමත් කළා. 
තිවිධ හමුදාව ෙයොදාෙගන ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් 
ෙමෙහයුම් මැදිරිය ශක්තිමත් කළා. ඉන් පසු අගාමාත්යතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි අපි දිස්තික් මට්ටමින් සංවිධානය වුණා.  තිවිධ 

හමුදාව ෙයදවීෙමන් දිස්තික් ෙල්කම්තුමන්ලා ශක්තිමත් කරන්නට 
කටයුතු කළා. ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, යුද හමුදාව  දිස්තික් 
මට්ටෙම් කටයුතු ෙමෙහයවීමට දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට ශක්තියක් 
ලබා දුන්නා.  ගංවතුරට ෙකොටු ෙවලා හිටපු අහිංසක ජනතාව ගස ්
උඩ, ගල් උඩ, වහලවල් උඩ ඉඳෙගන තමන්ෙග් ජීවිතය -පණ 
ෙකන්ද- ෙබ්රා ගන්න කෑ ගහනෙකොට ඔවුන් ෙබ්රා ගැනීමට 
හමුදාව සෑෙහන කැපවීෙමන් කටයුතු කළ ආකාරය අප දැක්කා.  

රටම විශාල විපත්තියක සිටින ෙමොෙහොතක ෙද්ශපාලන 
අරමුණු තකා "රජය, රජෙය් වගකීම ඉටු කෙළේ නැහැ" කියලා එක 
එක කථා පැවැත්වීම ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ෙම් විපත්තිය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
අරමුණු ෙවනුෙවන් එක් එක් අතට හරවා ගන්න බැලුවා; 
ෙද්ශපාලන වාසිවලට හරවා ගන්න බැලුවා. හැබැයි මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි, රජයක් හැටියට අපි ක්ෂණිකව ගත යුතු කියා 
මාර්ග ගත්ත බව. භාණ්ඩාගාරෙයනුත්, ජාතික රක්ෂණ භාර 
අරමුදෙලනුත් රුපියල් මිලියන 266ක් අපි ක්ෂණිකව ෙවන් 
කරෙගන අවතැන් වී ඉන්න උදවියට පිසූ ආහාර ලබා දීමට 
කටයුතු කළා. ඒ ෙවනෙකොට ගුවන් හමුදාව ගුවනින් ගිහිල්ලා 
මුදාගත් පුද්ගලයන් ගණන අනන්තයි අපමාණයි. ගුවන් හමුදාෙව් 
යානා රට පුරා විහිදුවලා පධාන වශෙයන් දිස්තික්ක 8ක පැවැති 
තත්ත්වය මැඩපවත්වන්න විශාල කැපවීමක් කළා. ගුවන් හමුදාෙව්  
එක් නිලධාරියකු මියගියා.  තවත් ගුවන් හමුදා යානයක් බිමට 
කඩා වැටුණා. ගුවන් හමුදාව ගුවනින් ගිහිල්ලා විශාල පිරිසක් 
ෙබ්රාගත්තා. 

එපමණක් ෙනොෙවයි නාවික හමුදාව ගත්ෙතොත්, නාවික 
හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු විශාල සංඛ්යාවක් විපතට පත් පෙද්ශ පුරා 
විහිදුවා එම විපතට පත් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට  ඔවුන් දැඩි 
කැපවීමක් කළා. ඒ උදවිය නිලධාරින් හැටියට දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර ෙගන ඒ හරහා පාෙද්ශීය මට්ටෙම් 
පටන් සෑම පෙද්ශයකම ආපදා තත්ත්වයන්ෙගන් විපතට පත් 
ෙවලා සිටි  ජනතාව ෙබ්රාගන්න විශාල කැපවීමක් කළා. ඒ 
වාෙග්ම යුද හමුදාව එම තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්නට යුද 
ටැංකි පවා ෙයොදවලා,  ගංවතුර තිබුණු පෙද්ශවල තත්ත්වය 
මැඩපවත්වන්න බිම් මට්ටමින් කැප වුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලීසියත් විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශය හරහාත් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකටම අවම වශෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් 10ෙදෙනකු 
පමණ ෙයොදවලා ඒ පධාන ෙමෙහයුම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 
කරන්න අෙප් අමාත්යාංශය කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම එම 
තත්ත්වය තුළ ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා, විෙශේෂෙයන්ම 
ජාත්යන්තර ආධාර ලබා ගැනීමට අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු 
කළ බවත් මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය දැකලා අපට 
හිතවත්, සම්බන්ධතා තිෙබන රටවල් අපට ආධාර ෙදන්නට පටන් 
ගත්තා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එෙසේ ලැබුණු ආධාර ෙපරළා දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලවලට ලබාෙදන්නත් අපි කටයුතු කළා.  අෙප් 
ජනතාව දිගින් දිගටම පීඩාෙවන් සිටින ෙමොෙහොතක රට පුරා 
සිටින මාධ්යෙව්දීන්, මාධ්ය ආයතන, මාධ්ය සංවිධාන විශාල 
කැපවීමක් කළ බව අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොදු මහත් ජනතාව තමන්ෙග් අසල්වැසියාව 
ෙබ්රාගන්න විශාල උත්සාහයක නියැලුණා. ඒ වාෙග්ම 
මාධ්යෙව්දීන් ඒ උදවියෙග් කාර්ය භාරය කරනෙකොට, ඒ මාධ්ය 
ආයතන විසින් විශාල සහනාධාර පමාණයක් රටපුරා ෙබදාහැරීමට 
කටයුතු කළා. ඔවුන්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. 
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නිලධාරි වසම් මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් මට්ටමින් ඒවා ලැබිය 
යුතු  ජනතාව ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්නට කටයුතු කරනවා.  ෙම් 
වනෙකොටත් කඳවුරුගත ෙවලා සිටින ජනතාවෙගන් එම 
සහනාධාර ලබා ෙදන්නට සුදුසු ජනතාව කවුද කියලා හරියාකාරව 
ෙතෝරා  ෙගන එම සහනාධාර සහ අත්තිකාරම්  ලබා ෙදන්නට  
රජය කැප ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද දින ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් සිදු වුණු ෙම් 
කතිකාව පිළිබඳව රජය ඉතාම සංෙව්දීව අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙචෝදනා එල්ල වුණා නම්, එම ෙචෝදනා 
පිළිබඳව ඉතාම ධනාත්මකව, ජනතාවාදීව කල්පනා කර බලා 
කටයුතු කරනවා.  රජයක් හැටියට අද ෙම් විවාදෙය් වටිනාකම 
ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියටත්,  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත්යාංශය 
හැටියටත් අවධාරණය කරෙගන, අමාත්යාංශය හරහා ෙකෙරන්න 
තිෙබන වගකීම් ඉටු කරමින් ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙමම ආපදා 
තත්ත්වයන් මැඬ පැවැත්වීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කරනවා. ෙම් 
ෙවනෙකොටත් අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පසුගිය විසිපස් වැනි දා අසාමාන්ය ෙලස ඇති 
වුණු ෙමම ව්යසන තත්ත්වයට ෙපර,  අධි අවදානම් කලාපවල 
ජීවත් වන ජනතාවට සහන ලබා දීම තක්ෙසේරු කිරීම සඳහා අපි 
රජය හැටියට කැබිනට් පතිකාවක් සකස් කරමිනුයි සිටිෙය්. එෙසේ 
කටයුතු කරමින් සිටින  ෙමොෙහොතක තමයි ෙමම උවදුර සිද්ධ 
වුෙණ්; ෙම් විපත්තිය සිද්ධ වුෙණ්. ඒ ෙවනෙකොට රට පුරා සිදු කර 
තිබුණු සංගණනයට වඩා විශාල පමාණයක් අද ඒකට එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි අමාත්යාංශයක් හැටියට එකතු කර ගත් එම 
දත්ත පමාණය නැවතත් ෙවනස් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා කියා 
මම විශ්වාස කරනවා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම 
තිෙබන අධි අවදානම් කලාපවල ජීවත් වන ජනතාවට සහන 
සැලසීමට අවශ්ය ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් කියාදාමයක අපි 
නිරත ෙවලා  සිටියා. එෙසේ නිදහස් කර ගන්නට අවශ්ය වතු 
සමාගම්වල ඉඩම් -LRC හා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් - හඳුනා ෙගන එම 
අවතැන් වුණු ජනතාවට නි වාස ලබා දීෙම් කියාදාමය සඳහා  අපි 
කටයුතු සම්පාදනය කරමින් සිටින ෙමොෙහොතක තමයි ෙම් විවාදය 
ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා රජයක් හැටියට අපි ඉටු කරපු වගකීම වාෙග්ම 
ඉදිරිෙය් දී ජනතාව සුරක්ෂිත කිරීමට තවත් රාජකාරි 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එෙහම 
නම් අමාත්යාංශෙය් ගරු අමාත්යවරයාෙග්ත් උපරිම සහෙයෝගය 
ඇතිව ඉදිරියටත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය හැටියට 
අෙප් වගකීම ඉටු කරන්නට ඇප-කැප ෙවනවාය කියා නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිවරයා හැටියට පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 8.34ට, 2017 ජුනි 20 වන අඟහරුවාදා           
අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

பாரா மன்றம் பி. ப. 8.34 மணிக்கு, 2017 ன் 20, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப. 1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Parliament adjourned at 8.34 p.m. until  1.00 p.m. on Tuesday, 
20th June, 2017.  
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ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂෙය් උදවිය ෙම් රජයට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කරනවා නම්, රට පුරා දැෙවමින් තිබුණු         
ඒ තත්ත්වය මැඩ පවත්වන්නට රජය කියා කළ ආකාරය ගැන 
කාරුණිකව හිතලා බලන්න. තමන්ෙග් අසල්වැසියා 
ෙබ්රාගන්නට, සෙහෝදරයා, අම්මා, තාත්තා, නැන්දා, මාමා, 
තමන්ෙග් දුව, පුතා ෙබ්රාගන්නට, ඔවුන් ජීවිතයත් සමඟ සටනක 
සිටි ෙමොෙහොතක ඒ තත්ත්වෙයන් පීඩාවට පත්වුණු සෑම 
ෙකෙනකුෙග්ම ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්නට  ඒ සියලු ෙදනාම 
කැපවුණු ආකාරය ඉතාමත්ම පශංසනීයයි. මම ඒ උදවියට 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙකටි 
ෙමොෙහොතක් තුළ ගත් ඒ උත්සාහය දිගින් දිගටම කියාත්මක 
කරන්න සිදු වුණා.  දවසකින් ෙදකකින් ජලය බැසයන්ෙන් නැති 
තත්ත්වය උඩ  වියළි සලාක ෙදන්නට පටන් ගත්තා. රුපියල් 
මිලියන 266ක් වන මුදල් සම්භාරය  අපි ක්ෂණිකව දිස්තික් 
ෙල්කම්වරුන් හරහා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට නිවැරදි 
දත්තයන් සහිතව ව්යාප්ත කරලා, සෙතොස ගබඩාවල තිබූ වියළි 
සලාක ඒ පෙද්ශවලට යවලා අපි ඒ අවස්ථාෙව්  එම තත්ත්වය 
කළමනාකරණය කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම රජයක් 
හැටියට අපි අද වන විටත් ඔවුන්ට  එම වියළි සලාක ලබාෙදන බව 
මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙම් වනෙකොට කඳවුරුගත ෙවලා සිටින ජනතාව ගැන 

හිතුවාම, ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ඉතාමත් පීඩාෙවන් ජීවත් වන පිරිස් 
සිටින කඳවුරු තිෙබනවා.  නාය ගිය තැන්, ගල්, ඒ වාෙග්ම විශාල 
පර්වතයන් නිවාසවලට වැටුණු තැන් තවමත් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාරවල් අවහිර කරමින් විශාල පස් කඳු කඩා වැටුණු 
පෙද්ශ තවම තිෙබනවා. එම තත්ත්වය මැඩ පවත්වන්න අවශ්ය 
මූලික වැඩසටහන ෙවන්ෙන් අෙප් අමාත්යාංශය හරහා, NBRO 
ආයතනය හරහා කරෙගන යන දීප ව්යාප්ත වැඩසටහනයි. භූ 
විද්යාඥයන් එම කලාප හඳුනා ෙගන තව තවත් එම ස්ථාන 
සුරක්ෂිත කරන්නට අවශ්ය කියාදාමය ෙම් ෙවනෙකොට ෙගන 
යනවා. ඒ වාෙග්ම පූර්ණ හානි වුණු හා අර්ධ හානි වුණු 
නිවාසවලට රක්ෂණ භාර අරමුදෙලන්  වන්දි ලබා ෙදන්නට අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට රජයක් හැටියට කටයුතු සම්පාදනය කරෙගන 
යන බව මම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙවනෙකොට දිස්තික්ක 
ෙදකකට රක්ෂණ භාර අරමුදල හරහා එම වන්දි ලබා දීමට 
කටයුතු සලස්වා දී තිෙබනවා. නැවත සුරක්ෂිත කිරීෙම් ෙමම 
කියාදාමය තවම පටන් ගත්තා විතරයි කියන එකත් මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ. අපි  රජයක් හැටියට වන්දි ලබා දීෙම් එම 
කියාදාමය අඛණ්ඩව ඉදිරියට -ෙමම විවාදය පැවැත්ෙවන අද 
දිනෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් - ෙගන යනවා.  දැනට අර්ධ හානියට 
පත්ව තිෙබන දහනව දහසකට අධික නිවාසවලත්, පූර්ණ හානියට 
පත්ව තිෙබන ෙදදහස් හත්සියයකට වැඩි නිවාස පමාණයක් 
සඳහාත්  රජය වගකීම දරනවා.  ඉදිරිෙය්දී සහනාධාර සහ රුපියල් 
දසදහසක රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් අත්තිකාරම ලබා ෙදනවිට ගාම 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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විගණන මවේලළ මකොමින් වභළමේ කළර්ය වළධන ලළර්තළල  
 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ  
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු  
 

මඳෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමෙන් ඇස ප්රහන  
 ජන ජීවිතඹට ඵරඳහන ළටලු විඳීභ වහ ඩිනම් පිඹය 
 ඳහලිආරු ආශ්රිත දුවනන තිවිවිධයී    ටතු ම භළඩ ඳළළවීමභ 
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අ.භළ. 1.00  ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුෙළ [ගරු කරු ජයසරිය ෙශතළ]  
මූළවනළරූඪ විය. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கய ஜசூரற] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 

 

විගණන මවේලළ මකොමින් වභළමේ කළර්ය 

වළධන ලළර්තළල 
கக்கரய்வுச் செமகள் ஆமக்குளறன் 

தெனரற்யமக அநறக்மக 
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE 

COMMISSION 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහ ජ ජනයජධආ ආඩුඩුරභ 

යසගහධ  41ආං6  ව 153ඌ යසගහ ්රහය 2017.01.01 
දින දුට 2017.03.31 දින දක්හ විණන ධේහ ධොමින් බහධ  
හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.   

 

ලිිළ මේඛනළදිය ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ (ඉඩේ වශ ඳළර්ලිමේන්තු 
ප්රතිවංවහකරණ  අෙළතය ශළ ආණ්ු  ඳක්මස ප්රධළන 

වංවිධළයකතුෙළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க - கரற ற்யம் 

தரரளுன்ந யெலமப்தை அமச்ெயம் அெரங்கக் கட்ெறறன்  

தொற்சகரனரெரதம்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
රු ගහනහඹ මභනි, වියය ංර්ධන වහ නජීවි 

අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ වියය ංර්ධන 
වහ නජීවි අභහතයහංලධආ හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ වියය ංර්ධනඹ ව ඳරිය ව සහබහවි 
ම්ඳවී පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ 

තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් වහ ජනභහධය අභහතය මභහ 
ධුවධන් භභ ඳවත වන් හර්තහ, නිඹභඹන් වහ ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යමි.  

(i) 2016 ර්ඹ වහ ධශ වහ ආධඹීජන ්රවිඳවීවි  
ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ;   

(ii) 2016 ර්ඹ වහ ශභනහයණ ධේහ 
ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ; 

(iii) 2016 ර්ඹ වහ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි හර්තහ; 

(iv) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 5 
න්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන 
ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් හදන රවන 
2017 භහර් ම 28 දිනළවි අං  2012/16 දයන අවි විධලේ 
ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(v) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භහර් ම 28 දිනළවි අං 2012/17 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(vi)  2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භහර් ම 31 දිනළවි අං 2012/52 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (vii) 2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භළයි 08 දිනළවි අං 2018/2 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

(viii)  2007 අං 48 දයන විධලේ ධශ බහඩුඩ ඵවන ඳනධවී 2 
න්විධආ ං3  උඳන්විඹ ඹටධවී විධලේ ධශ 
බහඩුඩ ඵවන ම්ඵන්ධධඹන් මුදල් අභහතයයඹහ විදුන් 
හදන රවන 2017 භළයි 19 දිනළවි අං 2019/21 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ix) (235 අධිහයඹ න  ධර්ගු ආඥහඳනධවී 10 න්විඹ 
ඹටධවී ආනඹන තීරු හස ම ම්ඵන්ධධඹන් වූ ධඹීජනහ  
ං2017 ධඳඵයහරි  16 දිනළවි අං 2006/42 දයන අවි 
විධලේ ළට් ඳත්රඹ   

 

එභ හර්තහ, නිඹභඹන් ව ධඹීජනහ යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ (උවවහ අධයළඳන            

ශළ ෙශළෙළර්ග අෙළතයතුෙළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමේ 
වභළනළයකතුෙළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்யம் 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெயம் தரரளுன்நச் ெமத 

தொல்யம்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

රු ගහනහඹ මභනි, 2016 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී 

යමි.  
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

එභ හර්තහ නනවි ටතු ම ංදූණ විධයී    ව භහධය 
පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි 
භභ ධඹීජනහ යමි.   

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, 1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර 

ඳනධවී 27 ං1  න්විඹ ඹටධවී උස අධයහඳන වහ භවහභහර් 

අභහතයයඹහ විදුන් විලසවිදයහර ්රවිඳහදන ධොමින් බහධ  

නිර්ධේලඹ හිත ධේයහධදනිඹ විලසවිදයහරය ඹ නදය විදයහ 

පීඨධආ, නිර්වින්දන නදය අංලධඹහි නහභඹ නිර්වින්දනධ  ජ වහ 

ංට වීහය නදයධ  ජ අංලඹ ධර ංධලීධනඹ යමින් 

ඳනන රවන 2016  ඔක්ධතීඵර් 26 දිනළවි අං 1990/16 දයන 

අවි විධලේ ළට් ඳත්රධආ ඳශ යන රද නිඹභඹ භභ ඉදිරිඳවී 

යමි.   

එභ නිඹභඹ අධයහඳනඹ වහ භහන ම්ඳවී ංර්ධනඹ පිළිඵ 

ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ 

ධඹීජනහ යමි.   

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි. 

(i) 2016 ර්ඹ වහ පුවීතරභ දිස්රික් ධල්ම් හර්ඹහරධආ 

හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්;   

ංii) 2016 ර්ඹ වහ ්රිකුණහභරඹ දිස්රික් ධල්ම් 

හර්ඹහරධආ හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්; ව 

ංiii) 2016 ර්ඹ වහ වම්ඵන්ධතොට දිස්රික් ධල්ම් 

හර්ඹහරධආ හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිණුම්. 

එභ හර්තහ අබයන්තය ඳරිඳහරනඹ වහ යහජය ශභනහයණඹ 

පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි 

භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, අබයන්තය ටතු ම, ඹම ංර්ධන 

වහ ංසෘවි ටතු ම අභහතය මභහ  ධුවධන්  2016 ර්ඹ 

වහ ංසෘවි ටතු ම ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ 

හධන හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ ව උරුභඹන් පිළිඵ 

ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ 
ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, හරිභහර් වහ ජරම්ඳවී 

ශභනහයණ අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ 
හරිභහර් වහ ජර ම්ඳවී ශභනහයණ අභහතයහංලධආ හර්ෂි 
හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ ෘෂිර්භඹ ව ඉඩම් පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඵන්ධනහහය ්රවිංසයණ, 

පුනරුවීගහඳන, නළත ඳදිංචි කිරීභ වහ  හින්වන ආමි ටතු ම 
අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ ඵන්ධනහහය 

ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ ජහවි ආයක්හ පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 
හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.    

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, තළඳළල්, තළඳළල් ධේහ වහ මුසලිම් 

ආමි ටතු ම අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ 
මුසලිම් ආමි වහ ංසෘවි ටතු ම ධදඳහර්තධම්න් මධ  
හර්ඹ හධන හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි.  

එභ හර්තහ තරුණ, ක්රීඩහ, රහ වහ උරුභඹන් පිළිඵ ආංශි 
අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ 
යමි.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 

ධධශ අභහතය මභහ ධුවධන් භභ 2016 ර්ඹ වහ ආනඹන 

වහ අඳනඹන ඳහරන ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන හර්තහ 

ඉදිරිඳවී යමි.  

1527 1528 

[රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ] 
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එභ හර්තහ ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ 

හය බහ ධත ධඹොමු ශ තු ම ඹළයි භභ ධඹීජනහ යමි.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ 
 துமநெரர் சற்தரர்மக் குள அநறக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

I 
 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිආරචිික ෙශවයමිය 
(ரண்தைறகு (றயற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்ெற)  

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු ගහනහඹ මභනි, වියය ංර්ධනඹ ව ඳරිය ව 
සහබහවි ම්ඳවී පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත 

ධඹොමු යන රද, “2015 ර්ඹ වහ වියය ංර්ධන වහ 
නජීම අභහතයහංලධආ හර්ඹ හධන හර්තහ”, “2015 ර්ඹ 
වහ නජීම ංයක්ණ ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ඹ හධන 
හර්තහ” ව “2015 ර්ඹ වහ ජහවි උේභිද උදයහන 

ධදඳහර්තධම්න් මධ  හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ” 
ම්ඵන්ධධඹන් වූ එකී හය බහධ  හර්තහ භභ ඉදිරිඳවී යමි.   

 
වභළමේවය ෙත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

II 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ ආංශි 
අ  ක්ණ හය බහධ  බහඳවි මභහ ධුවධන් භභ ආර්ථි 

ංර්ධන පිළිඵ ආංශි අ  ක්ණ හය බහ ධත ධඹොමු 
යන රද, “1979 අං 40 දයන ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනධවී 14 න්විඹ ඹටධවී නිධඹීඹ” ව “1969 අං 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී” 
ම්ඵන්ධධඹන් වූ එකී හය බහධ  හර්තහ ඉදිරිඳවී යමි. 

 
වභළමේවය ෙත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
ெதரதேடத்றல் இயக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

මඳවයවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු  සුවන්ත පංිකනිමේ ෙශතළ (රළජය ඳරිඳළන ශළ 

කෂෙනළකරණ නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுெந் தைஞ்ெறறனச - ததரது றர்ரக ற்யம் 

தொகரமத்து தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම්  මන 

පිළින්මි. 

(1) ධවීභහභ, රවිරවීත, විස භහත, අං 181/41 දයන 
සගහනධඹහි ඳදිංචි ඩී.ඩේලි .ඩී. භල්ලිහ  භවවීමිඹධන් 
රළබුණු ධඳවීභ;  

(2) අම්ඳහය, විසපුය, අං 78 දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි එච්. 
උඳහලි විජඹරවී භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ; ව 

(3) ධවොධයො ඳතහන, ්රිකුණහභරඹ ඳහය ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි 
එච්.එම්. භල්ලිහ උපුල්විර භවවීමිඹධන් රළබුණු 
ධඳවීභ. 

 
ගරු අමෝක් අමේසංශ ෙශතළ (ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් 
මවේලළ නිමයෝජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அசெரக் அசதெறங்க - சதரக்குத்து ற்யம் 

ெறறல் றரணச் செமகள் தறற அமச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
රු ගහනහඹ මභනි, කුරුණෆර, ංධොඩ ඳහය, අං 86 

දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි ඊ.එම්. ජඹයවීන භවතහධන් රළබුණු 
ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 
ගරු ඳළලිත මතලරප්මඳරුෙ ෙශතළ (අභයන්තර ක යුතු  
ලයඹ වංලර්ධන ශළ වංවහකෘතික ක යුතු නිමයෝජය  
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததய - உள்பக அலுல்கள், 

டசல் அதறறயத்ற ற்யம் கனரெர அலுல்கள் தறற   

அமச்ெர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඉවීතෆඳහන, රතය, ම්භල්දූ ඹන 
ලිපිනධඹහි ඳදිංචි ධක්.තු. විතිතහ ඉන්ද්රහනි භවවීමිඹධන් රළබුණු 

ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 
ගරු ගළමිණී මොකුමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குசக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

රු ගහනහඹ මභනි, පිළිඹන්දර, භහම්ධේ, භවයභ ඳහය, 
භගි භහත, අං 73 දයන සගහනධඹහි ඳදිංචි ඊ.ඩී.අයි. වනල්රික්ෂි 
ධභනවිඹධන් රළබුණු ධඳවීභක් භභ පිළින්මි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු රක්සභන් ආනන්ද විධේභහන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු විවනය විරභනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු අ.අයවින්ේ කුභහර් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු (වලදය) නලින්ද ජයතිවහව ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධොශම 01, යහඹ වහ නහවි ටතු ම 

අභහතයහංලධආ ංර්ධන නිරධහරියඹකු ධර ධේඹ යන 
ධක්.බී. දුරිධීභ භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභක් භභ 
පිළින්මි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු සුජිවී ංජඹ ධඳධර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

1529 1530 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු වන්දු ළේ වණ්ඩළරිමගොඩ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම් ධද 
පිළින්මි. 

(1) වදූ, හඩුළලිපිටිඹ උ මය, "නන්දන" ඹන ලිපිනධඹහි 
ඳදිංචි එන්.එච්.ධක්. නන්දධේන භවතහධන් රළබුණු 
ධඳවීභ; ව 

(2) ඳුයම, ධඳොල්වවිර ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි පී.එස.ධක්. 
භයවීන භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ. 

 
ගරු ශර්ණ රළජකරුණළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகயர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ ඳවත වන් ධඳවීම් ධද 

පිළින්මි. 

(1) ෆඵඩ, ෆඵඩ නළ ධෙනහිය, අං 04 ඹන ලිපිනධඹහි ඳදිංචි 
ධක්.ඒ. නන්දහතී භවවීමිඹධන් රළබුණු ධඳවීභ; ව 

(2) ධ ඹන්ධොඩ, භහළිහතළන්න, අං 319 ඹන ලිපිනධඹහි 
ඳදිංචි යි.එල්.පී. පීරිස භවතහධන් රළබුණු ධඳවීභ. 

 
ඉදිරිඳවය කරන ද මඳවයවේ  ෙශජන මඳවයවේ ිළිතව කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 
 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 1-892/'16-ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය රඵහ ජභ වහ වි ධද 
හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 2-1112/'16-ං2 , රු චමින්ද විධේදුරි භවතහ. 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු අමෝක් අමේසංශ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு அசெரக் அசதெறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය රඵහ ජභ වහ භහ 
භහ  මන හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, අපි අලුවී භන්ත්රීරු වළටිඹට 

ඳහර්ලිධම්න් මධ  භව ධල්ම් මභහධන් අවරහ, විභරහ, උඳධදස 

අයධන තභයි ධම් ්රලසන ධඹොමු යන්ධන්. භභ ඒ විධිඹට ්රලසන 

ණනහක් ඳහර්ලිධම්න් මධ  Table Office එට ධඹොමු යනහ. 

එළනි අසගහ ජ භභ දිනඹ ව ්රලසනධආ අංඹ තභයි ටු 

ටවනක් වළටිඹට ලිඹහන්ධන්. ඒ වළය, භධ  ්රලසනඹ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධන්ධන් ධදිනද කිඹන හයණඹ 

දළනන්න භට  ධනවී ධතොය මයක් නළවළ. අපි ඒ අසගහධ  ජ 

ඇහුහභ කිඹනහ, "ත භහ ධදකින්,  මනකින් ්රලසන 

ඳහර්ලිධම්න් මට ධඹොමු යනහ." කිඹරහ. ඒ වරි ධන්න ඇවි.  

රු ගහනහඹ මභනි, අධේ ්රලසන ඳශමුළනි තහට කුභන 

භහධආ, කුභන දිනධආ ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ අනහද කිඹරහ 

දළනන්න ඹම්කිදු ඹහන්ත්රණඹක් වදරහ ධදන්න කිඹරහ ඉල්ීමභක් 

යනහ. එධවභ ධශොවී ධම් ්රලසනඹ අවල් නිලසචිත දිනධආ ජ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධයි කිඹන විලසහඹ අඳට එනහ. 

දළන් අඳට එධවභ විලසහඹක් නළවළ.  

භධ  ඹම්කිදු ධදීඹක් නිහ  ්රලසන වතයක් අතවළයරහ 

විධඵනහ. ඒ ්රලසන නළත එන්ධන් අධීස ම භහධආයි. රු 

ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන ඇභවි මභහධන් අවන්න ඕනෆ 

ළදවී ්රලසනඹක් එතළන විධඵනහ. ධම් කිඹන හයණඹ දළන් 

දුේධ ධමින් විධඵනහ.  

භභ හිතන වළටිඹට රු බහධ  වි ය විධඵන camerasර 

ටවන් ම ඇවි දවීත ටි ඵළලුධොවී, ඇවීතටභ අඳට ඒහ නිළයදි 

ය න්න පුළුන්. රු ගහනහඹ මභනි, භට දළන න්න 

රළබුණු ධතොය මයක් අුවයි ධම් කිඹන්ධන්. භභ එහ විධඵන ්රලසන 

භවය ඇභවිරු විභන්න ඹනහ ලු; විධලේධඹන්භ ඳශහවී බහ 

වහ ඳශහවී ඳහරන ඇභවි මභහ. ධම් න ධොට භධ  ්රලසන වතයක් 

අධීස ම භහඹ දක්හ ල් ගිහින් විධඵනහ. ඒ භහ ඉදිරිඳවී ශ 

එභ ්රලසනර ඉසපිලි, ඳහපිලිර ධඳොඩි ළැදේදක් විබුණ නිහ ව 

එභ ්රලසනඹ ඉදිරිඳවී ය විබුණ නිහ. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි 

ශහ. රු ගහනහඹ මභනි, භට ධම් හධ  අහධහයණඹක් න 

නිහ භධ  ්රලසන ධදින ඉදිරිඳවී ධයිද කිඹරහ භට දළන න්න 

අලයයි.  ඔඵ මභහට පුළුන්භක් විධඵනහ නම් රුණහයරහ 

ඒ ළන භහ දළුවවී යන්න.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ඒ ළන හච් හ යන්නම්. 

ඳහර්ලිධම්න් ම නයහඹ පුසතධආ භහ ණනට ඉසධල්රහ 

්රලසන ඳශ ධනහ. හුෙක් ්රලසන නයහඹ පුසතධආ ඳශ නහ.  
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ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, නයහඹ පුසතධආ ඳශ නහ. ඒ 
වරි. අපි ඒ ඵ දන්නහ. නමුවී, අපි ්රලසනඹ ධඹොමු යපු දිනධආ 
දුට ්රලසනඹ ඉදිරිඳවී ධන්ධන් දින කීඹකින්ද කිඹන හයණඹ අපි 

දන්ධන් නළවළ. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එඹ හභහනයධඹන් ධන්ධන්, ්රලසන එන විධිඹටයි. ඒ 
ම්ඵන්ධධඹන් ඹම්කිදු රභධ දඹක් වදන්න පුළුන්ද කිඹරහ භභ 

ධවොඹරහ ඵරන්නම්. 

 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ධඵොධවොභ ස මවියි, රු ගහනහඹ මභනි. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
 

ජළතික වශ ඳෂළවය ඳළවේ ගුරුලරුන්   මෙොනරළග 

දිවහත්රික්කය 
செற ற்யம் ரகரப் தரடெரமன 

ஆெறரறர்கள் :தரணரகமன ரட்டம் 
TEACHERS IN NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS: 

MONARAGALA DISTRICT 

1268/'16 

3. ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

අධයහඳන අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1  : 

(අ  ධභොනයහර දිස්රික්ධආ;  

 (i) ජහවි ඳහල්ර ධේඹ යන භසත ගුරුරු 
ංයහ ධොඳභණද; 

     (ii)   ඳශහවී බහට අඹවී ඳහල්ර ධේඹ යන 
භසත ගුරුරු ංයහ ධොඳභණද; 

 (iii)  ඳහල්ර දළනට ඉධුවභ රඵන භසත ශිය 
ංයහ ධොඳභණද; 

 (iv)  එක් එක් විඹඹන් වහ දුටින ගුරුරු ංයහ 
ධන් ධන් ලධඹන් ධොඳභණද; 

    (v)  ඉවත ංiv) අුව එක් එක් විඹඹන් වහ එක් එක් 
ඳහධරහි ඳවින ගුරු හිෙඹ ධන් ධන් 
ලධඹන් ධොඳභණද;   

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද?  

(ආ  ධනොඑධේ නම් ඒ භන්ද? 

 

 கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ  தரணரகமன ரட்டத்றன், 

 (i) செற தரடெரமனகபறல் செமரற்யகறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (ii) ரகர ெமதக்குச் தெரந்ரண மண 

தரடெரமனகபறல் செமரற்யகறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (iii) தரடெரமனகபறல் ற்சதரது கல்ற கற்கறன்ந 

எட்டுதரத் ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (iv) எவ்தரய தரடத்றற்கும் உள்ப ஆெறரறர்கபறன் 

ண்றக்மக தவ்சநரக  வ்பவு; 

 (v) சற்தடி ංiv) இன் தறகரம் எவ்தரய 

தரடத்றற்கும் எவ்தரய தரடெரமனறலும் 

றனவுகறன்ந ஆெறரறர் தற்நரக்குமந 

தவ்சநரக வ்பவு; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர?  

(ஆ  இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of teachers serving at 
national schools;  

 (ii) the total number of teachers serving at other 
schools belonging to the provincial council; 

 (iii) the total number of pupils studying at 
schools; 

 (iv) separately the total number of teachers 

available for each subject; and 

 (v) separately the dearth of teachers for each 

subject at each of the schools as per (iv) 
above; 

in the Monaragala District? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ (අධයළඳන 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේඹ. 

(අ  ංi) 699කි. 

 (ii) 5,209කි. 

 (iii) ජහවි ඳහල් - 09   ශිය ංයහ -   16,935 

  ඳශහවී ඳහල් - 285  ශිය ංයහ -   85,587 

  එ ම    - 102,522 

  (එක්රක් ධදදවස ඳන්දුඹ විදුධදකි  

 (iv) ඇමුණුභ 01 ඵරන්න. එහි මුළු එ ම විධඵනහ, 
5908ක්. 

 (v) ඇමුණුභ 02 ඵරන්න. ංඇමුණුම් වභළගත* යමි.  

(ආ  අදහශ ධනොධ . 
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————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි, ධම් ධරහධ  අ මරු ්රලසන කිහිඳඹක් 

භට අවන්නට විධඵනහ. ඒ අතරින් ඳසු ගිඹ හරධආ ජහවි 
ඳහල්ර විබුණු ගුරු හිෙඹ විධලේයි. ඔඵ මභහ වන් ශහ 
හධ  ඳසු ගිඹ හරධආ එක්තයහ පුවී ඳත ඳශධරහ විබුණහ, 
ජහවි ඳහල්ර ඳභණක් 8,212 ගුරු අවිරික්තඹක් විධඵනහඹ 
කිඹරහ. භහ දන්ධන් නළවළ, එඹ නිළැදදිද කිඹරහ. ගුරු පුයේඳහඩු 
ංයහ 6,290ක් කිඹරහ තභයි වන් ධරහ විබුධඩු. ඒ හධ භ 
ඳශහවී බහර ගුරු අවිරික්තඹ 32,910ක් වහ පුයේඳහඩු ංයහ 
56,477ක් කිඹහ වන්ධරහ විබුණහ. භහ අවන ඳශමු අ මරු 
්රලසනඹ ධභඹයි. ධධේ ුවවී, 2015 ධම් යජඹ ඵරඹට ඳළමිියඹහට 
ඳසු ඳළවි පුයේඳහඩු ධුවධන් එක් එක් ර්ඹ  මශ ජ ඒ, ඒ 
දිස්රික් අුව ජහවි ඳහල්ර පුයන රද ගුරු පුයේඳහඩු 
්රභහණඹ පිළිඵ හර්තහක් ඔඵ මභහට ධම් ධරහධ  ඉදිරිඳවී ශ 
වළකිද? 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඵ මභහ ඒ ්රලසනඹ අවරහ විබුණහ නම් භට ඒ විසතය දුඹල්රභ 

දළන් රඵහ ධදන්න විබුණහ. ඔඵ මභහ අවපු නළවි ්රලසනඹට එක් 
එක් දිස්රික් අුව හර්තහ ධදන්ධන් ධොධවොභද? භහ ට ට ධඳයවී 
වන් ශ ඳරිදි ධඳොවනධ  කිඹනහ නම්, තමුන්නහන්ධේරහධ  
ආඩුඩු හරධආභ යපු ළැදදි ගුරු භළරුමම් රභඹ නිහ තභයි 
ධම් ්රලසනඹ උ්රධරහ විබුධඩු. අපි ආඩුඩු බහය නිේ ජ ජහවි 
ඳහල්ර වහ ඳශහවී බහ ඳහල්ර 60,000 ගුරු හිෙඹක් 
විබුණහ. ඒ හධ භ 40,000 ගුරු අවිරික්තඹක් විබුණහ. 
විධලේධඹන්භ ඳශහවී බහර විධඵන අවිධිභවී ගුරු භහරුමම් 
රභඹ ම්ඵන්ධධඹන් ළිනනට් ඳ්රිහකුවී ඉදිරිඳවී ශහ. ඇවීත 
ලධඹන්භ ඒ ්රභහණඹ දළන් පුළුන් තයම් අඩු යමින් ඹනහ. 
ජහවි ඳහල්, ඳශහවී බහ ඳහල් කිඹන ධේදඹකින් ධතොය ඌ 
ඳශහධවී විලහර ලධඹන් භහරු කිරීම් යරහ විධඵනහ. අපි ඳශහවී 
අධයක්රුන් ළවූහ, ඳශහවී ඇභවිරුන් ළවූහ. 

ඔුවන් ධන්හ ධන අපි හච් හක් ඳළළවීුවහ,  ගුරු 
 මරනඹ යන්න. වළඵළයි, ධම් ගුරු  මරනඹ එ තළනකින් එවහට 
යන්න ඵළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, භවය අඹ අුවරුවන විදු 
ණන්, විස ණන් එභ තළන ඉරහ දළන් ඒ ධොල්රන්ධ  මුළු 
ජීන යටහභ ඒවී එක් එට එ ම ධරහ විධඵනහ. ඒ 
නිහ අපි පුළුන් තයම් ගුරු  මරනඹ යනහ. දළනටභවී ඒ 
ටතු ම  යමින් ඹනහ. ඒ හධ භ පුයේඳහඩු වහ ඵහ ළතිම්  
යධන ඹනහ. ජහවි ඳහල්ර ගුරු හිෙඹ පිඹන්න 
ගුරුරුන් එක්දවස ණනක් ඵහ න්න ගිඹ විධආ ළට් 
යරහ විබුණහ. 

 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔඵ මභහ යර ඒ හයණහ ඳළවළදිලි ශහ.  ඒ එක්භ ධභහි 

වන් ධන ආහයඹට  2015, 2016 ව ධම් අුවරුේද ඇ මශත 
ජහවි ඳහල්ර ඳභණක් ගුරු පුයේඳහඩු වඹදවස ණනක් 
විධඵනහ. අටදවස ණන අවිරික්තඹක් විධඵනහ. ධම් ය 
 මධන් ඳවින පුයේඳහඩුලින් ඒ ඒ ධර්  ජ පුයන රද පුයේඳහඩු 
්රභහණඹ ධොඳභණද කිඹරහ දිස්රික් ලධඹන් ධනොුවණවී 
ංයහ ධල්නහවීභ ඔඵ මභහට කිඹන්න පුළුන්ද?  

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු භන්ත්රී මභනි, ්රභහණහවීභ ධතොය මරු ධදන ධොට 

නිලසචිත පිළි මයක් ධදන්න ඕනෆ. නිම් ආහට ගිඹහට උවීතය 

ධදන්න ඵළවළ.  ඔඵ මභහට භභ එ හයණඹක් කිඹන්න ළභළවියි.  

අපි ෆධවන උවීහවඹක් දයරහ දළන් ෆධවන භහරුමම් ්රභහණඹක්  
යරහ විධඵනහ. ඒ ළන ධවොඹරහ ඵරන්න. ධඵොධවී ඳහල්ර 
ය දවඹට ඩහ ධේඹ ශ  ගුරුරුන් ධනවී ඳහල්රට 
භහරුමම් ය විධඵනහ. යසගහ අුව ගුරුරු භහරු කිරීභ 

භහරුමම් භඩුඩර වයවහ ශ තු ම විධඵනහ. අඳට එයින් පිට 
භහරුමම් යන්න ඵළවළ. භහරුමම් භඩුඩර වයවහ ධභළනි 
ධතොඹක් එය භහරු යන්න පුළුන්භක් නළවළ. ඒ නිහ 

අපි ෘවීතීඹ මිවි දුඹල්රභ ධන්රහ ඳළවළදිලි කි හ,  "අපි 
්රවිඳවීවිභඹ තීයණඹක් අයධන ධභන්න ධම් ධවේ ම භත, ධම් ධම් 
නිර්ණහඹ භත එ ළධර් භහරුමම් යමු" කිඹරහ,  දළන් ඒ හර්ඹ 

ආයම්බ යරහ විධඵනහ. 
 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි,  මන්ළනි අ මරු ්රලසනඹ  රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භළවි මභහ  අවනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස මවියි, භධ  ධවීදය භන්ත්රී මභහට. 

ධභඳභණ හරඹක් අධයඹන ධඳොවන වවි ඳත්ර ංඋස ධඳශ  
ධේලඳහරන විදයහ විඹ නිර්ධේලධආ, ''හභහංශි ඉවිවහඹ'' 
කිඹරහ ධොටක් විබුණහ. දළන් ධන ධොට, රු ඇභවි මභහ 
ඹටධවී  එභ ධොට ඒ විඹ නිර්ධේලධඹන් ඉවී ය 
විධඵනහඹ කිඹරහ භට ධතොය මයක් රළබුණහ. ඒ ඇවීතඹ කිඹහ 
භභ විලසහ ධශේ නළවළ. එධවවී, ඔඵ මභහධන් භභ ධම් ්රලසනඹ 
ඇදුඹ තු මයි. 

 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එධවභ ඉවී ය නළවළ, රු ගහනහඹ මභනි. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. 

ට ශෙට, ්රලසන අං 4 - 1391/'16 - ං1 , රු ඵන්වනර 
ගුණර්ධන භවතහ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි,   ය වහ ජරජ ම්ඳවී ංර්ධන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි 
ධදක් ල් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
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இனங்மகர்கள் :றதம் 
SRI LANKANS EMPLOYED ABROAD: DETAILS  

1509/’17 

5. ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විධේල ැදකිඹහ අභහතය මමිඹධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1  : 

(අ  ංi) 2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ධේහ නිතුක්ත ශ්රී 
රහංකිඹන් ංයහ ධොඳභණද; 

 (ii) 2014.12.31 ව 2015.12.31 දිනට හධේක්, 
2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි ධේහ 
නිතුක්විධඹහි ඉවශ ඹෆභ ධන් ධන් ලධඹන් 
ධොඳභණද; 

 ඹන්න එ මමිඹ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 
 
தபறரட்டு சமனரய்ப்தை அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

( அ) (i) 2016.12.31ஆம் றகறறல் உள்பரய 

தபறரடுகபறல் தரறல் தைரறந் இனங்மகர் 

கபறன் ண்றக்மக வ்பதன்தமயும்; 

 (ii) 2014.12.31 ற்யம் 2015.12.31ஆம் றகறகளுக்கு 

எப்தேட்டபறல் 2016.12.31ஆம் றகறறல் 

உள்பரய தபறரடுகபறல் தரறல் தைரறந் 

இனங்மகர்கபறன் ண்றக்மகறன் அறகரறப்தை 

தவ்சநரக ரதன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல்,ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Will she inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankans who are 

employed overseas as at 31.12.2016; and 

 (ii) the increase of the number of  Sri Lankans 
who are employed overseas as at 

31.12.2016 in comparison with the numbers 

as at 31.12.2014 and 31.12.2015 separately? 

(b) If not, why? 

 
ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය (විමද් රැකියළ 

අෙළතයතුමිය) 
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன - வவளிநாட்டுத் 

தரறல்ரய்ப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේයි. 

(අ  ංi) ශ්රී රංහ විධේල ධේහ නිතුක්වි හර්ඹහංලධආ 
ලිඹහඳදිංචි ම ඇවි පුේරයින්ධ  දවීත ව ශ්රී 
රංහ ආභන විභන ධදඳහර්තධම්න් ම භඟින් 
රඵහ ධදන දවීත ළශපීභ අුව, 2016.12.31 දිනට 
විධේලඹන්හි ධේහ නිතුක්ත ශ්රී රහංකියින් 
ංයහ 1,189,359ක් ධ . 

 (ii) ශ්රී රංහ විධේල ධේහ නිතුක්වි හර්ඹහංලධආ 
ලිඹහඳදිංචි ම ඇවි පුේරයින්ධ  දවීත ව ශ්රී 
රංහ ආභන විභන ධදඳහර්තධම්න් ම භඟින් 
රඵහ ධදන දවීත ළශපීභ අුව, 

  * 2014.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ධේහ 
නිතුක්ත ශ්රී රහංකිඹන් ංයහ 914,867ක් 
න අතය, 2015.12.31 දිනට විධේලඹන්හි 
ධේහ නිතුක්ත ශ්රී රහංකිඹන් ංයහ 
942,729ක් ධ . 

  * 2014.12.31 දිනට හධේක් 2016.12.31 
දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි ධේහ 
නිතුක්විධඹහි ඉවශ ඹහභ 274,492ක් න 
අතය, 2015.12.31 දිනට හධේක් 
2016.12.31 දිනට විධේලඹන්හි ශ්රී රහංකි 
ධේහ නිතුක්තධඹහි ඉවශ ඹහභ 246,630ක් 
ධ . 

(ආ  අදහශ ධනොධ . 
 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභහතය මමිඹනි, භධ  ඳශමුන අ මරු ්රලසනඹ ධභඹයි.  
ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහ අුව 2014 ධදළම්ඵර් 31ළනි දිනට 
හධේක් 2015 ර්ධආ  විධේල ධේහ නිතුක්විධආ ඳවශ 
ඹහභකුයි හර්තහ යන්ධන්. නමුවී, ඔඵ මමිඹධ  හර්තහ අුව 
විධේල ධේහ නිතුක්විඹ රක්ඹට ඩහ ළඩි ණනකින්  2015 
ධර් ඉවශ ගිහිල්රහ විධඵනහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහධ  
ඔඵ මමිඹධ  විඹට අදහශ දක්න ංයහ ධල්න ව 
ඔඵ මමිඹධ  අභහතයහංලධඹන් රඵහ ධදන  ංයහ ධල්න අතය 
විධඵන දළළන්ත ඳයතයඹ ඔඵ මමිඹ ඳළවළදිලි යන්ධන් 
ධොධවොභද? 

 

ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එධවභ ධනක් ධන්න ඵළවළ.  භව ඵළංකු හර්තහ ධභතළන 

නළවි නිහ භට ඒ ළන කිඹන්න ඵළවළ. වළඵළයි, අභහතයහංලඹ 
 මළින් කීභක් ඇවි රඵහ ධදන දවීත තභයි භහ ඉදිරිඳවී ය 
විධඵන්ධන්. 

 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු අභහතය මමිඹනි, භහ ඔඵ මමිඹධන් ට ට ඩහ ්රලසන 
යන්ධන් නළවළ. භහ ඔඵ මමිඹධන් ඉල්රහ දුටිනහ භව ඵළංකු 

හර්තහ අධයඹනඹ ය ධම් ංයහ ධල්න අතය ඳයසඳයඹ ඇවි 
ුවධඩු ධධේද කිඹන එ ම්ඵන්ධධඹන් ධම් රු බහ 
දළුවවී යන්නඹ කිඹරහ. 

 

ගරු තතළ අතුමකෝර ෙශවයමිය  
(ரண்தைறகு (றயற) னர அத்துசகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධවොයි. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 6 - 1548/'17 - ං1 , රු ඉම්යහන් භවරුෂස භවතහ. 
 

ගරු ඉේරළන් ෙශරූසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ලවන්ත අලුවිශළමර් ෙශතළ (කෘෂිකර්ෙ රළජය 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ெந் அலுறயரச - கத்தரறல் இரஜரங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

රු ගහනහඹ මභනි, ෘෂිර්භ අභහතය මභහ ධුවධන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි ධදක් ල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 8 - 893/'16 - ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 
 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, සධේල ටතු ම අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ වි ධද 
හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 9- 1125/'16 - ං1 , රු චමින්ද විධේදුරි භවතහ. 
 

ගරු චමින්ද වි මේසරි ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறந் றசஜெறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ වි 
ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 10- 1270/'16 - ං1 , රු ඳේභ උදඹලහන්ත 
ගුණධේය භවතහ. 

 

ගරු ආර්. ්ේ. ඳද්ෙ උදයළන්ත ගුණමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உெரந் குசெக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු  ජභ වහ 

වි ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. ඒ වහ අලය ධතොය මරු 
ඳශහවී හර්ඹහරධඹන් තභ රළිනරහ නළවළ. 

 

ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 
 

මයෝජිත කුරුඳු වංලර්ධන අකරකළරිය   ප්රගතිය 
உத்செ கயர அதறறயத்ற அறகரெமத : 

தொன்சணற்நம் 
PROPOSED CINNAMON DEVELOPMENT AUTHORITY: 

PROGRESS  

     1394/’16 
11. ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

්රහගමි ර්භහන්ත අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) 2016 අඹ ළධඹහි අං 167 ධඹීජනහට අුව, 
රුපිඹල් මිලිඹන 50 ්රවිඳහදන ධඹොදහ නිමින් 
කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුව රළබුධ ද;  

 (ii) එධේ නම්, එඹ පිහිටවූ දිනඹ ව සගහනඹ ධර්ද; 

 (iii) කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුමධම් හීමන 
අලයතහඹ ධර්ද; 

 (iv) කුරුඳු ංර්ධන අධිහරිඹක් පිහිටුමභ වහ 
ම්ඵන්ධිත ළරසුම් ළසීධම් කීභ දයන 
අභහතයහංලඹ ධර්ද; 

 (v) එභ අභහතයහංලඹ විදුන් අඹ ළඹ ධඹීජනහ 
්රහධඹීගි ඹගහර්ගඹක් ඵට ඳවීකිරීභ වහ 
2016 ර්ධආ ජ අුවභනඹ යන රද ක්රිඹහභහර් 
ධර්ද; 

 (vi) 2017 අඹ ළඹ ධල්නඹ භඟින්, ධඹීජිත කුරුඳු 
ංර්ධන අධිහරිඹ ඉදිරිඹට ධන ඹෆභ 
ධුවධන් රඵහ වනන් මූරය ්රවිඳහදන ්රභහණඹ 
ධොඳභණද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தெனவுத் 

றட்டத்றன் 167ஆம் இனக்க தொன்தரறறன்தடி,  

50 றல்லின் யதரய் றறமப் தன்தடுத்ற 

கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்ய 

ரதறக்கப்தட்டர ன்தமயும்; 

 (ii) ஆதணறல், அது ரதறக்கப்தட்ட றகற ற்யம் 

இடம் ரதன்தமயும்; 

 (iii) கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்ய 

ரதறக்கப்தடுற்கரண கரனத்றன் சம 

ரதன்தமயும்; 

 (iv) கயர அதறறயத்ற அறகரெமததரன்மந 

ரதறத்லுடன் தரடர்தைமட றட்டங்கமப 

குப்தற்குப் ததரயப்தரகவுள்ப அமச்சு 

ரதன்தமயும்; 
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2017 ජුනි  20  

 (v) சற்தடி அமச்சு வு தெனவுத் றட்ட 

தொன்தரறறமண ரர்த்ரக்கறக் தகரள் 

ற்கரக 2016ஆம் ஆண்டில் கமடப்தறடித் 

டடிக்மககள் ரம ன்தமயும்; 

 (vi) 2017ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தெனவுத் 

றட்டத்றன் தோனம், உத்செ கயர அதறறயத்ற 

அறகரெமதம தொன்தணடுத்துச் தெல்ற்கரக 

ங்கப்தட்டுள்ப றற ற்தரட்டுத் தரமக 

வ்பவு ன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர?   

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

  

asked the Minister of Primary Industries:  
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Cinnamon Development 
Authority was established utilizing the 

provisions of Rs.50 million as per proposal 

No. 167 of Budget 2016;  

 (ii) if so, the date on which it was established 
and where it is located; 

 (iii) the timely requirement of establishing a 
Cinnamon Development Authority; 

 (iv) the Ministry vested with the responsibility 
of the establishment of a Cinnamon 

Development Authority and the formulation 

of plans with relevance to that; 

 (v) the measures that have been adopted in the 

year 2016 by the aforesaid Ministry with a 

view to making the said budget proposal a 

practical reality; and 

 (vi) the amount of financial allocations made to 

proceed with the proposed Cinnamon 

Development Authority through Budget 
2017? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ්රහගමි ර්භහන්ත අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු රඵහ ධදනහ. 

(අ  ංi) 2016 අඹ ළඹ ධඹීජනහට අුව කුරුඳු ංර්ධන 
අධිහරිඹක් පිහිටුුව ධනොරළිනිය. 

 (ii) අදහශ ධනොධ . 

 (iii) කුරුඳු ර්භහන්තධආ විබඹන් පිළිඵවී, 
ධධශ ධඳොශ වළදුරීම් ව අනහතඹ පිළිඵවී 
බුේධිභඹ ංහදඹන් ඳහර්ලසරුන් භෙ ඳළළවි 
අතය, ඒ අුව කුරුඳු ර්භහන්තඹ ධඩොරර් ිනලිඹන 
1 ර්භහන්තඹක් දක්හ ඉවශ නළංමභට වළකි 
ඵද, එධේ න්ධන් නම් එඹ ධවී ර්භහන්තඹට 
ඳභණක් ධදන න ඵද තවුවරු විඹ. ධම් අුව, 
කුරුඳු ර්භහන්තඹ වහ ්රවිඳවීවි ව උඳහඹ 
භහර් ළරසුම් ධොට ක්රිඹහවීභ කිරීභට 
ධනභභ ආඹතනඹ අලයතහ වඳුනහධන 
ඇත. 

 (iv)  ්රහගමි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ. 

 (v)  ධම් අුව, මූලිභ කුරුඳු ංර්ධන අංලඹක් 
අභහතයහංලඹ  මශ පිහිටුමභටවී, එහි ජ න 
්රවිඳවීවි, උඳහඹභහර් ව ළඩටවන් 
ක්රිඹහවීභ කිරීභ වහ කුරුඳු ංර්ධන 
අධිහරිඹක් ඉදිරිධආ ජ පිහිටුමභටවී අධේක්ෂිතයි.   

 (vi)  රුපිඹල් මිලිඹන 50කි.   

(ආ   අදහශ ධනොධ .  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ජහවි ලධඹන් ළදවී, අඳනඹන 

ධශ ධඳොධශේ ඉවශ වළකිඹහක් විධඵන කුරුඳු ර්භහන්තඹ අධේ 
ඹන්ත රුණහවිර අභහතය මභහධ  ්රධේලඹටවී ඵරඳහන 
ර්භහන්තඹක්. 2016 අඹ ළඹ හර්තහධ  අඹ ළඹ ධඹීජනහර 

ඉතහ ඳළවළදිලි වන් ය විධඵනහ, ඒ ර්ඹ  මශ ධභකී 
අධිහරිඹ පිහිටුනහ කිඹහ. නමුවී අඳ දිගින් දිටභ ධඳන්හ ධදන 
ඳරිදි අඹ ළඹ ධල්නධආ යන ධඹීජනහ හුවන චනලින් කිඹන 

තහ ඳභණයි. එඹ ්රහධඹීගි ක්රිඹහක් ඵට ඳවී න්ධන් 
නළවළ. එභ අධිහරිඹ 2016 ර්ධආ ජ පිහිටුන ඵ කි හ. රු 
ඹන්ත රුණහවිර අභහතය මභනි, ධභඹ ඔඵ මභහධ  

්රධේලඹටවී ඵරඳහන ්රලසනඹක් න නිහ තභයි අඳ ඔඵ මභහ 
වයවහ රු අභහතය මභහට ධම් හයණඹ ධඹොමු ය කිඹන්ධන්, ඒ 
ධඹීජනහ ධවො එක් නිහ, ධන්න ඕනෆ ධදඹක් නිහ කුරුඳු 

ර්භහන්තධආ ධඹධදන අඹට අලුවී ධශ ධඳොශ ජඹ න්න 
පුළුන් න විධිඹට අඩු ණධන් 2017 ර්ධආවී එභ අධිහරිඹ 
පිහිටුන්න භළදිවවී න්න කිඹහ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ හයණඹ රු අභහතය මභහට දළුවම් ධදන්නම්. එ මභහ 

කිඹහ විධඵනහ, එඹ ශෙ ජභ පිහිටුන ඵ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

2017 අුවරුේධේ ඳටන් න්නහ කිඹහද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔ , භවය විට ඊශෙ අඹ ළඹට ඉසය ධරහ යහවි.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අුවරුේදක් ්රභහද ධරහ ධවී ඳටන් න්නහ නම් ධවොයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අධේ දිස්රික්ධආ තභයි ළඩිභ කුරුඳු හ ධධයන්ධන්.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිහ ඔඵ මභහවී ධභඹට භළදිවවී න්න, රු අභහතය මභහ.   
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ධවොයි, රු භන්ත්රී මභහ.  

 
 
 

2016 ලර්ය තුෂ ලළර්තළ ව මලඩි තෆබීේ වශ මිනී 
ෙෆරුේ සද්ධීන්   විවහතර 

2016இல் அநறக்மகறடப்தட்ட துப்தரக்கறச் சூட்டு  

ற்யம் ணற தடுதகரமனச் ெம்தங்கள்: றதம் 
INCIDENTS OF SHOOTING AND MURDERS REPORTED IN 2016: 

DETAILS  
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12. ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 

(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තිවිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතය මභහධන් ඇස 
්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) 2016 ර්ඹ  මශ හර්තහ වූ ධඩි තළබීම් ව මිති 
භළරුම් ංයහ ධොඳභණද; 

 (ii) ර් 2014 ව 2015ට හධේක්, 2016 ර්ඹ 
 මශ ජ ධඩි තළබීම් ව මිති භළරුම් ංයහ 
ධොඳභණ ංයහකින් ඉවශ ධොස විධේද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධනහිද? 

(ආ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

ெட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் தற்கு அதறறயத்ற 

அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டில் அநறக்மகறடப்தட்ட 

துப்தரக்கறச் சூட்டுச் ெம்தங்கள் ற்யம் ணற 

தடுதகரமனகபறன் ண்றக்மக வ்பதன் 

தமயும்; 

 (ii) 2014 ற்யம் 2015ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

எப்தேட்டபறல், 2016ஆம் ஆண்டில் துப்தரக்கறச் 

சூட்டுச் ெம்தங்கள் ற்யம் ணற 

தடுதகரமனகள் வ்பவு ண்றக்மகரல் 

அறகரறத்துள்பதன்தமயும்; 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of shooting incidents and 

murders reported within the year 2016; and 

 (ii) the increase in shooting incidents and 

murders recorded in the year 2016 in 

numbers in comparison to years 2014 and 
2015?  

(b) If not, why? 

ගරු වළග රවයනළයක ෙශතළ (නීතිය ශළ වළෙය වශ 
දක්ෂිණ වංලර්ධන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க - ெட்டதொம் எளங்கும் ற்யம் 

தற்கு அதறறயத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය ධභධේයි. 

(අ   ංi)     ධඩි තළබීම්   -   107 

               මිති භළරුම්    -   502 

      (ii)  

 

(ආ    ඳළන ධනොනඟී. 
 

ගරු උදය ප්රභළවය ගේෙන්ිළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ගහනහඹ මභනි, භධ  ඳශමුළනි අ මරු ්රලසනඹ ධභඹයි. 
මිති භළරුම් ඉවශ ඹහභට ඳහතහරඹ ව ංවිධහනහවීභ අඳයහධ  
ළඩි මධම් ්රණතහක් විධඵනහද? ඳහතහරඹ භර්දනඹ කිරීභ 
වහ ධඳොීමදුඹ විදුන් අුවභනඹ යන රද සුවිධලේෂී ළඩ 
පිළිධශක් දිඹවී ය විධඵනහද? 

 

ගරු වළග රවයනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ කි හ හධ  ධඩි තළබීම් ව මිති 
භළරුම් 2014ට හධේක්, 2015 ජ ධවී 2016 ජ ළඩි ධරහ නළවළ.   

නමුවී, 2015 ර්ඹට හධේක් 2016 ර්ධආ ජ ළඩිමභක් 
විධඵනහ. ධම් පිළිඵ අඳවී  මටු නළවළ. ධම් ම්ඵන්ධ 
"ංවිධහනහවීභ අඳයහධ භර්දන ධොට්ඨහඹ" කිඹරහ අලුවී 
ධොට්ඨහඹක් ළඩ ටතු ම ආයම්බ යරහ විධඵනහ. එතළන 
්රවිංවිධහනඹකුවී දුේධ ුවණහ. අලුවී නිධඹීජය 
ධඳොලිසඳවියධඹකු ඒ  ධොට්ඨහධආ ළඩ ටතු ම බහය වීතහ. 
එතළනට අධේ අධහනඹ ධඹොමු ධරහ විධඵනහ. ළඩ පිළිධශ 
ළන නම් ධභතළනදි භහ ගහ යන්න සදහනම් නළවළ. නමුවී, භභ 
ඳහර්ලිධම්න් මට  කීභකින් කිඹනහ, ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ළඩ 
පිළිධශක් විධඵනහ කිඹරහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 13 - 1549/'17-ං1 , රු ඉම්යහන් භවරෂස භවතහ. 

 
ර්ඹ 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

2014ට වහ 2015ට 
හධේක් ධඩි තළබීම් වහ 
මිති භළරුම් ංයහධ  
2016 ජ  දුවන වූ ළඩි මභ 

        2014ට 
හධේක් 
ළඩිමභ 

2015ට 
හධේක් 
ළඩිමභ 

 ධඩි 
තළබීම් 

 112  98  107 2015  ජ 
ළඩිමභක් 
ධනොභළත. 
14කින් අඩු ම 
ඇත.  2016 ජ 
5කින් අඩු ම 
ඇත. 

 9කින් 
ළඩි ම 
ඇත. 

 මිති 
භළරුම් 

 548  476  502 2015 ජ 
ළඩිමභක් 
ධනොභළත. 
72කින් අඩු ම 
ඇත.  2016 ජ 
46කින් අඩු ම 
ඇත. 

26කින් 
ළඩි ම 
ඇත. 
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ගරු ඉේරළන් ෙශරූසහ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இம்ரன் ஹ்யப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන 

අභහතය මභහ ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මය  ජභ වහ වි 

ධද හරඹක් ඉල්රහ දුටිනහ. 
 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 15 - 1049/'16-ං1 , රු බුේධි ඳවියණ භවතහ. 

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් වහ ජනභහ ධය අභහතය මභහ 

ධුවධන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළි මරු ධදනහ. ධම් ්රලසනඹ අදහශ 
න්ධන් මුදල් අභහතයහංලඹට ධනොධයි කිඹරහ ඒ අභහතයහංලධඹන් 
දන්හ විධඵනහ.  

 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ගහනහඹ මභනි, ඇවීතටභ ධම් වහ භහන ්රලසන භභ 
ට ට ලින් ඉදිරිඳවී ශහභ ඒ ්රලසන ධඹොමු ධශේ භවහනය වහ 
ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයහංලඹට. එභ නිහ භභ ඇවීතටභ ධම් 

්රලසනඹවී වදරහ ධඹොමු ධශේ භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
ඇභවි මභහධන් අවන්න. ධම් ්රලසනඹ මුදල් අභහතයහංලඹට ධඹොමු 
ුවධඩු ධොධවොභද කිඹරහ භභ දන්ධන් නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධම් හයණඹ ළන භව ධල්ම් මභහට කිඹරහ, එඹ අලය 

තළනට ධඹොමු යන්න භභ ටතු ම යන්නම්. 

 
ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඊට ලිුවවී භභ ධම් වහ භහනභ ්රලසන කීඳඹක් ඇහුහ. ඒ 

්රලසන දුඹල්ර ධඹොමු ුවධඩු භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
ඇභවි මභහටයි.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්. 

ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ නිහ භව ධල්ම් මභහ ධම් හයණඹ ළන ඵරරහ, ළශධඳන 

අභහතයහංලඹට ධම් ්රලසනඹ ධඹොමු යරහ, වි ධදකින්වී භට 

පිළි මයක් රඵහ වනන්ධනොවී ඒ භට යන ධරොකු උද ක් නහ. 

 
ප්රහනය ෙතු දිනකදී ඉදිරිඳවය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரய றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.  

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් ධදන ටඹ. 

 
ෙඩකෂපල-්රළවුර් නල ෙළර්ගමස ඉදිකිීමේ   

කඩිනේ කිීමෙ  
ட்டக்கபப்தை-நரவூர் தைற வீற றர்ரப் 

தறகள் : துரறப்தடுத்ல் 

CONSTRUCTION OF NEW ROAD  BATTICALOA-ERAVUR: 

ACCELERATION OF WORK 

1681/’17 

7. ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ (ගරු මවසයිඩ් අලී වළහීර් 
ෙවුළනළ ෙශතළ මලනුල ) 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தெறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர ெரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)  

උස අධයහඳන වහ භවහභහර්  අභහතය මභහධන්  ඇස  
්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) භඩරපු - හරච්ධච්න භහර්ඹට භහන්තය 
මුහුවන ධයශ දිධ  භඩරපු ඵහර් ්ර ජඳහහය 
භංන්ධිධආ දුට ල්කුඩහ දක්හ, එයහුවර් පිටමභ 
ධතක් අර්ධ ලධඹන් ඉදි යන රද භහර්ඹක් 
ඳවින ඵවී; 

 (ii) ධභභ භහර්ඹ භඩරපු - හරච්ධච්න භහර්ධආ 
යගහවන තදඵදඹ අඩු යන අතය භඩරපු 
දිස්රික් ධල්ම් හර්ඹහරඹ ව තවී ආඹතන 
කිහිඳඹක් ධභභ භහර්ඹට ආන්නධආ ඉදි ධමින් 
ඳවින ඵළවින් ජනතහට ඳවසුක් න ඵවී; 

 (iii) මුහුවන ධයශ ඔසධේ ධභභ භහර්ධඹන් ඳහදුකුඩහ 
ධඵොක් දක්හ භන් කිරීභ ධේශීඹ ව විධේශීඹ 
ංචහයඹන්ට ඳවසුක් ඵවී; 

 (iv) ළඹුරු මුහුධේ   ය ටතු මර ධඹධදන 
  යඹන්ට ධභඹ ඳවසුක් න ඵවී; 

 (v) ඹළි ඳදිංචි ශ ම්භහනඹක් න විධයයිභඩුහි 
ඳදිංචිරුන්ට ඉන් ්රවිරහබ අවීන ඵවී; 

 (vi) ධභභ භහර්ඹ ධදඳ ංචහය ධවීටල් ව 
ධනවී ආඹතන ඉදිකිරීභට  ආධඹීජඹන් දිරි 
න්ුව ඇවි ඵවී; 

 එ මභහ දන්ධන්ද? 

(ආ  ඉවත වන් යන රද රුණු ව අලයතහ ළරකිල්රට 
නිමින් ධභභ භහර්ධආ ඉදිකිරීම් ඩිනම් යන ධර 
උඳධදස ධදන්ධන්ද ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට 
දන්න්ධන්ද? 

(ඇ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 

1545 1546 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

உர் கல்ற ற்யம் தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் 

சகட்ட றணர:  

( அ) (i) ட்டக்கபப்தை தரர் தபறச்ெவீடு ெந்றறலியந்து 

கல்குடர ம கடற்கம ஏரக ட்டக்கபப்தை - 

ரமச்செமண வீறக்கு ெரந்ரண 

வீறதரன்ய நரவூர் ம தகுறபறல் 

றர்ரறக்கப்தட்டுள்பதன்தமயும்; 

 (ii) இந் வீறக்கு அயகரமறல் ட்டக்கபப்தை 

ரட்டச் தெனகம் ற்யம் ெறன மண 

றயணங்களும் றர்ரறக்கப்தட்டு 

யணரல், ட்டக்கபப்தை - ரமச்செமண 

வீறறல் உள்ப சதரக்குத்து தரறெமன இந் 

வீற இனகுரக்கற, ததரதுக்களுக்கு 

ெறரகவுள்பது ன்தமயும்; 

 (iii) இந் வீறறல் உள்ளூர் ற்யம் தபறரட்டு 

சுற்யனர தறகள் கமசரரக தரெறக்குடர 

ம தறப்தற்கு இனகுரகவும், 

ெறரகவுதொள்பது ன்தமயும் 

 (iv) ஆழ்கடல் லணர்கபறன் லன்தடி டடிக் 

மககமப இனகுரக்குற்கு இது 

ெறரகவுள்பதன்தமயும்; 

 (v) றரய்டு கறரத்றல் லபக்குடிர்த்ப்தட்ட 

குடிறயப்தரபர்கள் ன்மமடர் 

ன்தமயும்; அத்துடன் 

 (vi) இந் வீற றச சுற்யனரப் தறகளுக்கரண 

சயரட்டல்கமபயும் மண ரதணங்கமபயும் 

றர்ரறப்தற்கு இது தொலீட்டரபர்கமப 

ஊக்குறக்கும் ன்தமயும்  

 அர் அநறரரர? 

(ஆ) சற்கரண் கல்கமபயும் சமகமபயும் 

கயத்றற்தகரண்டு இந் வீறறன் றர்ரப் 

தறகமப துரறப்தடுத்துற்கரண அநறவுயத்ல்கள் 

தொன்கூட்டிச ங்கப்தடுர ன்தமயும் அர் 

இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல் ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a road parallel to Batticaloa-Valaichenai 
road along the sea shore from Batticaloa 

Bar Light House junction to Kalkudah 

partly constructed up to Eravur exists; 

 (ii) this road ease traffic congestion on the 

Batticaloa-Valaichenai road and will also be 

convenient to the public, as the Batticaloa 
District Secretariat and some other 

institutions nearby this road are also under 

construction; 

 (iii) it is easy and convenient to the local and 

foreign tourists to travel along the coast up 
to Pasikudah Bay on this road; 

 (iv) it is convenient for deep sea fishermen for 
their fishing activities easily; 

 (v) the residents of re-settled village of 

Thiraimadu will be benefitted; and 

 (vi) this will encourage investors to construct 

tourist hotels and other establishments 

along this road? 

(b) Will he inform this House whether instructions be 

given for the expedition of the construction of this 

road considering the above facts and needs at the 
earliest? 

(c) If  not, why?  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the answer.   
 

* වභළමේවය ෙත තවන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

ංa) (i) Yes. Section of this road belongs to the 

Batticaloa Municipal Council and the 

balance section belongs to the Eravur Urban 
Council.  

 (ii) Not relevant.  

 (iii) Not relevant.  

 (iv) Not relevant.  

 (v) Not relevant.  

 (vi) Not relevant.  

(b) As this road does not belong to the Road 

Development Authority, my Ministry is not in a 

position to take action in this regard.  

(c) Does not arise.  
 

ෙඩකෂපල දිවහත්රික්කමස ජළතික ඳළවේ: ගුරු 

පරප්ඳළු   

ட்டக்கபப்தை ரட்டத் செறப் 

தரடெரமனகள்:ஆெறரறர் தற்நறடங்கள் 

NATIONAL SCHOOLS IN BATTICALOA DISTRICT:  TEACHER 

VACANCIES  

1686/'17 

14.ගරු බුද්කරක ඳතිරණ ෙශතළ (ගරු මවසයිඩ් අලී වළහීර් 

ෙවුළනළ ෙශතළ මලනුල ) 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற - ரண்தைறகு தெறட் அலி 

மரயறர் தௌனரணர ெரர்தரக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 
Ali Zahir Moulana)  

අධයහඳන අභහතය මභහධන් ඇස ්රලසනඹ - ං1 : 

(අ  ංi) භඩශපු දිස්රික්ධආ පිහිටි දුඹලුභ ජහවි 
ඳහල්ර නම් ධර්ද; 

 (ii) එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි දුටින ශිය 
ංයහ, ධරේියඹ අුව ධන් ධන් ලධඹන් 
ධර්ද; 

 (iii) ගුරු ර්ඹ අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි 
දුටින ගුරුරු ංයහ ධර්ද; 
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 (iv) විඹඹන් අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහරට 
අුවභත ය ඇවි ගුරුරු ංයහ ධර්ද; 

 (v) ගුරු ර්ඹ අුව එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි 
විධඵන ගුරු පුයේඳහඩු ංයහ ධර්ද; 

 (vi) එභ එක් එක් ජහවි ඳහධරහි ගුරු පුයේඳහඩු 
විධඵන විඹඹන් ධර්ද; 

 (vii) තහක්ණ විදයහහය ව බහහ විදයහහය ළනි 
ඳවසුම් ඳඹහ  ජ ඇවි ජහවි ඳහල් ධර්ද; 

 ඹන්න එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ආ  ංi) ඉවත කී පුයේඳහඩු පියමභ වහ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ ධන ඇවි පිඹය ධර්ද; 

 (ii) ඉවත කී පුයේඳහඩු පුයුව රඵන දිනඹ ධර්ද; 

 ඹන්නවී එ මභහ ධභභ බහට දන්න්ධන්ද? 

(ඇ  ධනො එධේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
கல்ற அமச்ெமக் சகட்ட றணர:  

(அ) (i) ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் உள்ப அமணத்து 

செறப் தரடெரமனகபறன் ததர்கமபயும்; 

 (ii) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ரர்கபறன் ண்றக்மகம அர்கபறன் 

ரரறரகவும்; 

 (iii) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர்கபறன் ண்றக்மகம அர்கபறன் 

குற ரரறரகவும்; 

 (iv) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட ஆெறரறர்கபறன் 

தறறம தரடரரறரகவும்; 

 (v) எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர் தற்நறடங்கபறன் ண்றக்மகம 

அற்நறன் குறரரறரகவும்; 

 ( v i )  எவ்தரய செறப் தரடெரமனறலுதொள்ப 

ஆெறரறர் தற்நறடங்கள் றனவும் தரடங்கபறன் 

ததர்கமபயும்; அத்துடன்  

 (vii) தரறல்தட்த ஆய்வுகூடங்கள் ற்யம் தரற 

ஆய்வுகூடங்கள் ஆகற ெறகள் 

ங்கப்தட்டுள்ப செறப் தரடெரமனகபறன் 

ததர்கமபயும் 

 அர் இச்ெமதக்கு தரறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அர் இந் தற்நறடங்கமப றப்தைற்கு 

கல்ற அமச்ெறணரல் சற்தகரள்பப்தட்டுள்ப 

டடிக்மககமபயும்;அத்துடன் 

 (ii) சற்தெரன்ண தற்நறடங்கள் றப்தப்தடும் 

றகறமயும் 

 அர் இச்ெமதக்கு சலும் தரறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல் ன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) names of all the National Schools in 

Batticaloa District;  

 (ii) number of students in each national school, 

grade-wise;  

 (iii) number of available teachers category-

wise in each national school; 

 (iv) approved cadre of teachers, subject-wise in 

each national school; 

 (v) number of teacher vacancies, category-wise 

in each national school;  

 (vi) names of the subjects for which teacher 

vacancies exist in each national school; 
and 

 (vii) names of national schools which have been 

provided with facilities such as technical 

laboratories and language laboratories? 

(b) Will he also inform this House  - 

 (i) the steps that have been taken by the 

Ministry of Education to fill these 

vacancies; and 

 (ii) the date on which the aforesaid vacancy 

will be filled?  

(c) If not, why? 

 
ගරු අකි විරළේ කළරියලවේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ගහනහඹ මභනි, එභ ්රලසනඹට පිළි මය භහ වභළගත* 

යනහ. 
 

* වභළමේවය ෙත තවන ද ිළිතතුර: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඇමුණුභ 01 ඵරන්න.  

 (ii) ඇමුණුභ 02 ඵරන්න.  

 (iii) ඇමුණුභ 03 ඵරන්න. 

 (iv) ඇමුණුභ 04 ඵරන්න.  

 (v) ඇමුණුභ 05 ඵරන්න.  

 (vi) ඇමුණුභ 05 ඵරන්න.  

  ඇමුණුම්* ඵරන්න. 

 (vii) 1.  ඔඩ්ඩභහඩි භධය විදයහරඹ 

  2.  හරච්ධච්නයි නූර් භවහ විදයහරඹ 

  3.  හට්ටන්කුඩි භධය විදයහරඹ 

(ආ  (i) ජහවි ඳහල්ර ඳවින අ.ධඳො.. ංඋස ධඳශ  දුංවර, 

ධදභශ වහ ඉංග්රීදු භහධය ගුරු පුයේඳහඩු වහ ශ්රී රං.ගු.ධේ 3 - 
I (අ  ධරේියඹට උඳහධිධහරින් 1,093ක් ඵහ ළතිභට 

2017.10.20 දිනළවි ළට් නිධ දනඹ භඟින් අඹවනම්ඳවී 
ළන රද අතය, 2017.04.08 දින තය විබහඹ ඳවීන 
ර ජ. 

  විබහ ්රවිපර රළබුණු වහභ 2017 ර්ධආ ජ ධභභ ඵහ 
ළතිම් දුවන කිරීභට නිඹමිතඹ.  ධභභ ඵහ ළතිම්ලින් 
භඩරපු දිස්රික්ධආ ජහවි ඳහල් වහ ධදභශ භහධය 
ගුරුරුන් ඳවී යුව රළධේ. 

  ජහවි ශික්ණ විදයහ ඩිේධරීභහධහරින් 3,780ක් අහන 
විබහඹ වහ ධඳති දුට 2016.06.30 දින දුට සීභහහදු 
පුහුණු වහ පිට ධොස ඇත. 

  එහි ්රවිපර නිකුවී වූ වහභ ශ්රී රං.ගු.ධේ 3 - I (ආ  ධරේියඹට 

ඵහ ළතිම් දුවන යුව රළධේ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

  ධභභ ඵහ ළතිම් දුවන කිරීධම් ජ ද භඩශපු දිස්රික්ධආ 
ජහවි ඳහල් වහ ධදභශ භහධය ගුරුරුන් ඳවී යුව 
රළධේ. 

 (ii) 2017 ධදළම්ඵර් භහඹට ධඳය එභ පුයේඳහඩු පියමභට 
අධේක්හ ධධර්. 

(ඇ  අදහශ ධනොධ . 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, - 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අුවය කුභහය දිහනහඹ භළවි මභහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, අපි වමුධ  අද තඵරහ විධඵන මුදල් 

අභහතයහංලධආ 2016 හර්ෂි හර්තහ ධධයහි භහ ඔඵ මභහධ  
අධහනඹ ධම් අසගහධ  ජ ධඹොමු යනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් අභහතයහංලධඹන් ඉදිරිඳවී ය 

ඇවි, හර්ෂි හර්තහ 2016හි 379 පිටුධ  විණන භතඹ ධර 

විණහධිඳවි මභහ ධභධර ඉදිරිඳවී යරහ විධඵනහ: 

"ධභභ හර්තහධ  2.2 ධේදධආ දක්හ ඇවි රුණු ධවේ මධන් විණන 

භතඹක් වහ ඳදනභක් ළඳය භට ්රභහණවී ව උචිත විණන හක්ෂි 

රඵහ ළතිභට භට ධනොවළකි විඹ. ඒ ධවේ මධොට ධන ධභභ මූරය 

්රහලන පිළිඵ භභ භතඹක් ්රහල ධනොයමි." 

රු ගහනහඹ මභනි, ඹම් අභහතයහංලඹ ධවී ආඹතනඹ 

හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳවී යනධොට විණහධිඳවි මභහ විදුන් 
ඒ හර්තහ පිළිඵ විණන භත ඉදිරිඳවී ශ තු ම විධඵන ඵ 

අපි දන්නහ. එධවභ ුවණහභ තභයි ඒ අංම්පර්ණ හර්තහක් 
ඵට ඳවී ධන්ධන්. දළන් ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යරහ 
විධඵන හර්තහ ම්ඵන්ධධඹන්  "විණන භතඹක් ඉදිරිඳවී 

යන්න ඵළවළ" කිඹරහ විණහධිඳවි මභහ විදුන් කිඹනහ නම්  

ධම් හර්තහ අංම්පර්ණ හර්තහක් ධනොධයි. 

රු ගහනහඹ මභනි, ඒ නිහ ඳහර්ලිධම්න් ම ධභභ හර්තහ 

පිළිධනොත තු මයි. ධභොද, ඳහර්ලිධම්න් ම  පිළිත තු ම න්ධන් 

අං ම්පර්ණ වූ හර්තහක්. විධලේධඹන්භ ධම් මුදල් 
අභහතයහංලධආ හර්තහයි, රු ගහනහඹ මභනි. ධන 

අභහතයහංල හධ  ධනොධයි, මුදල් අභහතයහංලඹ තභයි අධේ යධට් 

මුදල් ඳහරනධආ ජවී, මුදල් විඹදම් කිරීධම් ජවී, මුදල් එ ම 

කිරීධම් ජවී විලහරභ හර්ඹ බහයඹක් දුවන යන අභහතයහංලඹ. රු 
ගහනහඹ මභනි, ඒ නිහ ඳහර්ලිධම්න් ම ධම් හර්තහ 

පිළිධනොත තු මයි කිඹරහ භහ හිතනහ. ධභඹ අඩක් ම්පර්ණ වූ 
හර්තහක්. ඒ නිහ ධම් හර්තහ ම්පර්ණ ධොට 
විණහධිඳවි මභහධ  භතඹ හිත ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී 
ශ තු මයි. යවී අමුණුභ අභහතය මභහ ඒ පිළිනියි කිඹරහ භහ 

හිතනහ. 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ හය 

බහට ධඹොමු යන්නම්.  

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹ මභනි, ඔඵ මභහට ඹභක් ්රහල යන්න 

විධඵනහද? 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධභ මභහ කිඹන හයණඹ ඇවීත නම්, 

විණහධිඳවි මභහ  එඹ ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න විබුණහ. 

He should have informed Parliament. එ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට 

දළුවම් වනන්ධන් නළවළ. විණහධිඳවි මභහ ඉල්රපු ධතොය මරු 
වනන්ධන් නළවීනම්, එ මභහට  ඒ ඵ ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න 

විබුණහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. I will refer that to the-  
 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්ධන් 

නළ ම හර්තහ ධදන්න එ මභහ වරි ්රදුේධයි. He should inform 

Parliament. ඳහර්ලිධම්න් මට දළුවම් ධදන්න ඕනෆ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, මුදල් අභහතයහංලධආ 

හර්ෂි හර්තහ 2016හි, 386 න පිටුධ   ධභධේ වන් ය 

විධඵනහ:  

"2.2.5  ඳළර්ලිමේන්තුල මලත ලළර්තළ කිීමෙ  

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහ ජ ජනයජධආ ආඩුඩුරභ යසගහධ  154
ං6  යසගහ ්රහය භහ විදුන් ඳහර්ලිධම්න් ම ධත ඉදිරිඳවී ශ තු ම 

හර්තහ ඹගහ හරධආ ජ නිකුවී යුව රළධේ. 

එච්.එම්. හමිණී විධේදුංව 

විණහධිඳවි" 

ඒ විධිඹට ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යරහ විධඵනහ. ඒ නිහ 
ඔඵ මභහ කිඹන ධොටවී-  

1551 1552 

[රු අකිර වියහේ හරිඹම් භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විණහධිඳවි මභහ ඒවී හර්තහ යරහ විධඵනහ.  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉල්ලූ ධතොය මරු වනන්ධන් නළවීනම් ඒ පිළිඵ 
විණහධිඳවි මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න ඕනෆ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි, භභ ඒ වහ අලය පිඹය න්නම්.  
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 

නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භළවි මභහ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ගහනහඹ මභනි, ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහධ , 

විණහධිඳවිධ  ්රහලඹ ඳදනම් යධන යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහධ  ජ අපි මුදල් අභහතයහංලධඹන් 2016 ර්ධආ දුඹලු 

ගිණුම් හර්තහ ළහ විධඵනහ. විණහධිඳවි හර්තහවී භෙ 
ආඹතන ධදකින් හර්තහ ළහ විධඵනහ. 

ධම් වහ Public Accounts Committee එධන් ව යජධආ 

මුදල් පිළිඵ හය බහධන් උවීතය ළරහ විධඵනහ. රු 
අුවය කුභහය දිහනහඹ භවවීභඹහ කිඹනහ හධ  ධම් ඵයඳතශ 

රුණක්. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ අලය පිඹය අයධන විධඵනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. රු ගහනහඹ මභනි, භව ඵළංකු හර්තහ 

ළනයි ධභ මභහ කිඹන්ධන්. භහ ධම් රුණු ඉදිරිඳවී යන්ධන් භව 
ඵළංකු හර්තහ පිළිඵ ධනොධයි. රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ 

මුදල් ඇභවි මභහ ලධඹන් පිළි මරු ධදන්න උවීහව යන්න එඳහ; 

ඔහු ආයක්හ කිරීධම් හර්ඹඹට ඹන්න එඳහ. භහ ධම් රුණු 
ඉදිරිඳවී යන්ධන් ඳළවළදිලිභ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි 
හර්තහ පිළිඵයි. භව ඵළංකු හර්තහ පිළිඵයි ධභ මභහ ගහ 

ධශේ. 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධම්වී යජධආ මුදල් පිළිඵ හය 

බහට ධඹොමු යන්නම්. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධභොක් ධවී හර්තහක් ළන කිඹනධොට එ මභහ ඔධවේ 

නළඟිටිනහ. එධවභ නළඟිටරහ ළඩක් නළවළ. රු 
ගහනහඹ මභනි, ඳළවළදිලි ධරභ මුදල් අභහතයහංලධආ හර්ෂි 

හර්තහ ළන තභයි භහ ධම් රුණු ඉදිරිඳවී යන්ධන්. එභ 

හර්තහ පිළිඵ ්රලසනඹක් තභයි ධභතළන භ මධරහ විධඵන්ධන්. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වහ අලය පිඹය ළතිභට භභ ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ 
හය බහට ඉදිරිඳවී යන්නම්. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ගහනහඹ මභනි, විණහධිඳවි මභහ තභයි මූලි 

ළැදේද යරහ විධඵන්ධන්. ඉල්රපු ධතොය මයක් වනන්ධන් නළවීනම් 
ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න එ මභහට පුළුන්භ විබුණහ. He 

should have reported that to Parliament. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුවරු වරිද, ුවරු ළයදිද කිඹරහ කිඹන්ධන් නළ ම භභ ධම් 

යජධආ මුදල් පිළිඵ හය බහට ඉදිරිඳවී යන්නම්. ඊට 

ඳසධේ ඊශෙ පිඹය න්නම් රු භන්ත්රී මභහ. එධවභ ුවධණොවී 
අඳට ධම් ළන හද යන්න පුළුන් ධන්. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතධොට අපි දළන් ධම් හර්තහට ධභොක් කිඹරහද 
කිඹන්ධන්? 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඉදිරිඳවී ශහට ඳසු ධන් හර්තහ රඵහ ධදන්ධන්. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, ඒ කිඹන්ධන් ධම් හර්තහ 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යරහ දළන් අධේ ධම් භත විධඵනහ. 
අපි ධවට දුට ධම් හර්තහ වළඳින්විඹ තු ම න්ධන් 

ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යන රද හර්තහක් ධරද, එධේ 

නළවීනම් ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී ධොට එඹ අම්පර්ණ නිහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධන් හය බහට ඉදිරිඳවී යන රද හර්තහක් 

ධරද? රු ගහනහඹ මභනි, ඉදිරිඳවී යන රද ධභභ හර්තහ 

කුභන හර්තහක් කිඹරහද අපි යටට කිඹන්න ඕනෆ? 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ අසගහුවකර ධභඹ යජධආ මුදල් පිළිඵ හය බහට 

ධඹොමු යනහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි ධම් හර්තහධන් උපුටහ න්නහ නම්, ධම් හර්තහ 

පිළිඵ යටට භතඹක් කිඹනහ නම්, අපි ධම් හර්තහ ධභතළන් 

දුට වඳුන්ුව රඵන්ධන් කුභන හර්තහක් ධරද? 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ අම්පර්ණ හර්තහක් ුවධඩු, විණහධිඳවි මභහ නිහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is why I am referring it to the Committee.  
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එ මභහ තභයි - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, please allow me to refer this to the Committee. 

නළවීනම් අඳට ධම් ළන ද පුයහභ හද යන්න පුළුන්. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විණහධිඳවි මභහට ධතොය මරු වම්ඵ ුවධඩු නළවීනම්, 

ඳහර්ලිධම්න් මට හර්තහ යන්න විබුණහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුවරු වරිද, ුවරු ළයදිද කිඹරහ ධභතළන තීයණඹක් 

යන්ධන් නළවළ. 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භට අහන ලධඹන් ධදඹක් කිඹන්න ධදන්න, රු 

ගහනහඹ මභනි. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන ලධඹන් කිඹන්න. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, "ධම් අම්පර්ණ හර්තහක් ඵට 

ඳවී ම විධඵන්ධන් විණහධිඳවි මභහ නිහ"ඹ කිඹහ 
බහනහඹ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ කි ධොවී, ඒ ම්පර්ණ 

ළයදියි. ධභොද, විණහධිඳවි මභහ ඔහුධ  හර්ඹ බහයඹ ඉටු 

යරහ විධඵනහ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ එ මභහධ  භතඹ ධන්. ඒයි. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳහර්ලිධම්න් මට රුණු හර්තහ යරහ විධඵනහ. 

ඉදිරිධආ ජවී රුණු හර්තහ යන ඵ වන් යරහ විධඵනහ. ඒ 

හ ධ භ ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යන හර්තහ  මශ එ මභහ 

විදුන් තභන්ට ධභභ මුදල් හර්තහ පිළිඵ විණන භතඹක් 

ඉදිරිඳවී ශ ධනොවළකියි කිඹන රුණ ඉදිරිඳවී යරහ 

විධඵනහ. ඒ නිහ විණහධිඳවියඹහ වළටිඹට ඔහු ඔහුධ  

හර්ඹ බහයඹ ඉටු ධොට විධඵනහ. වළඵළයි, දළන් බහනහඹ මභහ 

කිඹනහ, ධම් අම්පර්ණ හර්තහක් ඵට ඳවී ම විධඵන්ධන් 

විණහධිඳවි මභහධ  භළදිවවීමභ නිහඹ කිඹරහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි. අපි ඉතහ ඉක්භනින් - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒධන් කිඹන්ධන්, ධන ධභොකුවී ධනොධයි. ධම් ධොල්රන් 

ධභොනහ ඹළ වී, විණහධිඳවි මභහ “Okay” කිඹරහ ධදන්න 

කිඹන එ ධන් ධම් කිඹන්ධන්. ඒ තභයි ධම් කිඹන්ධන්.  එධවභ 

තභයි. එධවභ ධනොකිඹපු එ තභයි එ මභහධ  ළැදේද. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, ඔඵ මභහ පිළි මරු ධදන්න. We will 

move on to the next Item. I am referring that to the 

Committee on Public Finance.   

ඳහර්ලිධම්න් මධ  සගහය නිධඹී 23ං2  ඹටධවී ්රලසන. රු 
දිධන්ස ගුණර්ධන භළවි මභහ. 
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මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමෙන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 

ජන ජීවිතය  වඳළන ගෆ ලු විවඳීෙ වශළ කඩිනේ  
ිළයලර 

க்கபறன் ரழ்மப் தரறக்கும் றடங்கமபத் 

டுப்தற்கரண துரற டடிக்மக 

IMMEDIATE ACTION TO ARREST ISSUES AFFECTING PUBLIC 

LIFE 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි, සගහය නිධඹී 23ං2  ඹටධවී භභ 

ධම් ්රලසනඹ ධඹොමු යන්ධන් රු අ්රහභහතය මභහටයි. 

අඳ යධට් ජන ජීවිතඹට ඵරඳහන වහ වහනි ඇවින තවීවීඹන් 
ළරකිල්රට ධන ටතු ම කිරීභ පිිය යජඹ -ඳහර්ලිධම්න් ම-  
විවිධ අසගහර ජ ්රහලඹන් නිකුවී ය ඇත. සබහ ධර්භධආ 

ධනසමම් භත දුවනන ං මය උවනරු, නහඹ ඹෆම් ධභන්භ 

හරගුිය ධනසමම් භත ඇවි න දරුණු ඉධඩීය තවීවී ආදිඹ 
වහ යධට් ජනතහධ  ජීවිතරට ධෞයභඹ ලධඹන් ඵරඳහන 

ධයී ඳළවිරීභ ළශළක්මභට ඇවි ය විධඵන ඹම් ඹම් 
ක්රිඹහදහභඹන් ක්රිඹහවීභ ධනොමභද, ඒහ ඉටු ය ළතිධම් ජ භ මම 

ඇවි වනසයතහ ළනද අධහනඹ ධඹොමු ශ තු ම ඇත.  

එධවයින්,  

01. උ මරු ඳශහතද, යජයට වහ නළ ධෙනහිය ඳශහවීද, කුරුණෆර 
දිස්රික්ධආ භවය ්රධේලද ධම් න විට දරුණු 
නිඹෙඹට ධොවනරු ම ඇවි නිහ එභ ්රධේලර භ මම ඇවි 
ඳහතිඹ ජර ්රලසනඹ  ට, ෘෂිර්භහන්තඹ ඳවීම ඇවි දරුණු 
පීඩහට වහ අසගහයබහඹට විඳුම් ඵරහධඳොධයොවී මධන් 
එභ ජනතහ අයණ තවීවීඹට ඳවී ඇවි ඵ පිළිධන, 
ඒ ළන ඉක්භන් ක්රිඹහ භහර් ළතිභට යජඹ ටතු ම 
යනහද?  

 රු ගහනහඹ මභනි, අලුවීභ හර්තහ අුව උ මරු 
ඳශහධවී, යජයට, නළ  ධෙනහිය ඳශහධවී භවය ්රධේලර 
ළ  දුඹල්ධල්භ ජර භට්ටභ දුඹඹට 30ටවී අඩු 
්රභහණඹක් දක්හ ඳවත ඵළ විධඵනහ.  

02. ඳසු ගිඹ දහ ඇවි වූ දරුණු ං මය වහ නහඹඹෆම් නිහ 
අතළන් ම දුටින දවස ණන් ජනතහවී, ඔුවන්ධ  
යහඳහය ධේහන්, ැදකිඹහ, දරුන්ධ  අධයහඳනඹ, නිහ 
වහ ඉඩම් ඹගහ තවීවීඹට ඳවී කිරීභ වහ ්රහලඹට ඳවී 
ය ඇවි වන රඵහ ජභ ධ වී කිරීභට වදිදු ළඩ 
පිළිධශක් ක්රිඹහවීභ කිරීභට පිඹය න්නහද?   

03.  යට පුයහ ධ ධඹන් ඳළවිය ඹන ධඩංගු ධයීඹ නිහ 
භයණඹට ඳවී ඇවි ංයහ 200ට අධි ඵවී, දළනට 
65,000ට ඳභණ එභ ධයීඹ ළශඳී ඇවි ඵවී, දවස 
ණන් ජනඹහ ෆභ ධයීවරභ පිරී ඇවි ඵවී හර්තහ 
ධනහ.  

 රු ගහනහඹ මභනි, ධභන්න ධම් තවීවීඹ ධඵොධවොභ 
නහටුදහඹයි. ෆභ ධයීවරභ ධයීගීන් පිරිරහ, දළන් 
එළිධආ දුට ඔුවන්ට ්රවිහය යන්න ඳටන්ධන 
විධඵනහ. අධේ රු හසුධේ නහනහඹක්හය 
භන්ත්රී මභහවී කිඹනහ, ධඩංගු ධයීගීන්ධන් ධයීවල් පිරී 
ඇවි නිහ එභ ධයීවල්රට දළනට ධයීගීන් න්ධන් 
නළවි එභ ධයීවල් හ විධඵන ඵ.   

  ඵහහිය ්රවිහය රඵහ ළතිභට දුවන ම ඇවි තවීවීඹට 
භළදිවවී න ක්ිය ක්රිඹහ භහර්ඹක් අලය ඵ 
නදයරුන් ්රහල යේ ජ; ධෞය අංලඹ ්රහල ය 
විිනඹ ජ, ජන ජීවිතඹ ආයක්හ ය ළතිභ වහ න්නහ 
විඳුම් වහ ක්රිඹහ භහර් ධර්ද ඹන්න පිළිඵ 
ඳහර්ලිධම්න් මට ්රහල යනහද?  

04. ඉවත වන් ශ රුණු භත යජඹ භඟින් යන රද 
්රහලඹන් ධ ධඹන් ක්රිඹහවීභ ය ළතිභ වහ 
ඳහර්ලිධම්න් මධ  අදහශ භන්ත්රීරුන්ධ  භළදිවවීමභ රඵහ 
ළතිභට විධලේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් දිඹවී යනහද?  

රු ගහනහඹ මභනි, භභ විධලේ ක්රිඹහ භහර්ඹක් කිඹරහ 
වන් යන්ධන් - භභ එදහවී ඔඵ මභහට වන් ශහ - Standing 
Committee එක් ඳවී ශ තු ම ඵයි; there has to be a 

Standing Committee. This is a national disaster. We cannot 
expect all these statements to be made, which are not being 
implemented. Today, the ground situation is very bad. වළභ 

ධයීවරක්භ පිරිරහ. ධඩංගු ළන ධභභ රු බහධ  ජ හච් හ ුවණු 
කිහිඳ තහභ උවීතය වනන්නහ. නමුවී, යජඹ අද ධම් ණන් 
න්ධන් නළවළ; ධදොසතයරුන් ණන් න්ධන් නළවළ; 

භවහචහර්ඹරුන් ණන් න්ධන් නළවළ; ඳළවිරී ඹන ධයීඹ 
ණන් න්ධන් නළවළ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, are you going to reply? 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ධල්ම් ඳවී යනහ; ඳහුදහට එශනහ. ධභ ළනි ධෞය 

අභහතයහංලඹක් භවජන ජීවිත ධඩංගු ධයීධඹන් ධේයහ න්ධන් 
ධොධවොභද? 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යජඹ ධුවධන් පිළි මරු ධදන්න අපි රු බහනහඹ මභහට 
අසගහ ධදමු.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අසගහ වනන්නහට යජධඹන් ල් ඉල්රයි. ධන ධභොනහවී 
ධන්ධන්  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධභභ ්රලසනඹ අවරහ විධඵන්ධන්, රු අ්රහභහතය මභහධන්. 

එ මභහ ධවට දිනධආ ජ ්රලසන ධදට උවීතය ධදනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවටද? 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධවට රු ගහනහඹ මභනි. [ඵහධහ කිරීම්] 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධම් වහ උවීතයඹක් රඵහ ධදන්න. මිනිසසු භළධයනහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු බහනහඹ මභනි, ධවට ධම් ම්ඵන්ධධඹන් රු 

අභළවි මභහ උවීතයඹක් රඵහ ධදනහද? 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු අභළවි මභහ ධන් ්රලසන ධදක් අවරහ විධඵනහ. ඒ 
්රලසන ධදටභ ධවට උවීතය ධදනහ.  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow.  

රු අුවය දිහනහඹ භළවි මභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු බහනහඹ මභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් රු 
බහනහඹ මභහ ගහ යයි. ඊශෙට රු අුවය දිහනහඹ 
භන්ත්රී මභහ. ඊශෙට රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහට-  [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධභොධශේ අභහරු ධරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow. Is that 

your stand, Hon. Leader of the House? [ඵහධහ කිරීම්] 
ධවොයි. එ මභහට ගහ යන්න අසගහ ධදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මිනිසසු ළන වළඟීභක් නළවළ. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ මභහට ගහ යන්න අසගහ ධදන්න, රු දිධන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන් එ මභහ SAITM එ අවීවළයරහ  ං මය ඵදහධන. එ මභහ 

දළන් SAITM එ ළන අවන්ධන් නළවළ. 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ 

විදුන් භ ම ධශේ ළදවී ්රලසනඹක්. රු ගහනහඹ මභනි, දළනට 

විධඵන ධතොය මරු අුව,- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, හඩි ධන්න.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ගහනහඹ මභනි, දළනට විධඵන ධතොය මරු අුව IDH 

එට ධරඩුන් බහය න්ධන් නළවළ. ධයීවධල් ඇ දුටිඹ තුවීධවී 
එ ධරධඩකු ුවවී, භවය ඇන්ර ධදධදධනක් ඉන්නහ; 

ඇන් ඹටවී ඉන්නහ; ඵංකු උඩවී ඉන්නහ. එධවභවී පිධය හට 

ඳසධේ,  දළන් IDH එට ධරඩුන් බහය න්ධන් නළවළ කිඹරහ 
්රහලඹක් යරහ විධඵනහ. ඒ හධ භ, යහභ ධයීවරවී 

ධරඩුන්ධන් පිරී ඉවිරී ගිහින් විධඵනහ. ජඹර්ධනපුය ධයීවරවී 
එධවභයි, රු ගහනහඹ මභනි. ඒ නිහ යට පුයහභ ධයීවල්ර 

විලහර අර්බුදඹක් භ ම ධරහ විධඵනහ; ධම් ංතඹ ඳළවිධයමින් 
ඹනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, විඳක්ධආ භන්ත්රීයධඹක් ධම් ්රලසනඹ 

භ ම යන්න ලින්, ධෞය අභහතය මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට ඇවිවී 

ධම් පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳවී ශ තු ම විබුණහ. ඒ එ මභහධ  
කීභක්. එ මභහ ''යහඹ'' පුවී ඳතට කිඹරහ විබුණහ "ංර්ධනඹ 
ළඩි ුවණහභ ධඩංගු  ළශධනහලු" කිඹරහ. ඒ නිහ ංර්ධනඹ 
භනින නිර්ණහඹඹ ධඩංගුලු. ධම් හධ  භනසහත ගහ කිඹරහ 
විබුණහ, ''යහඹ'' ඳවීතධර්ට.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අුවය දිහනහඹ භන්ත්රී මභහ, අපි ධවට  රු 

අභළවි මභහට පිළි මරු ධදන්න අසගහ ධදමු.    
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු ගහනහඹ මභනි, භභ කිඹන්ධන් ධෞය අභහතයයඹහ 

ධම් ඳහර්ලිධම්න් මට ඇවිවී ධම් ළන ්රහලඹක් යන්න  ඕනෆ 
කිඹරහයි. ධභොක්ද ධරහ විධඵන්ධන්- [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දළන් ධම් ළන හදඹක් ධන ඹන්න ඵළවළ. ධවට අසගහ 

ධදන්නම්.     
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආඩුඩු කිදු කීභක් නළවි වළදුධයන ඵ තභයි ධම්ධන් 

ධඳන්ුවම් යරහ විධඵන්ධන්. ධෞය අභහතයයධඹක් ඉන්නහ. 
නිධඹීජය අභහතයයධඹක් ඉන්නහ. ඒ අඹ ඳහර්ලිධම්න් මට 
ඇවිවී චනඹක් කිඹන්ධන් නළවළ. ඇභළවියඹහ නිම් භහධය 

හච් හ විඹ විඹහ, භහධයඹට ධන ධන ඒහ කිඹ කිඹහ  දෙර 

දෙරහ ඉන්නහ. ඇභළවියඹහධ  කීභ තභයි යධට් ධභළනි 
යනඹක්  විධඵනහ නම්-  [ඵහධහ කිරීම්] 
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ගරු ිළයේ නිළන්ත ද සේලළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றெரந்  ெறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධභොක්ද point of Order එ?   
 

ගරු ිළයේ නිළන්ත ද සේලළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் றெரந்  ெறல்ர) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

රු ගහනහඹ මභනි,  භභ දකින විධිඹට  අද න විට 

ධෞය ඇභළවි මභහධ  ධෞය තවීවීඹවී ඉතහභ වනර්ර ධරහ 

විධඵන්ධන්. ධභොද, ධේරුර ආනධආ -එ මභහධ  ආනධආ- 

ධඩංගු.  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ point of Order එක් ධනොධයි.  [ඵහධහ කිරීම්] 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ point of Order 

එක්ද? දළන් ධම් ්රලසනඹ ඇසුහ, ධවට රු අභළවි මභහ 

පිළි මයක් ධදනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සගහය නිධඹී 23 ං2  ඹට ධවී ්රලසනඹක් ඉදිරිඳවී යන්ධන්, 

එහි විධඵන වදිදු ළදවීභ නිහ. ඒ නිහ ධම් අන ්රලසනඹ 
පිළිඵ ආඩුඩු දළුවවී ධනහ, ඳළඹ විදුවතයට ලින්. ඒ 

හධ භ, අභළවි මභහ දළුවවී ධනහ, ධෞය ඇභළවි මභහ 

දළුවවී ධනහ. රළ ගින්නක් හධ  ඳළවිරී ඹන ධම් බඹහන 
තවීවීඹ ධභධේ ඳවිේ ජ අභළවි මභහවී, ධෞය 

ඇභළවි මභහවී ධම්  බහට- 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ධවට අසගහක් රඵහ ධදන්නම්, රු භන්ත්රී මභහ.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ධවට ්රභහද ළඩියි. අද ඒ මිනිසුන් ඉන්න තවීවීඹ ඵරන්න. 
ධවට ්රභහද ළඩියි. ඒයි ධම් කිඹන්ධන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
රු ඩ රස ධේහනන්දහ භළවි මභහ ගහ යන්න.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි,-  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ධවට පිළි මරු ධදන ඵ කි හ ධන්, රු භන්ත්රී මභහ.  

ධම් හයණඹ ළන අඳට ද පුයහ හද යන්න පුළුන්. ගිඹ 

තහධවී ධභළනි ්රලසනඹක් ඇවි ුවණහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
අභළවි මභහ ධවට පිළි මරු ධදනහ නම්, අඳට ධවට ධන  මරු 

ඉන්න ධනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ගහනහඹ මභනි, භභ අවන්ධන් ධම් හයණඹ 

ම්ඵන්ධධඹන් ත තු ම urgent ක්රිඹහ භහර්ඹක් ළන. භභ ඳළඹ 

විදුවතයට ධඳය  ධම් ්රලසනඹ බහය වනන්නහ. අභළවි මභහධ  

ඥහවියඹහධ  ඉරිදහ ''ටයිම්ස'' පුවී ඳධවී ධම් ළන ්රෘවීවි 

දුයසතර ඳශ ය විධඵනහ.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධවොයි ධනොධයි.  [ඵහධහ කිරීම්] මිනිසසු භළධයනහ. මිනිසසු 
භළධයනහ. ඉවින් ධොධවොභද ධවොයි කිඹන්ධන්.   

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධවොයි කි ධ  දළන් ගහ ශහ ඇවි කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ධම් අභළවි මභහ එක් විධඵන ්රලසනඹක් ධනොධයි. [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධවට අභළවි මභහ ධම් ළන පිළි මයක් 

ධදනහ. 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ (ප්රළථමික කර්ෙළන්ත අෙළවය යතුෙළ) 
(ரண்தைறகு ர கசக - ஆம்தக் மகத்தரறல் அமச்ெர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, භට විනහඩිඹක් ධදන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

රු ගහනහඹ මභනි, ජනහධිඳවි මභහ ධම් අසගහධ  මුළු 
යධට්භ ඉන්න නිරධහරින් විලහර පිරික් එක් විලහර ැදසමභක් 
ළහ විධඵනහ, ධම් ළන. ධඩංගු භර්දනඹ යන්න පුළුන් වළභ 
ධදඹක්භ අඳවී යරහ විධඵනහ.[ඵහධහ කිරීම්] ඒට මුළු යධට්භ 
ජනතහ එ ම ධන්න ඕනෆ. විරුේධ ඳක්ධආ ඉන්න 
තමුන්නහන්ධේරහ ධම් හයණධඹන් ධේලඳහරන ්රධඹීජන න්න 
එඳහ කිඹරහ භභ විධලේධඹන් ඉල්ීමභක් යනහ. ධම් ්රලසනඹ 
වින්න වළභ ධධනකුධ භ දහඹවීඹ  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධභතළන විධඵන්ධන් ධේලඳහරන ්රලසනඹක් ධනොධයි. රු 
ගහනහඹ මභනි, එ මභහ තභයි ධම් හයණඹ ධේලඳහරනඹට 

ම්ඵන්ධ යන්ධන්. අධේ යධට් ධඩංගු වළදිරහ විධඵන අඹධන් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

දුඹඹට 25ක් ඳහල් ශමුන්. ඒ කිඹන්ධන් වතධයන් ඳංගුක්. ඒ 
්රලසනඹ පිළිඵ ධභතළන ගහ යනධොට, ඒ ධේලඳහරන 

්රලසනඹක් කිඹරහ තමුන්නහන්ධේ කිඹන්ධන් ධොධවොභද?  

රු ගහනහඹ මභනි, ජනහධිඳවියඹහ ධම් ළන අද නම් 

නිරධහරින් ළන්ධන්, අද නම් හච් හ යන්ධන්, අද හච් හ 

යරහ ළඩක් විධඹනහද? මිනිසුන් 65,000ට ධයීඹ වළදිරහ 

විධඹනහ. මිනිසුන් 167ක් මිඹ ගිහින් විධඹනහ. ඉවින් අද 

හච් හ ළරහ වරිඹනහද? ධභච්චය ල් බුදිඹහධන හිටිඹහද? 

[ඵහධහ කිරීම්] එච්චයයි අඳට අවන්න විධඹන්ධන්. [ඵහධහ කිරීම්] 
65,000ට ධයීඹ වළදිරහ, 167 ධදධනක් මිඹ ගිහිල්රහ. අද 

හච් හ ළනහ ලු. තමුන්නහන්ධේරහ ධභොනහද ධභච්චය ල් 
ධශේ? [ඵහධහ කිරීම්] 167 ධදධනක් මිඹ ගිහින්. IDH  ධයීවර 

වරහ, යහභ ධයීවර වරහ. 65,000ට ධයීඹ වළදිරහ. රු 

ගහනහඹ මභනි, ඒධුවවී වතධයන් ඳංගුක් ඳහල් ශභයින් 

නම්,  දරුන් මිඹ ඹනහ නම්, මිනිසුන් ඵධආ ජීවී ධනහ නම් 

අද ද ැදසමම් ළන්ධන්? [ඵහධහ කිරීම්] ධභොක්ද 

තමුන්නහන්ධේරහධ  ආඩුඩු? දළන් ැදසමම් ළනහ ලු. දළන් 

ැදසමම් ළරහ ළඩක් විධඹනහද? රු ගහනහඹ මභනි, දළන් 

ඕනෆ යන්ධන් විඳුභ. දළන් ඕනෆ යන්ධන් තවී ගහ හේපු 

ධනොධයි. දළන් ළන හච් හර ඇවි පරඹ ධභොක්ද? තවී 

දවස ණනක් භළධයන මරු ඉන්නහද හච් හ ළන්න? 

තමුන්නහන්ධේ කිඹනහ, දළන් හච් හ ළනහ කිඹරහ. දළන් 

ළරහ ධභොනහ යන්නද? ඵම්බු වන්නද? 
 
[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලවය කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

65,000ක් ධරඩ ධරහ; මිනිසුන් භළරිරහ; ධයීවල් වරහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීරුනි, රුණහයරහ හඩි ධන්න. -[ධකීහ 

කිරීම්] 

එක්ධී, ඔඵ මභන්රහ ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ටතු ම යධන 

ඹන්න අසගහ ධදන්න. නළවීනම්, බහධ  ටතු ම තහහලි 

අවීහිටුරහ, ඳක් නහඹ ැදසමභක් ළරහ භට තීයණඹක් 

න්න ධනහ. -[ධකීහ කිරීම්]- අපි ඳක් නහඹ ැදසමභක් 

ළරහ ඊශෙ තීයණඹ පිළිඵ දළුවවී යන්නම්.  -[ධකීහ 
කිරීම්]-  

Order, please! බහධ  ටතු ම තහහලි අවීහිටුනහ. 
 

රැවහවීෙ ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අවය හිටුලන දින්  අ. භළ. 
2.13   නෆලත ඳලවයලන දී. 

அன்தடி அர்வு இமடறயத்ப்தட்டு,  தற. த.  2.13 றக்கு 

லண்டும் ஆம்தரறற்ய.     

Sitting accordingly suspended till 2.13 p.m. and then resumed. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද දින හච් හ වූ ඳරිදි, අධේ යධට් ර්තභහන 
ධෞය තවීවීඹ ම්ඵන්ධධඹන් ඳළවළදිලි ය ජභට රු ධෞය 
අභහතය මභහ බහට ඳළමිණීභට නිඹමිතයි. එ මභහ දළනට අවිරු 

ජනහධිඳවි මභහ භෙ හච් හ ධඹ ජ දුටිනහ. ඒ හච් හ 

අන් ධරහ ධභතළනට ඇවිල්රහ එ මභහ විදුන් බහ ඇභතීභට 
නිඹමිතයි. එධතක් අපි දධේ ළඩ ටතු ම ඉදිරිඹට යධන 
ඹහභට අද ඳක් නහඹ ැදසමධම් ජ තීයණඹ ශහ. රු ධෞය 
ඇභවි මභහ ඳළමිියඹහට ඳසු එ මභහ ඳළවළදිලි කිරීභක් යයි.  

ට ශෙට, රු ඩ රස ධේහනන්දහ භන්ත්රී මභහ. 
 
 

II 

 
 ඳළලිආරු ආශ්රිතල සදු ලන නීති විමරෝධී ක යුතු 

ෙෆඩඳෆලෆවයවීෙ 
தரலிரற்நறன் கமசரங்கபறல் இடம்ததயம் 

ெட்டறசர தெற்தரடுகமபத் மடதெய்ல் 
PREVENTION OF ILLEGAL ACTIVITIES CLOSE TO PALIARU 

 
ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌ ெதரரகர் அர்கசப, லர்ப்தரெண ற்யம் லக 

பதோன தொகரமத்து அமச்ெர் அர்கபறடம் சகள்ற 

சகட்க அதறத்ற்கு ன்நற. 

வுணறர ரட்டத்றன் தைபறங்குபம் தகுறயசக 

உயரக்கம் ததற்ய, டக்கு ற்யம் டசற்கு சரக்கற 

வுணறர, தொல்மனத்லவு, ன்ணரர் ரட்டங்கபறதெடரக 

ன்ணரர் தரக்குலரறமக் கடல் தகுறறல் கனக்கறன்ந, 

னரற்ய ரலறறலும் தைகழ்ததற்ந தரலிரய, டக்கறன் லர்த் 

சமறமண ஏபசதம் தர்த்றதெய்கறன்நது. அமணப் 

தரதுகரப்தற்கரக அன் இய யங்கறலும் தன கறசனரலற்நர் 

தூம் மறல் அெரங்கத்றணரல் கரறகள் 

எதுக்கப்தட்டுள்பண. இந்க் கரறகபறல் தொறம, தரமன, 

கயங்கரலி, யம் சதரன்ந ங்கள் இற்மகரக 

தரரறபறல் பர்ந்து, அம ண்ரறப்தைகள் ற்தடரல் 

தரதுகரத்து யகறன்நறமனறல், ற்சதரது அப்தகுறக்குள் 

தனர் அத்துலநற தமந்து கரட்டு ங்கமப தட்டியும் 

ஆற்நறன் கமசரப் தகுறகமபப் தரரறபறல் 

செப்தடுத்றயும் ெட்டறசரரண தொமநறல் ஆற்யலமப் 

தன்தடுத்றப் தறர்ச்தெய்மககமப சற்தகரண்டும் 

யகறன்நணர். சற்தடி கரறகள் வுணறக்குபம் லர்ப்தரெணத் 

றமக்கபத்றற்குட்தட்டது ண  அமடரபப்தடுத்தும் 

மகறல் லர்ப்தரெணத் றமக்கபத்றணரல் ல்மனக் கற்கள் 

டப்தட்டுள்பசதரறலும் அமணயும் லநறச சற்தடி 

ெட்டறசரச் தெற்தரடுகள் தொன்தணடுக்கப்தட்டு 

யகறன்நண. இன் கரரக சற்தடி ஆய தல்சய 

தரறப்தைகளுக்குட்தட்டுள்பமரல், அமண ம்தறறயக்கறன்ந 

க்களுக்கு லர் பம்  கறமடக்கரல் சதரசரடு, தரரற 

இற்மக அறவுகள் ற்தடக்கூடி அதரம் இயப்தரகவும் 

அம்க்கள் தரடர்ந்து லியுயத்ற யகறன்நணர்.  

டக்மகப் ததரயத்மறல் ற்சதரது அங்கு தரரற 

லர்ப்தற்நரக்குமந ற்தட்டியப்தது தகௌ ெதரரகர் 

அர்களுக்கும் தரறயும். ணச, இந் றடம் தரடர்தறல் 

றமறல் கணம் தெலுத்ப்தட சண்டும். அத்துடன்,  

டக்கறல் அடிக்கடி ட்ெறரண கரனறமன ற்தடுணரல் 

இத்மக லரரங்கமபப் சதறப் தரதுகரக்க சண்டி 

ததரயப்தை இன்நறமரரக இயக்கறன்நது. ணச, 

சற்தடி ெட்டறசரரண தெற்தரடுகள் உடணடிரகத் 

டுத்து றயத்ப்தட சண்டிது அெறரகும்.  

1563 1564 

[රු අුවය දිහනහඹ භවතහ] 
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குநறப்தறட்ட ஆற்நறன் கமசரங்கபறல் இடம்ததற்ய 

யகறன்ந ெட்டறசரச் தெற்தரடுகமப உடன் 

றயத்துற்கும் ற்சதரது அப்தகுறறல் சற்தகரள்பப் 

தட்டுள்ப செங்கமப றர்த்ற தெய்து அமணப் 

தரதுகரப்தற்கும் சலும் இத்மக தெற்தரடுகள் 

அப்தகுறகபறல் ற்தடர மகறல் தரதுகரப்தை ற்தரடுகமப 

சற்தகரள்ற்கும் டடிக்மக டுக்க தொடியுர? 

சற்தடி ணது சகள்றக்கரண தறமன தகௌ அமச்ெர் 

அர்கள் ங்குரர் ன்ய றர்தரர்க்கறன்சநன்.  

 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Member, the reply for that Question will be 
given later. 

 

ගරු ඩේවහ මද්ලළනන්දළ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் சரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay, thank you.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ශෙට, අභහතයහංල නිධ දන. අධියණ අභහතය ව 
බුේධලහන අභහතය මභහ. 

  

ශ්රී ංකළමේ අකරකරණමස වහලළධීනවයලය 

ිළිතවල ්ක්වවය ජළතීන්මේ වංවිධළනමස 

විමේ නිමයෝජිත නිකුවය කෂ ලළර්තළල  

අකරකරණ අෙළතයතුෙළමේ ප්රකළය 
இனங்மக லறத்துமநறன் சுந்றம் தற்நற 

.ர. ெமதறன் றசெட தறறறறறணது  
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ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ (අකරකරණ 
අෙළතය වශ බුද්ධළවන අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ - லற 

அமச்ெயம் தைத்ெரெண அமச்ெயம்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Minister of Buddhasasana) 

රු ගහනහඹ මභනි, "ශ්රී රංහධ  අධියණඹ ව තිවිඥ 

ෘවීවිධආ සහ  නවීඹ" පිළිඵ ධොඹහ ඵරහ හර්තහක් 
ළඳය භ වහ එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ විදුන් ශ්රී රංහට 
ඳවී ය එන රද විධලේ නිධඹීජිතරිඹ වූ, ධභොනිහ පින්ධට  ී

භළවිනිඹ 2017 භහර් ම 23ළනි දින නිකුවී යන රද හර්තහ 
පිළිඵ ශ්රී රංහ යජඹ ධර අඳධ  ්රවිචහයඹ දළක්මභ අතයලය 
හයණඹක් ඵට ඳවී ඇත. 

එ මමිඹ විධලේ නිධඹීජිතධඹකු ධර 2016 අධ්රේල් භ 
29ළනි දින රංහට ඳළමිණ භළයි 07න දින දක්හ, දින 7ක් ශ්රී 
රංහධ  ත ශ අතය අුවයහධපුය, ඹහඳනඹ ව භවුවය 
නයරට භන් යන ර ජ. ඒ අතය ඇඹ භභද, විධේල ටතු ම 

ඇභවි මභහ වහ තිවිඳවි මභහ ඇ මළු තවී ආඹතන ණනහ 

කි තුවීතන් භෙ හච් හ ඳවීන්නට ධඹවනිය. එභ 

හර්තහධ  ඹම් ඹම් හයණහ ම්ඵන්ධධඹන් හධතිඹ රුණු 
කීඳඹක් ඇතවී, ශ්රී රංහධ  ර්තභහනධආ ඳවින තවීවීඹ 
විෘවි යමින් අධේ යධට් ධෞයඹට ව කීර්වි නහභඹට වහනිය 
න්නහ වූ රුණු ණනහක් එහි ඇ මශවී කිරීභ පිළිඵ අඳධ  

නහටු මුලින්භ ්රහල යමු. 

2016 භළයි භ 07න දින එ මමිඹධ  අධයඹන ංචහයඹ නිභ 

ශ ඳසු ධභළනි හර්තහක් නිකුවී කිරීභ වහ ඇඹ භහ 10 
½ට ළඩි හරඹක් ත ධශේ භන්දළයි ඹන ්රලසනඹ අඳ වට 

ඇඹධන් ඇදුඹ තු ම ඇත. ඇඹධ  හර්තහධ  මුල් ධොටධේ 
ළඩි ලධඹන් වන් ය ඇවීධවී, අධේ යධට් ආඩුඩුරභ 

යසගහධ  න්දර්බඹ ව අධියණ යුවඹ පිළිඵ රුණු ව 

පුේර තිවි පිළිඵ ඳවින නනවි යහමුඹ. භහන හිමිම් 
පිළිඵ ජහතයන්තය ම්මුතීන් යසගහදහඹඹ භඟින් ම්භත ය 

ක්රිඹහවීභ කිරීභ පිළිඵ  මටු විඹ ධනොවළකි ඵ එභ හර්තහධ  
වන් ුවවී, එන් වූ ජහතයන්තය ම්මුතීන් ළඩිභ ්රභහණඹක් 

ක්රිඹහවීභ යන රහඳධආ ්රගභ යට ශ්රී රංහ ඵ ඇඹ අභත 
ය විබීභ ධවී හිතහභතහ වන් ධනොධොට විබීභ පිළිඵ ද අපි 

නහටු ධමු.  

ර් 2012 ව 2013 හර හුව  මශ දුවන වූ 
ධරේසඨහධියණධආ අ විනිසුරු මමිඹ ඉවී කිරීභ ම්ඵන්ධධඹන් 

ඉදිරිඳවී වූ ධදීහභිධඹීඹට අදහශ නහටුදහඹ තවීවීඹ එභ 
හර්තහධ  වන් කිරීභ පිළිඵ අඳ ධදොස ධනොඳයන නමුවී, 

ඉන් ඳසු අධියණධආ සහ  නවීඹ ආයක්හ කිරීභ වහ න්නහ 

රද ඓවිවහදු ව ළදවී ධේලඳහරන ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ 
ඇය භක් කිරීභට ඇඹට  කීභක් විබ ඵ අපි අධහයණඹ 

ධොට කිඹහ දුටිමු. 

ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  හභහජිඹන් ළඩි ංයහක් 

ධේලඳහරනඥඹන් මභ පිළිඵ ඇඹ විධ චනහවීභ වනක් ය 
ඇතවී, මුල් අසගහධ  එභ බහධ  හභහජිඹන් වවීධදනකු 

ධේලඳහරනඥඹන් ධනොන තළනළවීතන්ධන් භන්විත විඹ තු ම 

ඵට අඳ ඉදිරිඳවී ශ ධටුම්ඳත ඳසු ධනට බහජන යන 
රේධේ භවජන නිධඹීජිතඹන්ධ  ඉල්ීමභ භතඹ. යට තිවිඹක් 

ඳනුව රඵන්ධන් ඒ යධට් භව ජනතහධ  ශුබ දුේධිඹ ව 
අභිරහඹන් අුව මි විධේශීඹ යහජය ධවී විධේශීඹ ආඹතනර 

නිඹභ කිරීභ භත ධනොන ඵවී, එභ කීභ ඇවි භවජන 
නිධඹීජිතඹන්ධ  භතඹ අුව ඩහවී සුවනසු රභඹ අපි අුවභනඹ 

ශ ඵවී වන් කිරීභට ළභළවීධතමු. ආඩුඩුරභ යසගහ 

බහධ  ඵහුතයඹ ධේලඳහරනඥඹන් ුවවී, එහි ක්රිඹහහරිවීඹ 
පිළිඵ ධභධතක් ධභයට ඵයඳතශ ධර ධදී දර්ලනඹට 

රක්මභක් දුවන ම ධනොභළවි ඵවී, තිවිඹ ඹුව හීමන අලයතහ 
අුව ධනස ධමින් භන් න්නහ වූ ධදඹක් ඵවී, එඹ එ 

තළන ඳල් විඹ තු ම එක් ධනොන ඵවී ්රජහතන්ත්රහ ජ දුඹලුභ 

යටල් පිළින්නහ වූ ඹගහර්ගඹකි.  

අධියණ ධආ විනිලසචඹහයරුන් ඳවී කිරීධම් රභධ දඹ 

පිළිඵ ඉදිරිඳවී ය ඇවි විධ චනඹ ඳදනම් වියහිත, අහධහයණ 
්රහලඹක් න අතය උසමම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ තවනයටවී 

ංධලීධනඹ විඹ තු ම ඵ පිළින්නහ අඳට ර්තභහනධආ ඳවින 
තවීවීඹ පිළිඵ එධේ දළඩි විධ චනඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභ කුභන 

ඳදනභක් භත දුවන වූක්ද ඹන්න ධවීරුම් ත වළකිඹ.  

ය වතයට යක් විනිලසචඹහයරුන් ධේහ සගහනලින් 
භහරු කිරීධම් රභඹ ඇඹධ  ධදී දර්ලනඹට රක් විබීභ පුවනභ 
වත හයණඹක්ඹ. ධරීධආ ෆභ යටභ මුල් අසගහ 

අධියණර විනිලසචඹහයරුන් ය කිහිඳධඹන් කිහිඳඹට 
භහරු කිරීධම් රභධ දඹ අධියණධආ සහ  නවීඹ ආයක්හ ය 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ළතිධම් ළඩ පිළිධශක් ධර අුවභනඹ යන ඵළවින්, ධභළනි 

විධ චනඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභ ඇඹ එකී රුණු ම්ඵන්ධධඹන් 

ධනොදළුවවීබහධඹන් දුවන ශ ධදඹක් ඵ අපි විලසහ                
යමු. අඳධ  උඳරිභහධියණර -ධරේසඨහධියණධආ ව 

අභිඹහචනහධියණධආ- විනිසුරුන් ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  
අුවභළවිඹ ඇවි ජනහධිඳවියඹහ විදුන් ඳවී කිරීභ  මටුදහඹ 

ධනොන රභඹක් ධර ඇඹ වඳුන්හ  ජ ඇවි නමුවී, ඊට භහන වූ 
රභඹක් භත ධධනට් බහධ  අුවභළවිඹට ඹටවී ඇධභරිහ 

එක්වී ජනඳදධආ ජනහධිඳවියඹහ, එයට ධරේසඨහධියණධආ 

විනිසුරුන් ඳවී කිරීධම් රභඹ ධදී වත ඹළයි ඇඹ 
ධනොඳන්ධන් භන්දළයි අපි ඇඹධන් ්රලසන ය දුටින්ධනමු.  

ධභයට මුල් අසගහ අධියණර විනිලසචඹහයරුන් ඵහ 
ළතිධම් ජ ය  මන ඳශපුරුේදක් භත ඵහ ළතිම් දුවන යන 
ඵ ඇඹධ  හර්තහධ  වන් විබීභ අතය රුණකි. 

අධියණ ධේහ ධොමින් බහ  ය  ඳවට ඩහ 
ෘවීතීඹභඹ ඳශපුරුේදක් ඇවි ව  තිවිඥ  ෘවීතීධආ  ධෞයඹ  
ැද න්නහ වූ  චරිතවී වූ තළනළවීතන් විෘත තය විබහඹට 

ඉදිරිඳවී කිරීධභන් ඳසු ධතීයහුව රඵන අතය  එඹ ඉතහ  
ඳහයදෘලබහඹකින් තු ම දුවන යන්නකි.   

එ මමිඹධ  හර්තහධ  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ   

ක්රිඹහරහඳඹ ම්ඵන්ධධඹන් ද  නිළයදි ධනොන්නහ ුව රුණු 
ණනහක්  ඇ මශවී ය ඇත. තිවිඳවියඹහ ඳවී කිරීභ  
ධේලඳහරන තීයණ අුව  දුවන න්නක්  ඵට  රුණු භ ම ය 
විබුණ ද, තිවිඳවියඹහ ඳවී කිරීභ  ආඩුඩුරභ යසගහධ   

්රවිඳහදන අුව  ආඩුඩුරභ යසගහ බහධ  අුවභවිඹ ඇවි  
ජනහධිඳවියඹහ විදුන් දුවන  යුව රඵන  ක්රිඹහලිඹක් ඵ ධවීරුම් 
ළතිභට ඇඹ අධඳොධවොවී ම ඇත.  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  

නඩු ඳළරීභ  ව ඳවීහධන ඹහභ  පිළිඵ   ්රභහදඹක් ඳවින 
ඵ තයඹක් නමුවී එ මමිඹ  ශ්රී රංහධන් පිට ගිඹ  ඳසු ධභභ 
හර්තහ නිකුවී යන දිනඹ දක්හ භහ  දවඹවභහය හරසීභහ  

 මශ නඩු ටතු මර  ්රභහදඹ ළශළක්මභ වහ  අඳ විදුන් ධන 
ඇවි පිඹය  ධඵොධවීඹ.  දුවිල් නඩු විධහන ං්රවඹ  ංධලීධනඹ 
කිරීභ,  භග භඩුඩර ඳනත ංධලීධනඹ  කිරීභ, දිනඳතහ  නඩු 

ඇසීභ වහ  අධියණ ධේහ  ධොමිභ භඟින් චරධල් 
නිකුවීධොට  ක්රිඹහවීභ කිරීභ ඹනහ ජ රුණු  ධභභ  හර්තහධ  
ඇ මශවී ධනොමභ    මශ එ මමිඹධ   ඹල් ඳළන ගිඹ හර්තහ  

ර්තභහන රංහධ  ඳවින තවීවීඹ  ලධඹන්  ධඳන්හ  ජභට 
ඇඹ උවීහව  ළතිභ  ඉතහභ ළයදිවත ව ඵයඳතශ  
හයණඹකි. විධලේධඹන් තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  ඳසු ගිඹ  
ය හරඹ   මශ ්රවියුවත කිරීභ  මශ  ්රභහද ම  විබු  නඩු 

විලහර ංයහක් ධම් න විටවී  අන් කිරීභ වහ  පිඹය 
ධන ඇවි ඵ ද වන් කිරීභට ළභළවීධතමි.   තිවිඳවි 
ධදඳහර්තධම්න් මධ  දුටින තිවිඥරුන්ධ  ංයහ  ්රභහණවී 

නළවි ඵට  එ මමිඹධ  හර්තහධ   වන් ුවවී,  ඳසු ගිඹ 
හරසීභහ  මශ තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට අලුවින්  තිවිඥරුන්  
77 ධදධනකු ඵහ ළතිභට ධම්  න විට පිඹය ධන ඇත.   

විධලේධඹන් එ මමිඹධ  හර්තහධ  වන් හයණඹ  න්ධන්  
අඳයහධ නඩු ම්ඵන්ධ තිනිඳවි  ධදඳහර්තධම්න් මට විභර්ලනඹ 
කිරීභට ඵරඹක් ධනොවිබීභ අඩු ඳහඩුක් ඳවින ඵඹ. ධරීධආ 

කිදුවන ්රජහතන්ත්රහ ජ යට අඳයහධ විභර්ලනඹ කිරීධම් ඵරඹක්  
තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට ඳයහ ධනොභළවි අතය  එධේ  
විභර්ලනඹ  කිරීභ වහ   අලය නිධඹී ව උඳධදස රඵහ ජධම්  
ඵරඹක් ඳභණක් තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මට ඳළරී  විබීභ 

ජහතයන්තය පිළිවී ම්මුවිඹකි.  

එන් තවීවීඹක් ඹටධවී අඳධ  තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් මධ  

අඹ ධදී දර්ලනඹට රක් කිරීභ ධවේ මධන් ඇඹ  ම දළුවභ 
පිළිඵ අඳට ්රලසන වතඹ. ඇධභරිහ එක්වී ජනඳදධආ 
තිවිඳවියඹහ ළිනනට් භඩුඩරධආ හභහජිධඹකු න හයණඹ 
පිළිඵ ධභොනිහ පින්ධටී භළවිනිඹට අධඵීධඹක් විබුධඩු 

නම්, ධභන් අතය හර්තහක් අඳ යට ම්ඵන්ධධඹන් ඉදිරිඳවී 
කිරීභට ධනොධඳරධමන ඵ භධ  විලසහඹයි. ඇඹ විදුන් නිකුවී 
ය ඇවි හර්තහ යධට් සනරීබහඹට ඵයඳතශ වහනි ඇවි 

කිරීභට ඉවල් න්නහ වූ ළැදදි ව අතය ධතොය මරුලින් වන 
ම ඇත. උ මරු ව නළ ධෙනහිය ඳශහවී ධදධක් අධියණ 
ඳවීහධන ඹහභ ව නඩු තීන්වන නිකුවී කිරීභ දුංවර බහහධන් 

ඳභණක් දුවන යන ඵවී, එභඟින් ජනතහට අහධහයණඹක් දුවන 
න ඵවී ඇඹ වන් කිරීභ ඵයඳතශ අතයඹක් ඵ භභ වන් 
යනහ.  

අධියණර නඩු තීන්වන ම්ඵන්ධ වන් යන්ධන් නම්, 
උඳරිභහධියණඹ විදුන් දුඹලුභ නඩු තීන්වන ්රහලඹට ඳවී 
යන්ධන් ඉංග්රීදු බහහධන් ඳභිය. එන් තවීවීඹක් ඹටධවී 
බහහභඹ ලධඹන් අහධහයණඹක් දුවනන ධර අඳ රනහ 

නම් දුංවර, දමිශ, මුසලිම් දුඹලු ජන ධොටසරට එඹ 
අහධහයණඹක් ඹළයි ධනකුට තර්ඹක් ධොඩනළඟීභට වළකිඹහ 
විධේ. එධවවී දුඹස ණනහක් විසධේ අධේ යධට් හුරුපුරුවන ම 

ඇවි ධභභ රභඹ දිගින් දිටභ ඳවීහධන ඹහභ ඵයඳතශ 
ළටලුක් ඇවි ඵට ධම් යධට් ජනතහ රහ ධනොභළත. 
තිවිඥරුන් සහ  න ධර නඩු ටතු මරට ධඳති දුටීභට ඹම් 

ඹම් ඵහධහ ඇවි ඵ එහි වන් ුවවී, ඳසු ගිඹ ය ධද 
හරඹ  මශ එන් කිදුවන දුවනමභක් හර්තහ ධනොවූ ඵට වන් 
කිරීභට ළභළවීධතමි.  

ධභයට ඳවින ත්රසතහදඹ ළශළක්මධම් ඳනත ධනස ශ 

තු ම ඵට ඇඹ වන් ශවී, ර්තභහනධආ භහන හිමිම් 

පිළිඵ ළඩි උනන්වනකින් ගහ ශ ඵටහිය යටරට එල්ර ම 

ඇවි බඹහන ත්රසතහ ජ ්රවහය ඉදිරිධආ ඹම් ඹම් යටල් භහන 

හිමිම් ඉතහ දළඩි ධර ඹටඳවී යන්නහ වූ අණඳනවී ඳනමින් 

දුටින ඵ ඇඹ අධහයණඹ ය ත තු ම ඵ වන් යමි. 

ධරීධආ දරුණුතභ ත්රසතහ ජ ංවිධහනඹ ඹටඳවී කිරීභ වහ 

ධභයට ඳළවි තිවිරට ඩහ ඵයඳතශ ණධආ දරුණු තිවි-රීවි 

එභ යටල්  මළින් භ මමධම් ්රණතහ අද ධරො පුයහ දක්නට 

ඇත. ට ට දස ඳවට ධඳය ජඳහනධආ ඳහර්ලිධම්න් ම ම්භත 

යන්නට ධඹවනණු, අඳයහධ කුභන්ත්රණ තිවිඹ - Criminal 

Conspiracy Law - භඟින් ත්රසතහදඹට  මඩු ධදන්නහ වූ අඳයහධ 

277ක් තිවිඹ භඟින් තවනම් ය ම්භත ශ අතය, එභ අඳයහධ 

ම්ඵන්ධධඹන් ධඳොීමදුඹට ඕනෆභ අධඹකු අවී අඩංගුට ළතිධම් 

ඵරඹ රඵහ  ජ ඇත. 

යහජය ආයක්හට තර්ජනඹක් ඇවි න්නහ වූ කුභන ධව  ී

හයණඹක් ම්ඵන්ධ "Facebook" ව "Twitter" ළනි භහජ 
ධේ අඩවිර ඹභක් ඳශ කිරීභ ඳභණක් ධනො, එධේ ඳශ යුව 
රඵන හයණඹට ්රවිචහය දළක්මභ - “Like” කිරීභ - ඳහ වහ 

ධඳොලිස අවී අඩංගුට ළතිභට වළකි අඳයහධඹක් ධර එයට 
තිවිත යන්නට ධඹවනධඩු දින ඳවට ධඳයඹ. එළනි 
තවීවීඹක් ඹටධවී ත්රසතහදඹට එධයහි යධට් ඳවින තිවි 

ලිහිල් කිරීභට යුව රඵන ධඹීජනහ භඟින් දුවන ුවධආ, භහන 
ංවවිඹ ආයක්හ කිරීභ ධනො භහන ංවවිඹ විනහලඹ යහ 
ධන ඹහභ ඵද අද භහන හිමිම් අයිවිහදුම් පිළිඵ උදම් 
ඇනූ යටල් ඳහ පිළින්නට ධඹ ජ ඇත. අඳයහධ නඩු වහ 

ධඳොලිස අවී අඩංගුට ුව රඵන පුේරඹන් ධුවධන් 
තිවිඥරුන්ට ඇවි අයිවිඹ ධභයට ධඳොලිස චරධල්ඹක් භඟින් 
ක්රිඹහවීභ ධමින් ඳතී. එඹ යසගහදහඹඹ භඟින් දුවන ශ 

තු ම ඵට ඳසු ගිඹ හරඹ  මශ  ජර්ක හච් හ ඳවීන්නට 
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ධඹවනණු අතය, ළරුධකු අවී අඩංගුට වී ධභොධවොධවීභ 

තිවිඥයඹන්ට ඔුවන් මුණ ළසී, ඔුවන් ධුවධන් රුණු 
ඉදිරිඳවී කිරීභට අසගහක් දිඹ තු ම ඹළයි එ මමිඹධ  හර්තහධ  ද 
ධඹීජනහ ධොට ඇත. එධවවී, භවහ බ්රිතහනයධආ ඵයඳතශ අඳයහධ 
ධචීදනහක් රවී ළරුකු ධුවධන් තිවිඥ වහඹ රඵහ 

ළතිභ ඳළඹ 36ක් ත ධන ධතක් ්රභහද කිරීභට ඳවින තිවි 
්රවිඳවීවිඹ ධනස යන ධරට ඇඹ භවහ බ්රිතහනයඹට නිර්ධේල 
ධනොයන්ධන් භන්ද කිඹහ අපි ්රලසන යන්ධනමු.  

ධරො ඳවින ඵර මභ ම්මුවිහ ජ ජහතයන්තය ංවිධහනඹ 
න එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ ධභළනි හයණඹන් ඉටු කිරීභ 
වහ නිධඹීජිතඹන් ඳවී කිරීධම් ජ ඒ වහ කීභ දළරීභට සුවනසු 
පුේරඹන් ඳවී කිරීභ ඔුවන්ධ  කීභක් ධොට ළරකිඹ තු ම 
ඹළයි භභ අධහයණඹ ධොට කිඹහ දුටිමි.  

තුේධඹ ඳළවි ය විවට ආන්න හරඹ  මශ ළටුම් 
ළශළක්මභ ධවී අභ කිරීභ වහ එක්වී ජහතීන්ධ  ංවිධහනඹ 
ක්රිඹ ධර දහඹ ධනොවූ ඵට අපි දිගින් දිටභ ධචීදනහ ධශමු. 
අඳධ  ධචීදනහ එර පිළිධනොවීතවී, එක්වී ජහතීන්ධ  
ංවිධහනධආ හිටපු භව ධල්ම් ඵළන් කි මූන් භවතහ විරහභ ඹන 
අසගහධ  ජවී, එ මභහ රංහ ම්ඵන්ධධඹන් ඔුවන්ධන් 
ඵයඳතශ අඩු ඳහඩු දුවන වූ ඵ ්රහල කිරීභ ළන අපි  මටු ධමු.  

තද, ඳසු ගිඹ වි කිහිඳඹ  මශ ධභයට දුංවර ව මුසලිම් 
ජනතහ අතය ධේද ඇවි කිරීභ වහ ඹම් ඹම් ඵරධ  
ක්රිඹහවීභමභක් පිළිඵ භභ නහටු ධමි. 

ධභයට ජීවීන දුඹලු ජන ධොටසරට දුඹ බහහ ගහ 
කිරීභට, දුඹ ආභ ඇදහීභට ව තභහධ  ංසෘවි අනනයතහ 
ැද ළතිභට ඇවි අයිවිඹ ආයක්හ කිරීභ ධුවධන් අපි 
නියන්තයධඹන් ළඳ ම ටතු ම ධශමු. ට ට ධඳය අසගහ 
කිහිඳඹ ජ එළනි ළටුම් ඇවි මධම් ්රණතහක් ඇවි වූ 
අසගහධ   අදහශ ඳහර්ලසඹන් භෙ හච් හ ධොට එන් වූ 
අසගහ ඇවි මභ ශක්හ ළතිභට අපි උඳරිභ ධර ළඳ ම 
ටතු ම ධශමු. නමුවී, භහ ශ්රී රංහධන් ඵළවළය දුටි ඳසු ගිඹ 
වි ධද හරඹ  මශ ධඵොවන ඵර ධේනහධ , පජය 
රධොඩඅවීධවී ඥහනහය හිමිඹන් භහ විදුන් ෙහ ධන දුටින 
ඵ ධභයට මුසලිම් අන්තහ ජන් කිහිඳ ධදධනකු භහධය හච් හ 
ඳවීමින් ්රහල නිකුවී කිරීභ පිළිඵ භහධ  නහටු ්රහල 
ය දුටිමි. ඔුවන් එභ ධචීදනහ ඉදිරිඳවී යන්ධන් භහ අධියණ 
අභහතය ුරයධආ ඵරඹ බහවිත කිරීභ භඟින් එළන්නක් දුවන යන ඵ 
වන් යමිනි. 

ඳසු ගිඹ භහ කිහිඳඹට ඩහ ඉතහ ඵයඳතශ ණධආ දුවනමම් දුවන 
වූධආ 2010 දුට 2014 දක්හ හුව  මශඹ.  එභ හරඹ  මශ 
අලුවීභ, දර්හ නයඹ ළනි ්රධේලර ඵයඳතශ ණධආ දුේධි 
හර්තහ ුවවී පජය රධොඩඅවීධවී ඥහනහය හිමිඹන් අවී 
අඩංගුට ළතිභක් ධවී නඩු ඳළරීභක් දුවන ධනොවූධආ භහධ  
පර්හට  ධවීදය රු අභහතය යුවෂස වකීම් භළවි මභහ අධියණ 
අභහතය ුරයඹ දයන භධආ ඔහු විදුන් පජය රධොඩඅවීධවී 
ඥහනහය හිමිඹන් ෙහ ධන දුටි නිහදළයි භභ ්රලසන යමි.  

යධට් දුවන න අඳයහධ ම්ඵන්ධ ළරුන් අවී අඩංගුට 
ළතිධම් ඵරඹ ඇවීධවී අධියණ ඇභවියඹහට ධනො, 
ධඳොීමදුඹටඹ. ධම් න විටවී එළනි ධචීදනහ රවී 14ධදනකු 
ධඳොීමදුඹ භඟින් අවී අඩංගුට ධන තිවිඹ ක්රිඹහවීභ කිරීභ 
වහ පිඹය ධන ඇවි ඵ වන් යමි. ධඵොධවොභ ස මවියි. 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ගහනහඹ මභනි, ඳළවළදිලි ය ළතිභක් විධඵනහ. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභවි මභනි, රු චන්ද්රදුරි ජ ජය භන්ත්රී මභහ ඳළවළදිලි 
කිරීභක් ඉල්රහ දුටිනහ. ඔඵ මභහ ළභළවියි ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ධවොයි. 
 

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභවි මභනි, ධභොනිහ පින්ධට  ී භළවිනිඹධ  හර්තහ 

ම්ඵන්ධධඹන් ඔඵ මභහ  ජර්ක විසතයඹක් ධම් ඳහර්ලිධම්න් මට 
ශහ. ඇවීත ලධඹන්භ අපි න්ධතී නහ, අධේ යධට් 

සහ  නවීඹ, අධියණඹ, තිවිඳවි ධදඳහර්තධම්න් ම ව ඒ 
ඳේධතීන් විධ චනඹ කිරීභ පිළිඵ ඔඵ මභහ ධම් හධ  වි්රවඹක් 
කිරීභ ළන.  

දළන් ධම් හර්තහ ඔඵ මභහ ඳහර්ලිධම්න් මට ඉදිරිඳවී යනහ 
හධ  භහන හිමිම් ධොමිභට ඉදිරිඳවී ධශොවී එතළනවී ඹම් 
කිදු චිත්රඹක් ඇවි ධ වි. ධභොද, ඔඵ මභහ ඳළවළදිලි කිඹහ 

විධඵනහ, ධම්  එන්.ජී.ඕ.හයඹන්ධ  ුවභනහක් භත දුවනවූක් 
කිඹරහ. ඒ ඹල් ඳළන ගිඹ අදවස ඉදිරිඳවී කිරීභක්.  ධම් ්රලසනඹ 
අධේ යධට් සහධිඳතය පිළිඵ හයණඹක් නිහ ධභඹ අපි - 

ඳහර්ලිධම්න් ම - හච් හ ශ තු ම ්රලසනඹක් ධන්ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ගහනහඹ මභනි, පින්ධටො භළවිනිඹ රංහධ  ත ධශේ 
දින 7යි. භභ විධේල ටතු ම අභහතය මභහ ව තිවි ක්ධේත්රඹට 
අදහශ කීඳධදධනකු මුණ ළසුණහ. දස වතක් හධ  හරඹක්  මශ 

ධම් හධ  හර්තහක් ඉදිරිඳවී යන්න -අුවන්ධ  යටට 
ඇවිල්රහ එ ළනි අධඵීධඹක් රඵහ න්න- පුළුන් නම්, ධභොනිහ 
පින්ධටො භළවිනිඹට අඩු ණධන් ක් ධදවිඹන්ධ  ධභොශඹවී 

විධඵන්න ඕනෆ. එභ නිහ ධඵොධවොභ ඳළවළදිලි භභ කිඹනහ, ඒ 
හර්තහ ලි ධ  ධභොනිහ පින්ධටො ධනොධයි කිඹහ. ධඩොරර්ලින් 
ඹළධඳන ඳයපුටු NGO හයධඹී පිරික් ධම් යධට් ඉන්නහ. ඒ 

NGO හයඹන්  ජපු හර්තහ තභයි එක්වී ජහතීන්ධ  භහන 
හිමිම් මිටුට පින්ධටො භළවිනිඹ ඹහ විධඵන්ධන්. රු 
ගහනහඹ මභනි, ධභඹ දළන වී වහභ අපි අධේ යධට් නිඹභ 

සගහයඹ ඳළවළදිලි ය අධේ නිරීක්ණ විධේල ටතු ම 
අභහතයහංලඹ භඟින් අධේ තහනහඳවි ධේඹට රඵහ  ජ විධඵනහ, 
එභ රුණු එක්වී ජහවින්ධ  ංවිධහනඹට ඉදිරිඳවී යන්න 
කිඹහ.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.  

ට ශෙට, අභහතයහංල නිධ දනඹ දුවන කිරීභට නිඹමිත ඇවීධවී, 

ධෞය අභහතය රු යහජිත ධේනහයවීන අභහතය මභහටයි. සගහය 
නිධඹී අුව, එ මභහ ඳළමිධණන ධතක් අඳට මිනිවී ම කීඳඹට 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

බහධ  ළඩ ටතු ම තහහලි අවී හිටුන්න දුවන නහ. 
Does the House agree? 

 

ගරු ෙන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உயப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, we are going to suspend the Sitting -  
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ධභොක්ද point of Order එ? 
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු ගහනහඹ මභනි, ඳසු ගිඹ දිනඹ භභ වනටුහ, රංහධ  
ඳවශ වූ අහර්ගභ ගහනහඹයඹහ ඔඵ මභහ  

 

[මූළවනමස අණ ඳරිදි ඉලවය කරන දී.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඹළයි වන් යරහ ඳළඟිරි, ශඳටි භන්ත්රී මධභකු භහධය 
හච් හ ජ ්රහලඹක් යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
ගහනහඹ මභනි, භට කිඹන්න අලය න්ධන් ධම් හයණඹයි. 
හරඹක් විසධේ හිටපු -අුවරුවන 20ක්, 25ක්, 30ක් හිටපු- 

භන්ත්රීයඹකුට නම්, ගහනහඹරුන් ණනහක් එක් ළඩ 
යපු පුේරඹකුට නම් ංන්දනඹ යන්න පුළුන්, ඔඵ මභහ 
ධොතළනද, ධනවී අඹ ධොතළනද කිඹහ. අඳ හධ භ ඊධආ 

ධඳධර්දහ ඳහර්ලිධම්න් මට ආ භන්ත්රීයඹකු - 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රී මභහ, ඒ එ මභහධ  භතඹ න්න පුළුන්. භහ එඹ 
ණන් න්ධන් නළවළ.  
 

ගරු තුළර ඉඳුනිේ අෙරමවේන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு துர இந்துணறல் அசெண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ට ට අුවරුවන කීඳඹට ලින් එ මභහවී භභවී එටයි 
ඳහර්ලිධම්න් මට ආධ .  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ළන විහදඹක් අලය න්ධන් නළවළ. එ මභහධ  භතඹ 
එ මභහ ්රහල ශහ. ඒ භට ්රලසනඹක් ධනොධයි. [ඵහධහ කිරීම්] 
අපි දළන් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ළඩ ටතු ම මිනිවී ම කීඳඹට 

තහහලි අවී හිටුනහ. 

රැවහවීෙ ඊ  අනුකල තළලකළලිකල අවය හිටුලන දින්  අ. භළ. 
3.12  නෆලත ඳලවයලන දී. 

அன்தடி அர்வு தற. த. 3.12 றம இமடறயத்ப்தட்டு, 

லண்டுந் தரடங்கறற்ய.  

Sitting accordingly suspended till 3.12 p.m. and then resumed,  

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අභහතයහංල නිධ දන, රු ංනදය  යහජිත 
ධේනහයවීන භවතහ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ (මවෞඛය  

මඳෝණ ශළ මද්ශීය වලදය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண - 

சுகரரம், சதரெம ற்யம் சுசெ யத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine)  

රු ගහනහඹ මභනි, රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ 
සගහය නිධඹී 23 ං2  ඹටධවී ධම් හධ භ ධම් පිළිඵභ 
භධන් ්රලසනඹක් අවරහ භභ භළයි භහධආ 26ධනි දහ පිළි මරු 

වනන්නහ. අද භට දළුවම්  ජරහ නළවළ, ධම් බහධ  ධම් විධිධආ 
්රලසනඹක් නෙනහ කිඹරහ. ඳසු අද  2.00ට ඳභණ තභයි 
භට ආයංචි ුවධඩු රු අ්රහභහතය මභහධන් ්රලසනඹක් අවරහ 

එ මභහ ඳළඹ 24ක් හරඹ වීතහ කිඹරහ. ධභොද, එ මභහට රු 
ජනහධිඳවි මභහ භෙ විධලේ ැදසමභක් විධඵන නිහ. භභවී දළන් 
ඹන්නට  ඕනෆ. ධභොද, අපි ධොශම දිස්රික්ධආ ඳශහවී ඳහරන 

ආඹතන නිරධහරින් ව ඵසනහහිය ඳශහවී බහධ  භව 
ඇභවියඹහ ළරහ විධඵනහ, ඳශහවී ඳහරන ආඹතන ධම් 
ම්ඵන්ධධඹන් ත තු ම තීන්වන තීයණ ළන ගහ යන්නට.  

රු ගහනහඹ මභනි, අද දින සගහය නිධඹී 23 ං2  

ඹටධවී රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ අුව රළබ ්රලසන 
භහරහධ  ධඩංගු ධයීඹ ම්ඵන්ධධඹන් අුව රළබ ්රලසනරට භහ 
පිළි මරු රඵහ ධදනහ. 

 

01. ධොශම දිස්රික්ධආ ්රධහන ධයීවල්ර ්රවිහය රඵමින් 
දුටින ධඩංගු ධනොන ව ඵයඳතශ තවීවීධආ ධනොන 
ධයීගීන් ඳර්ඹන්තධආ ධයීවල්රට භහරු කිරීභ; 
ඳර්ඹන්තධආ ධයීවල්ර ධඩංගු ධයීධආ මූලි 
අසගහධ  දුටින ධයීගීන් වහ ්රවිහය භධයසගහන 
පිහිටුමභ.  

රු ගහනහඹ මභනි, අධේ විධලේ ධඩංගු භර්දන ඒ 

ධදක් විධඵනහ. විධලේඥ නදය විධේවිරභ ඹටධවී IDH 
ධයීවරවී, විධලේඥ නදය රක්කුභහර් ්රනහන්වන ඹටධවී ට මු 
ධයීවරවී විධඵනහ. ධම් විධලේඥ නදයරු ධදධදනහටභ 
තහයිරන්තඹට ඹරහ විධලේ පුහුණුක් රඵහ  ජරහ විධඵනහ, 

ධඩංගු ධයීඹට ්රවිහය කිරීභ පිළිඵ. ඒ එක්භ IDH 
ධයීවධල් ඉඩ ඩ භදි ධමින් විබුණහ. ඒ අුව අපි ශෙභ විධඵන 
තරංභ ධයීවර  ව ෆතය ධයීවර රඵහ වීතහ. ඒ ධයීවල් 

ධද ළුධඵීවිර ධයීවර භෙ ඒහඵේධ යරහ, - එ cluster 
එට දහරහ - දුඹලුභ ධයීගීන් සගහනත යරහ ්රවිහය කිරීභ 
ඳටන් වීතහ.  

 ට මු ධයීවධල් තදඵදඹ අඩු කිරීභ වහ අපි ඳසුගිඹ 
දසර ට මු ධයීවධල් ධනභ ඒඹක් වළවනහ. දළනට අපි 
ඒධක් තභයි ධඩංගු භර්දන ඒඹ සගහනත යරහ විධඵන්ධන්. 

අපි ්ර වහ නහරි නදයරුන් භෙ තහ යරහ ඒ වහ 
විබුණු හට්ටු ධදධන් එක් ධඩංගු ධයීගීන් වහ රඵහ වීතහ. 
ධභොද ඒ හට්ටු ධදධක් ඇන්ර දුඹඹට 50 ඵළඟින් තභයි 

1571 1572 

[රු ගහනහඹ මභහ] 
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ධයීගීන් හිටිධආ. ඒ හධ භ විජඹ කුභහය මං අුවසභයණ 

ධයීවධල් විධඵන හට්ටුවී අපි ධඩංගු ධයීගීන් වහ රඵහ වීතහ. 
ඒ විධිඹට අපි නදය ධේහ පුළුල් ශහ. 

ධොශම ්රධහන ධයීවල්ර දුටින ධඩංගු පිළිඵ පුහුණු 
නදයරුන් එභ ධයීවල්ර ධේඹට අවිධර් ඳර්ඹන්ත 
ධයීවල්ර ්රවිහය වහ ධඹොමු ශහ. ධභොද, භවය 

නදයරු ධම් වහ විධලේ පුහුණුක් රඵහ විධඵනහ. ඒ අඹ ට 
නිඹමිත ධයීවරට අභතය තවී ධයීවල් බහය වනන්නහ, ඒ  
ධයීවල්ර ්රවිහය කිරීධම් ක්රිඹහ භහර් ළනවී ඵරන්න.  

ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීභ වහ ධවදිඹන් ව 
නදයරුන් ළඩි ලධඹන් පුහුණු කිරීභ යනහ. ධඩංගු 

භර්දනඹ වහභ විධලේ වූ ඳහඨභහරහන්  ජරහ ඔුවන් පුහුණු 
යනහ. ඒ හධ භ පුහුණු හර සීභහ අන් ම ඳවීමම් රඵහ 
 ජභට ඵරහධඳොධයොවී මධන් දුටින  නදයරුන් ව ධවදිඹන් 

ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීභ වහ ධඩංගු ධයීගීන් දුටින 
ධයීවල්ර ධේඹට අුවතුක්ත යනහ. රඵන විධආ අලුවින් 
batches ධදක් පිට ධනහ. ඒ ධදධොල්රන්භ ධඩංගු ධයීඹ 
ළඩිධඹන්භ ඳළවිධයන ්රධේලර  ධයීවල්රට අුවතුක්ත 

යනහ. 

රු ගහනහඹ මභනි, ට ට අභතය  2016 ධර් රුපිඹල් 
ිනලිඹන 2ක් බහඩුඩහහයධඹන් අයධන වළභ ධයීවරටභ රුධිය 
ඳරීක්ණ කිරීභ වහ auto analysers  රඵහ වනන්නහ. ධභොද, 

ධඩංගු ධයීඹ වඳුනහ ළතිභ වහ  රුධිය ඳරීක්ණඹ යරහ ඳළඹ 
ධදක් ඇ මශත හර්තහ දභරහ, ්රවිහය යන්න ඕනෆ. එතධොට 
ඒ ධයීගිඹහධ  ජීවිතඹ ධේයහ ත වළකියි. ඒ auto analyser 
එධන්  තවීඳය 30ට ධල් හර්තහ 16ක් හර්තහ ධනහ. එළනි 

තවීවීඹක් ලින් විබුධඩු නළවළ. භභ ඒ පිළිඵ ධොශම ජ 
ඳශමුළනි project එ යරහ, යජඹට ගහ යරහ ඒ වහ 
රුපිඹල් ිනලිඹන 2ක් ධන් ය ධන, ඒ විධිඹට ධල් හර්තහ රඵහ 

න්න අද රංහ පුයහභ වළභ යහඹනහහයඹභ auto analysers 
ධඹොදහ විධඵනහ.   ඒ නිහ තභයි  ඇවීතටභ අපි ධම් 
ධයීගීන්ධ   ජීවිත ධේයහ ළතිධම් තවීවීඹ ඵළලුහභ ඉතහභ ඉවශ 

භට්ටභට ගිහිල්රහ විධඵන්ධන්. ඒ කිඹන්ධන් භයණ ංයහ 
්රවිලතඹක් ලධඹන් අඩු ධරහ විධඵනහ.  

ධඳෞේලි යහඹනහහයර ධඩංගු ්රවිධේවජනඹ ඳරීක්හ 
කිරීධම් හස ම රුපිඹල් 1000 දක්හ අඩු කිරීභට ටතු ම ය 
විධඵනහ. ඒ හධ භ ම්පර්ණ රුධිය ඳරීක්හ වහ න 

හස මද රුපිඹල් 250 දක්හ අඩු කිරීභට ටතු ම ය විධඵනහ. 
ලින් රුපිඹල් 3,900ක් අඹ ශ හස ම අද  රුපිඹල් 1000 දක්හ 
අඩු ය විධඵනහ.  අධනක් ඳරීක්ණ හස ම රුපිඹල් 700ක් 

විතය ුවණහ. ඒවී රුපිඹල් 250 දක්හ අඩු ය විධඵනහ. 
ධභොද, අද ධයීගීන් විලහර ංයහක් ධඳෞේලි අංලධආ 
ධයීවල්ලින් ධම් ඳරීක්ණ ය න්න ඹනහ. වළභ උණ 

ධයීගිධඹක්භ ගිහිල්රහ ධම් රුධිය  ඳරීක්ණ යනහ. ඳශමුළනි 
දධේ ඵළලුහට ඳසධේ ධදළනි දධේවී නළතවී ඵරහ න්න 
ඕනෆ; repeat test එ යන්න ඕනෆ. එතධොට තභයි ධඩංගු 
ධයීඹ විධඵනහද නළේද කිඹරහ සථිය න්ධන්. ඒ කිඹන්ධන් ඒ 

වහ  ධම් හධ  ධදගුණඹ මුදරක් ඹනහ. ලින් රුපිඹල් 
7000ක් ධවී 7500ක් ගිඹහ නම්, අද ඒ රුපිඹල් 2000ට ය 
න්නට පුළුන්. ඒ වහ අපි නිධඹී  ජරහ  දළන් ඒ දුවන 

ධනහ.  

රු ගහනහඹ මභනි, ධඩංගු ධයීගීන්ට ්රවිහය කිරීධම් ජ 

යජධආ ධයීවල්ර දුටින ධයීගීන්ධ  රුධිය ඳරීක්හන් ඉතහ 

ඉක්භනින් දුවන කිරීභට ටතු ම යනහ. ඒ හධ භ ෆභ විඹභ 

දුකුයහදහ ධඳය රු 9.30 දුට 10.30 දක්හ භහධය භෙ යට පුයහ 

ධඩංගු භර්දන ළඩ පිළිධශ ක්රිඹහවීභ යනහ.  

වළභ දභ උධේ 9.30 දුට 10.30 දක්හ හරධආ ජ 

තභන්ධ  ඳරියඹ පිරිදුවන කිරීධම් ළඩ පිළිධශ භහධය භෙ 
ජීම ම්ඵන්ධ ධරහ ක්රිඹහවීභ යන්න කිඹරහ අපි යහජය 
ආඹතන දුඹල්රටභ නිධඹී  ජරහ විධඵනහ. අඳට අද ඳස රු 
3.00ටවී ධඩංගු ධයීධආ යහේවිඹ වහ ම්ඵන්ධ ැදසමභක් 

ජනහධිඳවි මභහ භෙ ඳවීන්න විධඵනහ.  

2017 ර්ධආ ධම් දක්හ ධඩංගු ධයීඹ යහේත මභ ශක්හ 
ළතිභට අපි නිවිඳතහ ළඩටවන් ක්රිඹහවීභ ශහ. ඔඵ මභන්රහ 

දළනන්න, ධඩංගු ධයීඹ කිඹන එ ඳළවිරීභට ්රධහන ධවේ මක් 
තභයි, ධේලගුිය හධඹ. භහ ශෙ ට ට අදහශ chart එක් 
විධඵනහ. ධම් යධට් ධේලගුිය විඳර්ඹහ දුවනන වළභ 

අසගහභ ධඩංගු ධයීධආ යහේවිඹ ළඩි ුවණහ. විලහර ධර 
ධඩංගු ධයීඹ යහේත මභ දුවනුවණු අුවරුේද තභයි, 2009 අුවරුේද. 
2009 අුවරුේධේ භයණ 349ක් හර්තහ ුවණහ. ඒ කිඹන්ධන් දුඹඹට 

එක් ධධනකු භළරුණහ. අද ඒ භයණ ංයහ දුඹඹට දලභ 3ට 
අඩු ධරහ විධඵනහ. ඳසුගිඹ හරධආ ඒ දලභ 2ට අඩු ධරහ 
විබුණහ. දළන් දලභඹක් ළඩි ධරහ විධඵනහ. නමුවී, තභවී දලභ 
3 භට්ටභ අඳට ධම් භයණ ංයහ තඵහ න්න පුළුන් ධරහ 

විධඵනහ. ධඩංගු භයණ ංයහ දලභ 3 ඳවීහ ළතිභ 
ම්ඵන්ධධඹන් ධරී ධෞය ංවිධහනඹ අඳට ්රලංහ යනහ. 
ධභොද, ධඩංගු භයණ ්රවිලතඹ අනික් වළභ යටභ ඊට ඩහ 

ළඩියි. ගිඹ අුවරුේධේ භළධල්දුඹහධ  ධඩංගු ධයීගීන් 1,26,000ක් 
වම්ඵ ුවණහ. ඒ ංයහධන් 400ක් මිඹ ගිඹහ. දුංේපරුධ  ධඩංගු 
ධයීගීන් 30,000ක් වම්ඵ ුවණහ. ඒ 30,000න් ෆධවන ්රවිලතඹක් 

මිඹ ගිඹහ. නමුවී, අපි ඒ ්රවිලතඹ අඩු ය ධන විධඵනහ. ඒ 
තභයි ධයීවල්ලින් යන්නට පුළුන් මූලිභ ්රවිහයඹ. ධඩංගු 
ධයීධආ යහේවිඹ ළඩි න්ධන් ං මයවී, අනික් ඳළවීධතන් 

ශ ්රලසනඹවී නිහයි. ඒ ධදභ එ ම ධරහ තභයි ධඩංගු 
ධයීඹට අදහශ ධයී හයඹ ර්ධනඹ යන්ධන්.  

අධිඅදහනම් ්රහභ නිරධහරි ම් ඉරක්ධොට විධලේ භවනරු 

භර්දන ළඩටවන් 4ක් ධම් භහ කිහිඳඹට අපි ක්රිඹහවීභ යරහ 
විධඵනහ. ඒ හධ භ 2017 ර්ධආ භහර් ම භහධආ 29 ව 
අධ්රේල් භහධආ 04 දක්හ අපි විලහර ක්රිඹහන්විතඹක් ධර  ජඳ 
යහේත භවනරු භර්දන විඹක් ක්රිඹහවීභ ශහ. ්රිවිධ වමුදහ, 

ධඳොීමදුඹ, ජනහධිඳවි හර්ඹ හධ ඵරහඹ කිඹන අංල 
ඔක්ධීභ එ ම යරහ ධඩංගු කීටඹන් ධඵී නහද ඹන්න 
ධොඹහ ඵළීමභට ඳරිර රක් 7ක් අපි ඳරීක්හ ශහ. ඒ ංයහධන් 

දුඹඹට 20 ධඩංගු කීටඹන් ධඵීන තළන් විබුණහ. ඒහයින් 
ළඩිභ ්රභහණඹක් විබුධඩු ර්හට ධඳයයි. ඇවීතටභ 
වම්ඵන්ධතොට, ළුතය ව භහතය දිස්රික්ර   ය යහඹන්ර 

භවනරුන් ධඵී න තළන් හුෙක් විබුණහ. ධභොද, ධඵීට්ටුර 
ජරඹ එක් ැදසමභ නිහ. වම්ඵන්ධතොට, ්රිකුණහභරඹ, භන්නහයභ 
ව භඩරපු දිස්රික්ර ෘවසග ඳරිර  මශවී ජරඹ එක් 

ැදසමභ විබුණහ. කින්නිඹහ ්රධේලධආ ව භඩරපුධ  ළිං ආශ්රිත 
ධම් තවීවීඹ විබුණහ. අනික් එ, හභහනයධඹන් ධඩංගු 
නයධආ 1 ව 4 හඩුඩඹන් තභයි රංහධ  ධභධතක් 
ධඩංගුරට විබුධඩු. නමුවී, ධම් ධර් ඇවීතටභ ධඩංගු නය 

2 හඩුඩඹ  අලුධතන් introduce  ධරහ විබු ණහ. ඒ second type 
dengue virus එ රංහට ඇවිල්රහ විබුණහ. එභ හඩුඩර 
ධයීගී තවීවීඹ ලින් විබුණු හඩුඩර ධයීගී තවීවීඹට ඩහ 

ටික් උවීන්නයි. 

අඳට  අලුවින් එභ ළඩ ටතුවීතට රෆසවි ධන්න දුවන ුවණහ. 
ඳහල් ව උස අධයහඳන ආඹතන, යජධආ ව ධඳෞේලි 

ආඹතන, ආමි සගහන, නිහ ඳරිර, ඉදිකිරීම් ඳරිර ව 
ජනභහධය වයවහ අපි ඇවීතටභ ජනතහ දළුවවී කිරීධම් ටතු ම 
දිටභ යධන ඹනහ.  ඉවිවහඹ වී විට 2009 අුවරුේද තභයි 

ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ඳළවීධතන් ඵළලුහභ නයභ අුවරුේද. 2009 
අුවරුේධේ ධඩංගු ධයීඹ නිහ භයණ 349ක් දුවන ුවණහ. ්රවිලතඹක් 

1573 1574 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

වළටිඹට වී විට එඹ දුඹඹට එ ්රභහණඹක්. ධම් නධොට ඒ 
්රභහණඹ අපි දුඹඹට දලභ 3ක් දක්හ අඩු යධන විධඵනහ. 
නමුවී ඒ ්රභහණඹ ම්ඵන්ධධඹන් අඳට  මටු ධන්න ඵළවළ. අපි 

ධම් වහ ධනොධඹකුවී දළඩි ක්රිඹහ භහර් අයධන විධඵනහ. ධම් 
නධොට ශ ශභනහයණඹවී ධවො භට්ටභට ඇවිල්රහ 
විධඵනහ. නය බහ ව අනික් ඳශහවී ඳහරන ආඹතන ධඳයට 

ඩහ ධම් ටතු මරට භළදිවවී ම දුටිනහ. 

 ඇවීතටභ ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ළඩි මභ දළන් තභයි අඳට 

ඵරහධඳොධයොවී ම ධන්න පුළුන්. ං මය ඵළවළරහ ඹනධොට 

තභයි ධඩංගු ධයීගීන්ධ  ංයහ ළඩි ධන්ධන්. එ එ 

තළන්ර  මය එක්හු ුවණහභ ඒ  මය විධඵන තළන්ර තභයි 

භවනරු කීටධඹී ඇවි ධන්ධන්. ට ට අභතය ධයීවල් වහ ධඹොමු 

න ධඩංගු ධයීගීන් අතරින් ධයීවල්ත කිරීභ අලය ධනොන 

ධයීගීන්ට ්රවිහය වහ උඳධදස රඵහ  ජ ඔුවන් නිධස ධත ධඹොමු 

යන අතය, එභ ධයීගීන්ට ඵයඳතශ තවීවීධආ ධයී රක්ණ 

ඳවශ ුවධවොවී වහභ ධයීවර ධත ැදධන එන ධරවී, විධලේ 

ුවන්ටයඹක් වයවහ ඔුවන් ඉතහ ඉක්භනින් ධයීවල්ත කිරීභට 

ටතු ම කිරීභට ක්රිඹහ යන ඵවී ඔඵ මභහට භහ ධම් අසගහධ  ජ 

කිඹන්න ළභවියි, රු ගහනහඹ මභනි. ඒ හධ භ ්රහභ ධේ 

නිරධහරින්ධ  වහ ්රිවිධ වමුදහධ  වධඹීඹ රඵහ නිමින් 

ධෞය නදය නිරධහරි ඵර ්රධේලර අධිඅදහනම් රහඳ 

ආශ්රිත ධඩංගු නිහයණ ළඩටවන් ක්රිඹහවීභ කිරීභ දුවන 

යනහ. 

අපි ජර්භනිධඹන් ධවොභ  වනම් න ඹන්ත්ර 500ක් ධනළල්රහ 

විවිධ  ්රධේලරට ධඵදහ වළයරහ විධඵනහ. ධොධවේවී ඒ වනම් 

න ඹන්ත්රර අඩු ඳහඩුක් නළවළ. ධම් ක්රිඹහන්විතඹ දුවන කිරීභ 

වහ ඵසනහහිය ඳශහතට අලුවින් ධේඹන් 500ක් ඵහධන 

විධඵනහ. ඒ හධ භ නිහර ධඩංගු ධයීඹ ධඵී න සගහන 

ඳරීක්හ කිරීභට ්රිවිධ වමුදහධ  වහඹ රඵහධන විධඵනහ. 

ඳහල් දුසුන් වහ ්රජහ දළුවවී කිරීධම් ළඩටවන් පුළුල් යරහ 

විධඵනහ.  

විධලේඥ නදය වදුත විධේයහ භවතහ තභයි ධඩංගු භර්දන 

ඒධආ අධයක්යඹහ වළටිඹට දිටභ ටතු ම ධශේ. එ මභහ 

ඳසුගිඹ දසර ඕසධේලිඹහට ගිඹහ. ධඩංගු භවනරුන් භර්දනඹ 

කිරීභ වහ ඕසධේලිඹහ අලුවී ඵළක්ටීරිඹහක් ධොඹහධන 

විධඵනහ. ඒ ඵළක්ටීරිඹහ ්රචලිත කිරීභ භඟින් ධඩංගු භවනරුහ 

භර්දනඹ - විනහල - කිරීභ දුවන යනහ.  ඒ ටතුවීත 

ඕසධේලිඹහධ  ඉතහභ හර්ග දුවන යධන ඹනහ. එ මභහ 

හධ භ ඕසධේලිඹහධ  ධෞය ඇභවි මභහවී කිඹරහ විබුණහ, 

"ධෞය ඇභවි මභහ ආයහධනහ ධශොවී රංහට එන්නම්. 

රංහට ඇවිල්රහ ඒ ම්ඵන්ධධඹන් ළඩටවන් ඳවීරහ, ඒ 

ඵළක්ටීරිඹහ රංහට රඵහ ධදන්න ටතු ම යන්නම්." කිඹරහ. 

දළනට අධේ නදය ඳර්ධආණ ආඹතනධඹන් - MRI එධන් - 

ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ඳර්ධආණ ටතු ම දුවන යනහ. ඒ ධොල්රන් 

ලහ බක් භවනරුධක් ධවොඹහධන විධඵනහ. ඒ ලහ බක් 

භවනරු කීටඹන් ධඩංගු භවනරු කීටඹන් එ දිට අුවබ යනහ. 

ඒ කීටඹන් ධඵී යරහ  මය ඇවි ඕනෆභ ඳරිරඹට දළම්භහභ 

එහි ඉන්න දුඹලුභ කීටයින් හ දභනහ. අපි දළන් අලුධතන් ඒ ළඩ 

පිළිධශවී ආයම්බ යනහ. ධම් වහ ත වළකි ෆභ ක්රිඹහ 

භහර්ඹක්භ අපි න්නහ. නදය ලහසත්රඹ අුව අලුධතන් 

වඳුන්හ  ජ විධඵන දුඹලුභ ළඩටවන් ධම් යධට්වී ක්රිඹහවීභ 

යනහ.  

භත තඵහ න්න, 2016 ධර් ධඩංගු ධයීඹ ධොයි තයම් 

ඳළවිරුණහද කිඹනහ නම්, ඇධභරිහධන් නිකුවී ශ dengue 
alerts 900න් 400ක්භ නිකුවී යරහ විධඵන්ධන් දකුණු 
ආදුඹහවි යටරට. ඳශමුන තහට ඇධභරිහධ  ෂසධරොරීඩහ, 
ධටක්හස, ළලිධෂීනිඹහ ඇ මළු ්රහන්ත ණනහ ධඩංගු 

ධයීඹ ආයම්බ ධරහ විධඵනහ. ඒ කිඹන්ධන් ධරීධආ වළභ 
තළනභ අලුධතන් ධඩංගු ධයීඹ ආයම්බ ධරහ විධඵනහ. අධේ 
යධටවී දළන් එහි උවීන්න තවීවීඹක් විධඵනහ. අපි ඒට 

මුහුණ ධදන්න ඕනෆ. අධේ නදයරුන්, ධවදිඹන් ඇ මළු හර්ඹ 
භඩුඩරඹ ඒ වහ අලය දුඹලුභ ක්රිඹහ භහර් න්නහ. ඒ 
භෙභ දුඹලුභ ඳශහවී ඳහරන ආඹතන, ්රිවිධ වමුදහ, ධඳොීමදුඹ 

ව ක්ධේත්ර නිරධහරින් ඇ මළු දුඹලුභධදනහ එ ම යධන අපි 
ධම් ළඩ පිළිධශ යධන ඹනහ.  

 

ගරු (වලදය) රමේහ ඳතිරණ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) சஷ் தற) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

රු ඇභවි මභනි, ධූභහඹනඹ වහ අලය උඳයණ 
ධන්වූහ කිඹරහ ඔඵ මභහ වන් ශහට ධෞය නදය 
නිරධහරින් ධඵොධවොභ ඳළවළදිලි වන් යනහ, ඒ වහ අලය 

හවන ව රිඹළවනයන් ධනොභළවි මභ ඉතහභ ්රඵර අඩුක් කිඹරහ. 
අඳට ආයංචි ුවණහ, භවය නදය නිරධහරි හර්ඹහරරට 'ඩිධභ  ී
ඵට්ටහ' කිඹන කුඩහ හවනඹ රඵහ  ජරහ විධඵනහ කිඹරහ. වළඵළයි 
ඒ නිරධහරින් ඳළසුහ, ඒ ්රභහණවී නළවළ කිඹරහ. ඔඵ මභහ 

කිඹපු රුණුරට අභතය කීට කනවීඹ -Brito Index එ- 
්රගභ තහට තභයි 50 දක්හ ඉවශ ගිහිල්රහ විධඵන්ධන්. 
ධොශම අට ්රධේලර භවනරුන් වනඹ ඉතහ අධි ධර ළඩි 

ධරහ විධඵනහ. භභ හිතන විධිඹට කන අඳද්රය ඵළවළය කිරීධම් 
රභධ දධආ විධඵන ්රඵර වනර්රතහ ධම්ට ධවේ ම ධරහ 
විධඵනහ. ධම් රුණ පිළිඵ ළරකිලිභවී ධන්න.  

ඊට අභතය ඔඵ මභහට වන් යන්න අලය තවී 
හයණඹක් විධඵනහ. ධඩංගු භවනරුහධන් ධම් ධයීඹ තවී 
ධනකුට ධඵීන්ධන් ධයීගී පුේරඹකුධන් ඒ භවනරුහ රඵහ 

න්නහ රුධියඹ තිධයීගී  පුේරඹහධ  ලරීයත මධභන්. ඳසු ගිඹ 
හරධආ අපි දළක්හ, ධයීවල්ර ධඩංගු ධයීගීන්ට  bed nets රඵහ 
 ජරහ විබුණු ඵ. වළඵළයි දළන් කිදුභ ධයීවර භවනරු ආයණ 
විධඵනහ දකින්න නළවළ. ධම් දළළන්ත ධයීගී තවීවීඹ ඹටධවී 

භවනරු ආයණ -භවනරු දළල්- ෆභ ධයීගිඹකුටභ රඵහ ධදනහ නම් 
ඹම් ්රභහණඹට හවඹහ භඟින් තවී ධධනකුට ධයීඹ 
ඳළවිය ඹහභ ශක්න්න පුළුන්. ඒ නිහ ධම් රුණු ධද 

පිළිඵවී ඔඵ මභහ අධහනඹ ධඹොමු යන්න කිඹරහ ඉල්ීමභක් 
යනහ.  

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ස මවියි, නදය යධම්ස ඳවියණ භළවි මභනි.  

දුඹලුභ වනම් වන ඹන්ත්ර අපි ජර්භනිධඹන්භ ධනහධ . 
ධභොද, ඒ ධොල්රන් කි හ, ඒහ අුවරුවන 20ක් විතය ඳහවිච්චි 
යන්න පුළුන්, අධනක් ඹන්ත්ර හිටපු භන් ළධඩන්න පුළුන් 

කිඹරහ. ඒහට අභතය අපි ඩිධභී ඵට්ටහ යග 50ක් රඵහ  ජරහ 
විධඵනහ. ඒ ධොල්රන්භ තභයි ඉල්ලුධ . ක්ධේත්ර නිරධහරින් 
එක් ගහ ශහභ ඒ ධොල්රන් කි හ, හවන ධවොයි කිඹරහ. 

අපි දළන් ඒ හවන ආනඹනඹ යරහ එයින් 50ක් නිකුවී යරහ 
විධඵනහ. නමුවී රිඹළවනයන් ම්ඵන්ධධඹන් ්රලසනඹක් විධඵනහ. 
ධම් වහ හරඹ තන නිහ රිඹළවනරු licence එ විධඵන 
ධෞය අභහතයහංලධආ හර්ඹහරර දුටින හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹ ව ම්රු පිරි ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ අපි කි හ. 
ඳසු ර ඒ අඹට ඳවීමම් රඵහධදන්න අඳට පුළුන්. 

1575 1576 

[රු ංනදය  යහජිත ධේනහයවීන භවතහ] 



2017 ජුනි  20  

ධදුව, bed nets පිළිඵ ්රලසනඹ. අපි වළභ තළනටභ bed 

nets රඵහ ජ විධඵනහ. නමුවී, එ ඇ ධේ ධයීගීන් ධදධදධනක් 

ඳභණ දුටීභ තභයි දළන් විධඵන ්රලසනඹ. එ ඇ ධේ ධදධදධනක් 

දුටින නිහ bed net එක් දහරහ ආයණඹ යන්න ඒ අඹ 

ළභළවි නළවළ. අන්න එතළන තභයි ්රලසනඹ විධඵන්ධන්. ඒ අඹ 

අළභළවි නිහ අඳට ඒ ටතුවීත යන්න ඵළවළ. දළනට විධඵන 

තවීවීඹ අුව වළභ ඇභ ධයීගීන් ධදධදධනක් ඉන්නහ. ඒ 

නිහ තභයි එභ bed nets  ඳහවිච්චි ධන්ධන් නළවීධවී. 

 
ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ගහනහඹ මභනි,- 

 
ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු චන්ද්රදුරි ජ ජය භන්ත්රී මභහ. 

 
ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ඇභවි මභනි, ධභභ ධයීඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ දළනට 

ධේශීඹ ආතුර්ධ දධආ රභධ දඹක් නළේද? සරබු ධොශ තු 

ඳහවිච්චි යරහ ධඩංගු ධයීඹ ඳහරනඹ යන්න පුළුන් කිඹරහ 

දළන් ්රචහයඹන් දුේධ ධනහ. ඒ විධිධආ අවීවදහ ඵළීමභක් ධව  ී

විධඵනහද කිඹහ භභ දළනන්න ළභළවියි. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නදයරුන් විදුන් එළනි අවීවදහ ඵළීමභක් යනහ. ඒ 

පිළිඵ භට ධඳන්ුවහ. ඉතහ ඉක්භනින් ඳරීක්ණ යරහ අඳට 

බහය ධදන්න කිඹරහ දළන් අපි එඹ නහවින්න ඳර්ධආණහඹතනඹට 

බහය ජ විධඵනහ. ධභොද, ඒ පිළිඵද ධන ධොධවේවී  වන් 

ධරහ නළවළ; ඉන්දිඹහධ  ආතුර්ධ දධආවී වන් ධරහ නළවළ. 

ධඩංගු ධයීඹ වළවනණහභ ඳළධඳොල් ධොශධආ තු ඳහවිච්චි ශහභ 

ධවොයි. භභවී එඹ භවය ධයීගීන්ට රඵහ ජ විධඵනහ. ඒ අඹවී 

ධවොයි කිඹරහ කිඹනහ. භවය අඹට ඒ ධවොඳින් ක්රිඹහ යනහ, 

භවය අඹට ධවොඳින් ක්රිඹහ යන්ධන් නළවළ. ධභොද ධවේ ම, 

ඒධන් යන්ධන් platelet count එ ළඩි යන එයි. නමුවී, 

platelet count එභ ධනොධයි ධයීඹ සුමභට ඵරඳහන්ධන්. 

දළනට වම්ඵධරහ විධඵන 4ළනි හඩුඩධආ භවනරුහධන් ඇවිම 

විධඵන උවීන්න තවීවීඹ අුව platelets ළඩි ුවණහ කිඹරහ 

ධනදහ හධ  ඒ භඟින්භ ධඩංගු ධයීධඹන් ධේධයන්න ඵළවළ. 

භවය අඹ platelets ්රභහණඹ ළඩි න විටවී භයණඹට 

ඳවීධනහ. එතළන තභයි ්රලසනඹ විධඵන්ධන්. ඒ නිහ ධඩංගු 

ධයීඹ උවීන්නභ තවීවීධආ නළවි අඹට ඒ ධවො ධේශීඹ 

ඖධඹක්. ඒ ධභධවේ නිසඳහදනඹ කිරීභ භභ ආයම්බ යරහ 

විධඵනහ. එඹ නිසඳහදනඹ කිරීධභන් ඳසු ඉතහ ඉක්භනින් ධධශ 

ධඳොශට නිකුවී යනහ. එධතක් papaya ayurvedic medicine 

එ ඉන්දි ඹහධ  දුට ධන්රහ ඔසුර වයවහ ධඵදහවළරිඹහ. ධභධවේ 

යන නිසඳහදනඹ පිළිඵ රහංකි නදයයධඹක් භට ධඳන්හ 

වනන්නහ. අපි ඒ NMRA එට ඹරහ ඳරීක්ණ යරහ ධධශ 

ධඳොශට නිකුවී යනහ. 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහවී ඳළවළදිලි කිරීභක් 
යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඇභවි මභහට ඳළවළදිලි කිරීභක් 
යන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

පුළුන්. 

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ගහනහඹ මභනි, ධම් පිළිඵ විධලේඥ නදයයධඹක් 

න IDH ධයීවර බහය දුටින ආනන්ද විධේවිරභ භවතහ කිඹහ 

විබුණහ, "ධම්ට විධඵන එභ විඳුභ භවනරු කීටඹන් ඇවින 

සගහන ධොඹහධන ගිහිල්රහ භවනරු කීටඹන් විනහල කිරීභ" කිඹරහ. 

ධන භහර්ඹක් නළවළ. ්රවිහය කිරීභ ධන එක්. දළන් රු 

ඇභවි මභහ කි හ, ධම් වහ ඳරිර එක් රක් ණනක් 

ඳරීක්ණඹට රක් ශහඹ කිඹරහ. 

 
ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රක් වතක්. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රක් වතක් ඳරීක්ණඹට රක් ශහඹ, ඒහධආ දුටි කීටඹන් 
විනහලඹට රක් ශහඹ කිඹරහ රු ඇභවි මභහ කි හ. ්රලසනඹ 
ධම්යි. ධම් කිඹන්නහ වූ දිස්රික්ර, ධඩංගු ධයීගී ංතඹක් 

ළනි තවීවීඹක් ඳළවිරී ඹන තළන්ර ඇවීතටභ අපි ඳරීක්හට 
රක් ශ තු ම ධභළනි ඳරිර ධොඳභණ විධඵනහද,  රක් වතක් 
ඳරීක්ණඹට රක් ශහ. එධේ ඳරීක්ණඹට රක් යපු ඳරිර  මශ 

ඳරීක්ණඹ යපු දධේ ධනොවිබුණු තවීවීඹක් ඊශෙ දධේ ඇවි 
ධනහ. ඒ නිහ අවිවිලහර ජන ඩුඩහඹභක් ධම් වහ අලයයි. 
ධම් වහ එභ ්රධේලලින්භ ්රජහ වබහගිවීඹ එ ම ය 

නිමින් එළනි තළන් ධොඹහ ධන ඹෆභවී, 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ ඒ 
තළන්රට ඉසීභවී කිඹන ධම් ටතුවීත නියන්තයධඹන් 
ධනොඩහ යධන ඹන ක්රිඹහදහභඹක් ඵට ඳවී කිරීභට 

ළරළසභක් නළවීනම් අපි ධම් දයන ඳරිරභඹ අධනක් ඳළවීධතන් 
නිධේධ ධරහ ඹනහ. ඒ නිහ ධම් වහ ුවභනහ යන ඒ විලහර 
ජන වබහගිවීඹ එ ම ය ළතිභට වහ  ධභඹට ුවභනහ 

යන්නහ වූ ඒ දළළන්ත ධභධවතුභ වහ ළරළසභක් ඔඵ මභහ 
දළනට සදහනම් ය ධන විධඵනහද, නළවීනම් සදහනම් යන්න 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළවළසවිද කිඹරහ භභ ඔඵ මභහධන් අවන්න ළභළවියි. ධභොද, 
තුේධඹක් යනහ හධ යි, ධම් ටතුවීතවී යධන ඹන්න 
විධඵන්ධන්. ඒ හධ භ රංහට  'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ ධතො 

අන්විභට ධන්වූධආ දහද කිඹහවී භභ අහන ලධඹන් දළන 
න්න ළභළවියි. 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ධන්පු ද භභ දන්ධන් නළවළ. අඳ  ම 'බීටීඅයි' 

ඵළක්ටීරිඹහ හුෙහක් විධඵනහ; stocks විධඵනහ. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ධළින්භ ්රලසනඹ අවන්නම්. අුවරුවන ධදකින් විතය 
'බීටිඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ රංහට ධනළල්රහ නළවළ කිඹන ගහ - 

 

ගරු (වලදය) රළජිත මවේනළරවයන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற செணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ධොධවොභ ධවී අපි ශෙ ධවො stock එක් විධඵනහ. අපි 

ධම් ධ රහධ වී 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ වළභ තළනටභ නිකුවී ය 
විධඵනහ. Dr. Hasitha Tissera කිඹරහ, MSD එධක් ඵඩහධ  
විිනරහ තවී stock එක් අපි issue ශහ. 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ එ 

 ජර්ක හීමන රංහට ධනළල්රහ ඒ තයම් හර්ගවීඹක් 
ධනොවිබීභට ධවේ ම ධම්යි. ඇවීතටභ කිතුඵහධ  ධශේ, 'බීටීඅයි' 
ඵළක්ටීරිඹහ ගුනින් ඉසීභයි.  එධේ කිරීධභන් 'බීටීඅයි' ඵළක්ටීරිඹහ 
විලහර ්රභහණඹක් විනහල ධනහ; සුළු ්රභහණඹක් තභයි  මය 

විධඵන සගහනරට ළධටන්ධන්. ඉ මරු ටි වරල් ව 
ධනොධඹකුවී තළන්රට ළධටනහ. ඔුවන්ට ඒ ඳහඩු දයහ න්න 
පුළුන්. ධභොද, ඔුවන්ධ  යධට්භ එඹ නිසඳහදනඹ යන නිහ. 

නමුවී, ඒ අධේ යටට එනධොට විලහර මුදරක් ළඹ ධනහ.  

ධදළනි හයණඹ ධම්යි. කිතුඵහ ධම් උවනයට හර්ග 
මුහුණ වනන් යටක්. නමුවී, කිතුඵහවී ධම් වහ දළඩි තිවි 

අුවභනඹ ශහ. ඔුවන් BTI bacteria එධන්භ විතයක් 
 ධනොධයි ධම් උවනය භර්දනඹ ධශේ. කිතුඵහ තීන්වනක් වීතහ, 
ඹම්කිදු ධදය ඇවි  මය ඳරිරඹ ධම් කීටඹන් වම්ඵ ුවධණොවී 

එභ ධදය ධඳොධශොට භතරහ යන්න; ඒ මුළු ඳුවධල්භ අඹ අවී 
අඩංගුට න්න. අන්න ඒ හධ  දළඩි තිවිලින් තභයි කිතුඵහ 
භවජනඹහ ඒ වහ ධඹොමු ධධය ධ . ඒ හධ  ධේල් දස ධද 

 මන television එධන් දකින ධොට මුළු යධට්භ මිනිසුන් එළිඹට 
ඵළවළරහ,  මය විධඵන තළන් ධොඹරහ, රභ වමුදහක් හධ  තභ 
නිධස ආශ්රිත සගහන පිරිදුවන ශහ. එධවභ ධශේ තභන්ධ  නි 
ධේයහළතිභ වහයි. එළනි දළඩි තිවි, ක්රිඹහ භහර් අධේ යධට් 

ක්රිඹහවීභ යන්න ඵළවළ. රු හසුධේ නහනහඹක්හය 
භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ කි හ හධ , අඳට ඒ වහ යන්න 
විධඵන්ධන් රභ වමුදහ ළඩි යධන ධම් ධුවධන් ටතු ම 

යන්නයි. ඒට තභයි අදවී ධම් ධනොධඹකුවී දුවිල් ංවිධහන 
ළහ විධඵන්ධන්. ්රහභ නිරධහරි භවවීභඹහවී එක් එ ම 
ධරහ, ්රිවිධ වමුදහවී, ධඳොීමදුඹවී, අනිකුවී ංවිධහනවී එ ම 

යරහ ධම් ළඩ පිළිධශට අඳ දළන් අතීර්ණ ධරහ විධඵන්ධන් 
ඒ අුවයි.  

 

ගරු කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට ශෙට, ්රධහන ටතු ම ආයම්බධආ ජ ඳනවී ධටුම්ඳවී 

පිළිළන්මභ.  

ඊ  ප්රථෙ  ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ මූළවනය  
ඳෆමිමණනලළ ඇති.  

අනතුරුල ගරු කථළනළයකතුෙළ මූළවනමයන් ඉලවය වුමයන්  
නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ [ගරු තිංග සුෙතිඳළ ෙශතළ] 

මූළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, ரண்தைறகு ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன] மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 

Chair. 

 

ඳනවය මකටුේඳවය ිළිතගෆන්වීෙ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 

ජළතිය මගොඩනෆගීමේ වදු (වං  මෝධන) ඳනවය 

මකටුේඳත  
ரட்மடக் கட்டிதளப்தைல் ரற (றயத்ம்) 

ெட்டதோனம் 
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL 

"2009 අං 9 දයන ජහවිඹ ධොඩනළගීධම් ඵවන ඳනත ංධලීධනඹ කිරීභ 

වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳතකි." 

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ.  
 

ිළිතගන්ලන ද්මද් මුදේ ශළ ජනෙළධය අෙළතයතුෙළ මලනුල  ගරු 
ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ විසනි. 

2017 ජලි 04 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය යුතුයයි ද  ් ය 
මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල  
මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

 

றற ற்யம் தகுெண ஊடக அமச்ெர் ெரர்தரக ரண்தைறகு 

கந்  கயரறனக்க அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 யூமன 04, தெவ்ரய்க்கறம  இண்டரம் தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்யப்தடுத்ப்தட 

சண்டுதணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Finance and Mass Media; to be read a Second time upon 

Tuesday,04th July, 2017 and to be  printed; and to be referred  to the 

relevant Sectoral Oversight Committee. 

 

ඳෂළවය ඳළන ආයතන ඡන්ද විෙසීේ (වංමෝධන) 
ඳනවය මකටුේඳත 

உள்ளூர் அறகரெமதகள் சரோ்ல்கள் (றயத்ம்) 

ெட்டதோனம்  
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

"(262 න අධිහයඹ වූ  ඳශහවී ඳහරන ආඹතන  න්ද විභසීම් ආඥහඳනත 

ංධලීධනඹ කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳතකි." 

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ.  

 
ිළිතගන්ලන ද්මද් ඳෂළවය වභළ ශළ ඳෂළවය ඳළන අෙළතයතුෙළ 

මලනුල  ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ විසනි. 
 
2017 ජලි 04 ලන අඟශරුලළදළ මද ලන ලර කියවිය යුතුයයි ද  ් ය 

මුද්රණය කෂ යුතුයයි ද  අදළෂ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල  
මයොමු කෂ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන දී.  

1579 1580 

[රු හසුධේ නහනහඹක්හය භවතහ] 
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ரகர ெமதகள் ற்யம் உள்ளூரட்ெற அமச்ெர் ெரர்தரக 

ரண்தைறகு கந் கயரறனக்க அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2017 யூமன 04, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம் தொமந 

றப்தறடப்தட சண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட சண்டுதணவும் உரற 

துமநெரர் சற்தரர்மக் குளவுக்கு ஆற்யப்தடுத்ப்தட 

சண்டுதணவும் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka, on behalf of the 

Minister of Provincial Councils and Local Government; to be read a 

Second time upon Tuesday, 04th July, 2017 and to be printed; and to be 

referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සටිමසය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අුවරුවන ධදකින් ඳශහවී 

ඳහරන  න්දඹ ඳවීහ නළවළ. ධම් ඳනවී ධටුම්ඳත අද ඉදිරිඳවී 
යරහ ම්භත යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් දහද, ඳශහවී 
ඳහරන  න්දඹ ඳවීන්ධන් දහද කිඹහ භභ දළනන්න 
ළභළවියි.  

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු බහනහඹ මභහ. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධේ හිටපු ඳශහවී බහ වහ ඳශහවී ඳහරන යහජය ඇභවි මභහවී 

දළන් ධම් රු බහධ  ඉන්නහ. 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවිරු ජනහධිඳවි මභහ, අභළවි මභහ ව ශ්රී රංහ නිදවස 

ඳක්ධආවී, එක්වී ජහවි ඳක්ධආවී භන්ත්රීරු දුඹලු ධදනහභ 
එ ම ධරහ ඊධආ යහ්රිධආ හච් හක් ඳළළවීවූහ. එභ 
භළවියණඹ ඉතහ ඉක්භනින් ඳවීන්න අඳ තීයණඹ ශහ, රු 
භන්ත්රී මභනි.  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දහද එභ  න්දඹ ඳවීන්ධන්, රු බහනහඹ මභනි? 
 

ගරු ක්හෙන් කිරිඇේ  ෙශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ධොට්ඨහ 8,000 දුට 4,500 දක්හ අඩු යන්නවී අඳ තීයණඹ 

ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එඹ ඉතහභ ඉක්භනින් ඳවීන්නවී අඳ 
තීයණඹ ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ධඵොධවීවනයට එධවභ ධයි, රු 
දිධන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රී මභනි. 

මඳෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්මේ ඳනවය මකටුේඳවය 
ணற உயப்தறணர் ெட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ආනන්ද අලුවයගෙමේ වංලර්ධන  වෙළජ වවයකළරක 
ශළ පණයළධළර ඳදනෙ (වංවහථළගත කිීමමේ) 

ඳනවය මකටුේඳත 
ஆணந் அலுத்கசக அதறறயத்ற, ெதோக செமகள், 

அநக்கட்டமப ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம்  
ANANDA ALUTHGAMAGE DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES 

AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු සසර කුෙළර අමේමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற குர அசதசெக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භහ ඳවත වන් ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යනහ:  

“ආනන්ද අලුවීභධ  ංර්ධන, භහජ වීහය වහ පුණයහධහය ඳදනභ 
ංසගහත කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳත ඉදිරිඳවී කිරීභට අය දිඹ 

තු ම ඹ." 

 

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වභළ වේෙත විය. 
ඳනවය මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  ්ය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මවය ඳනවය 

මකටුේඳත වෙළජ වවිව ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  
උරුෙය ිළිතව අෙළතයතුෙළ මලත ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

லுவூட்டல்,  னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெயக்கு 

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 Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage  

for report. 

 

ළන්ත අමේමවේකර වංලර්ධන  වෙළජ වවයකළරක 

ශළ පණයළධළර ඳදනෙ (වංවහථළගත කිීමමේ)  
ඳනවය මකටුේඳත 

ெரந் அசதசெக அதறறயத்ற, ெதோக செமகள் 

அநக்கட்டமப ன்நம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம் 
SHANTHA ABEYSEKARA DEVELOPMENT, SOCIAL 

SERVICES AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கசக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භහ ඳවත වන් ධඹීජනහ 
ඉදිරිඳවී යනහ:  

1581 1582 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

“ලහන්ත අධේධේය ංර්ධන, භහජ වීහය වහ පුණයහධහය ඳදනභ 

ංසගහත කිරීභ වහ වූ ඳනවී ධටුම්ඳත ඉදිරිඳවී කිරීභට අය දිඹ 
තු ම ඹ." 
 

ගරු සසර කුෙළර අමේමවේකර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெறெற குர அசதசெக) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
 

විසන් වහථිර කරන දී. 
ஆசரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විෙවන දින් වභළ වේෙත විය. 
ඳනවය මකටුේඳත ඊ  අනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දින්  ්ය 

මුද්රණය කිීමෙ  නිමයෝග කරන දී.  
ලළර්තළ කිීමෙ වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිමයෝගය ය මවය ඳනවය 

මකටුේඳත වෙළජ වවිව ගෆන්වීේ ශළ සුභවළධන ශළ කන්ද උඩර  
උරුෙය ිළිතව අෙළතයතුෙළ මලත ඳලරන දී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டதோனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி  ெதோக 

லுவூட்டல்,  னன்தைரற ற்யம் கண்டி தைரறமகள் அமச்ெயக்கு 

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  Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage  

for report. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ධඹීජනහ පිළිඵ දළුවම්  ජභ ව දිනට නිඹමිත ටතු ම.  

අද දින නයහඹ ඳත්රධආ විඹ අං 1 ව 2 ඉදිරිඳවී කිරීභ, 
ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ අභහතය මභහ. 

 

 

ශ්රී ංකළ අඳනයන වංලර්ධන ඳනත  
නිමයෝගය 

இனங்மக ற்யற அதறறயத்றச் ெட்டம்: 

கட்டமப 

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER 
 
ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ (වංලර්ධන උඳළය ෙළර්ග ශළ 

ජළතයන්තර මලමෂ අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறயத்ற உதர தொமநகள் 

ற்யம் ெர்செ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Hon. Deputy Speaker, I move,  
 

That the Order made by the Minister of Development Strategies and 

International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export 

Development Act, No.40 of 1979 relating to Cess and published in 

the Gazette Extraordinary No. 2011/9 of 21st March 2017,  which 

was presented on 23.05.2017 be approved.  

(Cabinet approval  signified.)" 
 

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු සුජී ධේනදුංව යහජය අභහතය මභහ.  

 
[අ.බහ. 3.39] 

 
ගරු සුජීල මවේනසංශ ෙශතළ (ජළතයන්තර මලමෂ රළජය 
අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல செணெறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அமச்ெர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය ධධශ අභහතයහංලඹ ඹටධවී, ශ්රී රංහ අඳනඹන 
ංර්ධන ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ ව එභ අභහතයහංලඹ 
ඹටධවීභ ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 

අුවභළවිඹ වහ ධම් අසගහධ  ජ ඉදිරිඳවී යුව රඵනහ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ඹව ඳහරනඹ සගහඳනඹ 
යරහ දළනට අුවරුවන ධද හරඹක් නහ. අුවරුවන 20 හධ  
හරඹක්  මශ අධේ යධට් අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් විලහර ඳවත 

ළටීභක් විධඵනහ. අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් අධේ යධට් 
යහඹයින් උනන්වන කිරීභට  අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. අධේ 
හර්මි ධධශ රහඳ  මළින් අඳට රළධඵන අඳනඹන ආදහඹභ 

ධඩොරර් ිනලිඹන දවඹවභහය හධ  ්රභහණඹක්.  ඒ ධඩොරර් 
ිනලිඹන 20 ඉරක්ඹක් යහ ධන ඹහධම් හර්ඹබහයඹ අඳ ධම් 
න විට ක්රිඹහවීභ කිරීභට ඳටන් ධන විධඵනහ. ධම් 

අසගහධ  ජ අපි ධස ඵේද ම්ඵන්ධධඹන් තීන්වන කිහිඳඹක් 
අයධන විධඵනහ.  

 ධම් න විට අධේ යධට් industrial tyresරට විලහර 

ඉල්ලුභක් රළබී විධඵනහ. අධේ යධට් ටඹර් ධරීධආ ්රධහන 
ධඳධශේ අඳනඹනඹක් ඵට ඉතහ ඉවශ භට්ටභට ධම් න විට 
ඳවීහ ධන ඹනහ. ධභ හි ජ ධභභ අංලඹ තවනයටවී දිතුණු 
කිරීභවී, ධම් ර්භහන්තධආ ධඹ ජ දුටින අධනකුවී යහඹයින් 

උනන්වන යමභවී අධේ ඳයභහර්ගඹයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ටඹර් නිසඳහදනඹ කිරීභ 
වහ tyre casings අමු ද්රයඹක් ලධඹන් ධන ඒධම් ජ ධස 

ඵේද ඉවී යන්න අඳට ඉල්ීමම් රළිනරහ විධඵනහ. ඒ අුව අපි 
දුඹලු රුණු රහ ඵළීමධභන් ඳසු ටඹර් නිසඳහදනඹ ත තවී 
හර්ග ය ළතිභටවී, එභ නිසඳහදනරුන් උනන්වන කිරීභ 

වහවී ධභභ ධස ඵේද ඉවී කිරීභට තීන්වන යරහ විධඵනහ. 
අපි ඳයණ ටඹර් ධනළල්රහ ඒ ටඹර් අලුවීළඩිඹහ යරහ පිටයට 
ඹළමධම් ර්භහන්තඹටවී ධඹොමු ධරහ හිටිඹහ. අපි ඒ 

අ නධර්ඹවී යරහ, අමු ද්රය ධනළල්රහ ඵරහධඳොධයොවී ම 
ධන්ධන්, අඹ එ ම යරහ - value add යරහ- ටඹර් 
නිසඳහදනඹ යරහ ධම් යටට රළධඵන ආදහඹභ ළඩි ය ළතිධම් 

රභධ දඹක් ළසීභයි. ඒ අුව, එභ tyre casing එ ධන්හ 
ළතිභ වහ ධස ඵේද ඉවී යරහ රංහධ  නිසඳහදන ළඩි 
ය ළතිභටවී, ධභභ අමු ද්රය ධඹොදහ ධන ටඹර් නිසඳහදනඹ ය 
අධේ අඳනඹන ළඩි කිරීභ ව අධේ හභහනය ධධශ ධඳොශටවී 

ධභභ ට ඹර් දළට භටවී, ටඹර් පිට යටින් ධන්හ ළතිභ 
අනධර්ඹවී කිරීභ වහවී ධභභ පිඹය අයධන විධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධදන අංඹ ලධඹන් 

ඹඩ bars ව ඹඩ rods ධන්රහ හවනර වනුව ධභහි 
නිසඳහදනඹ කිරීභට පිඹය අයධන විධඵනහ. භභ දන්ධන් 
නළවළ, "rods" කිඹන චනඹට දුංවධරන් කිඹන චනඹ 

1583 1584 

[රු ආනන්ද අලුවීභධ  භවතහ] 
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ධභොක්ද කිඹරහ. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  වනුව විධඵන 

හවන දළන් අඩුයි කිඹරහ ඔඵ මභහ දන්නහ. ධඵොධව  ී ධ රහට  
එන්ධන් වනුව නළවි air suspension හවන. වළඵළයි, ඳයණ 
හවනරටවී අඳට විලහර ්රභහණඹක් වනුව අලය ධරහ 
විධඵනහ. ධභභ වනුව පිට යටින් ධන්මභ  අනධර්ඹවී කිරීභ 

වහවී, ධභභ අමු ද්රය ධන්රහ වනුව ධභහි නිසඳහදනඹ යරහ, 
රංහධ  යහඹයින්ට ඒ හදුඹ රඵහ  ජභ වහවී ධභභ 
පිඹය අයධන විධඵනහ. අමු ද්රයඹක් ලධඹන් අඹ එ ම 

කිරීධම් ජ ඒධන් ධස ඵේද ඉවී කිරීභටවී, එභ අමු ද්රය පුළු 
පුළුන් විධිඹට රඵහ ධන එභඟින් නිමි බහඩුඩ නිසඳහදනඹ 
යරහ, විලහර ආදහඹභක් රළධඵන ඳරිදි රංහ නිසඳහදන යටක් 

ලධඹන් ඉදිරිඹ ට ධන ඒභටවී අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අපි ඉන්දිඹහවී භෙ ංන්දනඹ 
ධශොවී, අන්විභ අුවරුවන 20  මශ දකින්න නළවි තයභටභ ධම් යධට් 

කිදුභ නිසඳහදනඹක් අලුධතන් දුවන ුවධඩු නළවළ.  

අුවරුවන විදුඳවට විවට ලින් ඇෙලුම් ර්භහන්තවී, 
අධනකුවී ර්භහන්තවී ආයම්බ ශහට ඳසධේ  ඳසු ගිඹ අුවරුවන 

විස  මශ කිදුභ ර්භහන්තඹක් ධම් යධට් ආයම්බ ුවධඩු නළවළ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  අධේ දශ ජහවි නිසඳහදනඹට 
හධේක් 2005 ර්ධආ ජ අධේ අඳනඹන දුඹඹට 34ක් ධර  

විබුණහ. 2015 න විට එඹ දුඹඹට 14 දක්හ දුඹඹට 20 
්රභහණඹකින් අඩු මභක් විධඵනහ. රංහධ  අධේ දශ ජහවි 

නිසඳහදනඹ ළඩි මභ  නිහ ධම් ධන ඇවි ම  විධඵනහඹ කිඹරහ 

හිතන්න පුළුන්. නමුවී එධවභ ධනොධයි ඒ දුේධ ධරහ 
විධඵන්ධන්. ධරී ධධශධඳොධශේ දුඹඹට 0.09ක් වළටිඹට 

විබුණු අධේ අඳනඹනඹ  දුඹඹට 0.04ට ඳවත ළටී විධඵන නිහයි 
එධවභ ධරහ විධඵන්ධන්. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් 

තවීවීඹ  නිහ තභයි අපි ඉදිරි අනහතධආ ජ අක්ය විදුදහව 
හධ  ්රභහණඹ හර්මි ධධශ ශහඳ ඇවි යරහ, ධම් 

ය ධට්භ  නිසඳහදන යරහ, “Made in Sri Lanka”   කිඹන්න 

පුළුන් තවීවීඹට රංහධ  නිසඳහදනඹට තළනක් රඵහධන, 
රංහ  දකුණු ආදුඹහධ  ්රමු තළනක් ඵට ඳවී යන්න අලය 

ළඩටතු ම ධම් ධනධොට අන් ය විධඵන්ධන්.   

අපි ඉදිරි අුවරුවන ධද  මන  මශ ධඩොරර් ිනලිඹන 10 හධ  

විලහර ආදහඹම් ්රභහණඹක්  ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  අධේ රු 
ඇභවි මභහවී, අපිවී ඒ ළන  හච් හ ශහ. ධම් ආධඹීජන ධන 

ඒභ වහ විධලේ ළඩ පිළිධශ කිහිඳඹක් රු ඇභවි මභහ ව 

අධේ අභහතයහංලඹ භගින් ධඹොදහ විධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අධේ ආර්ථිඹ දිතුණු 

යන්නවී, අධේ අඳනඹන දිතුණු යන්නවී  ආධහය ලධඹන් 
වහඩ් විලසවිදයහරඹ ධඩොරර් මිලිඹන 5 හධ  ්රභහණඹක් ධම් 

න විට රඵහ  ජරහ විධඵනහ. ඒ හධ භ තුධයීඳහ ආර්ථි වුවර 

ධඩොරර් මිලිඹන 5 මුදරක් -[ඵහධහ කිරීභක්]  ධම්හ ආධහය. ධම්හ 
ණඹ ධනොධයි. ඉදිරි ංර්ධනඹ වහ අපි ධඹොදන මුදල් 

ආඩුඩුට ඵයක් යන්ධන් නළවළ. විධලේධඹන් ජනහධිඳවි මභහ, 
අභළවි මභහ ඇ මළු අපි දුඹලු ධදනහභ ඵරන්ධන් යධට් ජනතහට 

ඵයක් ධනොම ධම් හර්ඹබහයඹ යන්නයි.  අධේ ධේශීඹ නිසඳහදන 
උනන්වන  යමභවී අධේ ඒ හර්ඹබහයධආ  එක් අංඹක් ලධඹන් 

අපි රනහ.   

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ඒ හධ භ ධම්  මන්න 
අංඹවී ඉතහ ළදවී ධනහ.   මන්ධනි අංඹ  තභයි, low-

density polythene  කිඹන හයණඹ. ධම් ධඳොලිතීන් එක්.  
විධලේධඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ,  ධභඹ biodegradable ඵ.  ධභඹ 

ඉධේභ ඳට එ ම ධන, ධඳොලිතීන් ලධඹන් ඉවිරි න්ධන් 
නළවි, අඳද්රය ලධඹන් ඉවිරි න්ධන් නළවි  ධදඹක්.  ධම්හ 

රංහධ  නිසඳහදනඹ යන්න අභහරුයි. ධම් ධඳොලිතීන් විධලේඹ 

ධඹොදහ න්ධන් වී ආවහය වහ. තණ ධොශ, ඵඩ ඉරිඟු ව 

අධනකුවී ද්රය සුරඵ අසගහර එ ම යධන ඒහයින්  
Animal Feed Act එ ඹටධවී අුවභත  ආවහය  වහ අධනකුවී 

වී ආවහය නිසඳහදනඹ යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒහ 

භහ වතක් අටක් විඹහ න්න පුළුන්. ධම් මිරණඹ කිරි ඹන්ට 
ව අධනකුවී  මන්ට ආවහයඹට න්න පුළුන්. ධභඹ අඳධවී 

ඹන්ධන් නළවළ.  ධභඹ ඉතහ දුනිඳු  ධඳොලිවින් ර්ඹක්,   ඉධේ 
විනහල න ධඳොලිතීන් ර්ඹක්. ධභයින් ඳරියඹට 

අහිතයබහඹකුවී නළවළ.  රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, 
වී ර්භහන්තඹ  ව අධනකුවී ර්භහන්ත දිතුණු කිරීභට 

දිරි ජධභන් යධට් නිසඳහදනඹ  ළඩි කිරීභ තභයි අපි  විධලේධඹන් ධම් 

වයවහ ඵරහධඳොධයොවී ම ධන්ධන්.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  වතයන අංඹට අුව   

pump trucks  ම්ඵන්ධ කිඹන්න ඕනෆ. ඔඵ මභහවී දන්නහ 

විධිඹට අධේ යධට් දිටභ ර්ධනඹ න ධදඹක් තභයි, 

construction. ධොඩනළඟිලි ඉදිකිරීභ. ධම් ර්භහන්තඹට අත 

 ජභක්, දිරිභවී කිරීභක්  ලධඹන් අුවරුවන දවඹ දක්හ ඳයණ  pump 

trucks   කිදුභ licence   එකින් ධතොය   ධන්හ ළතිධම් 

නිදව දළන් විධඵනහ.  -ලින් වළකිඹහ විබුධඩු අුවරුවන වත 

දක්හ ඳයණ ඒහ ධන්න්න ඳභණයි- ධම් වයවහ අධේ 

ධොඩනළඟිලි ර්භහන්තඹ තවනයටවී ශීඝ්ර ර්ධනඹක් රඵනහ. 

අධේ යධට් ංචහය ර්භහන්තඹ හධ භ ළඩි ලධඹන් 

ංර්ධනඹ  න ර්භහන්තඹක් තභයි ධොඩනළඟිලි ර්භහන්තඹ. 

ධම් ර්භහන්ත  උනන්වන කිරීභක් ලධඹන් ධම් පිඹය ධන 

විධඵනහ. අුවරුවන දවඹට ඩහ ඳළයිය  ඒ ඹන්ත්ර ධන්නහ නම්  

licence  එක් න්න ඕනෆ, රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි.  

විධලේධඹන්භ ධම් ධනධොට අධේ අභහතයහංලධආ අඳනඹන 

්රවිඳවීවිඹ නිහ ධරී ධධශ වුවධරන් - International Trade 

Centre- තුධයී මිලිඹන ඳව ආධහය ්රභහණඹක් අඳට රළබී 

විධඵනහ. ඒ මුදර මිලිඹන අට දක්හ ළඩි ය ළතිභටවී ටතු ම 

යධන ඹනහ. ධම් දුඹල්ර  මළින් ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් 

ඉදිරි අනහතධආ ජ අධේ අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධධඹන් වරිඹට 

ක්රිඹහවීභ න ඹම් රභධ දඹක් වළ ජභයි. අධේ අඳනඹනඹ 

ිනලිඹන 11ට ශං ධරහයි විධඵන්ධන්. 2020 ර්ඹ ධේ ජ  එඹ 

ිනලිඹන 20 දක්හ ර්ධනඹ ය න්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

ඒ වහ ධම් න විටවී අපි ටතු ම ධඹොදරහ විධඵනහ.   

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  ඒ හධ භ අපි භවීය 
තවනභ ඉවී ය වීතහ. ධම් යධට් දුඹලු ජනතහ ඒ දන්නහ.  

ධම් ඹව ඳහරන ආඩුඩුධ  විධඵන හර්ඹ ශය ඵ නිහ භවීය 
තවනභ ඉවී ය වීතහ. ඒ නිහ අඳට දළන් තුධයීඳඹට භසුන් 
අඳනඹනඹ යන්න පුළුන්. ඒ විතයක් ධනොධයි, බහඩුඩ 

7,000ට ඳභණ විලහර තීරු ඵවන වනඹක් GSP රඵහ ළතිභ වයවහ 
අඳට රළබුණහ. නමුවී රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් 
පිළිඵ අධේ න්නිධ දනඹ ධඳොඩ්ඩක් අඩුයි.  භභ ධොශම 

දිස්රික්ධආ හන්තහ ංවිධහනධආ හන්තහන් 20,000ක්  
අඳනඹන වහ සඹං ැදකිඹහ රභධ දඹට පුහුණු යමින් 
ඳවිනහ.  GSP වනඹ කිඹන්ධන් ධභොක්ද කිඹරහ ධම් 

හන්තහන්ධන් ඇහුහභ, ඔුවන්ධන් දුඹඹට දුඹඹ 
්රභහණඹක් GSP වනඹ කිඹන්ධන් ධභොක්ද කිඹරහ දන්ධන් 
නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට ඒ අධේ ආඩුඩුධ  අඩු ඳහඩුක්. අපි ඒ 

ළන ජනතහ දළුවවී යන්න ඕනෆ. දළන් අඳට  GSP වනඹ 
වයවහ බහඩුඩ 7,000ක් ඳභණ තීරු ඵවන යහිත තුධයීඳඹට ඹන්න 
පුළුන්. අඳට ඒ  මළින් ධනවී ධධශ ධඳොශරට ළඩිඹ දුඹඹට 
15, දුඹඹට 20 හධ  ්රභහණඹ ඉවිරි කිරීභක් -හදුඹක්- 

රඵහ න්න පුළුන්.  

1585 1586 



ඳහර්ලිධම්න් ම 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධඵොධවී අසගහර  ''ධම් 
ආඩුඩු ධභොක්ද ධශේ" කිඹරහ ධඵොධවී  අඹ අවනහ. ධම් 
ආඩුඩු යපු ධේ තභයි ධම් අවීවිහයභ දළට භ. ඹව ඳහරන 

ආඩුඩු ඉතහ අඳවසුධන් යධට් දිතුණුට අවීවිහයභක් දළම්භහ.  
විධලේධඹන් ධොමින් බහ නඹක් ඇවි ශහ. ධතොය මරු දළන 
ළතිධම් ඳනත ළන ලින් ආඩුඩු ගහ ශහට, ඒ කිදුභ 

ආඩුඩුක් ක්රිඹහහරි ඒ ඳනත ධනහධ  නළවළ. අපි  අධේ ඉදිරි 
භන ළඳ යරහ  අුවරුේදක්  මශ අභහරුධන් එළනි ඳනවී 
ධනළල්රහ, ධොමින් බහ  පිහිටුරහ යධට් ධවො අවීවිහයභක් 

දළම්භහ. විධලේධඹන්  ධරී ඵර මන් වවීධදනහධ  ැදසමධම් ජ 
රංහ වළඳින්වූධ  “Champions of Democracy” කිඹරහ. 
විධලේධඹන් ජනහධිඳවි මභහ, අභළවි මභහ ව ඒ හර්ඹබහයඹට 

උදුව යපු  ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  භන්ත්රීරු ඇ මළු  දුඹලු ධදනහ  
යටක් ලධඹන් ආඩම්ඵය ධන්න ඕනෆ, අඳට එධවභ අඹක් 
රළබීභ පිළිඵ. ඒ අධආ ්රවිපරඹක් තභයි භවීය තවනභ ඉවී 
ය ළතිභ ව GSP වනඹ රඵහ ළතිභ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  2004 ධර් ජ 

ඵං රහධේලධආ ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ අඳනඹන ටිනහභ 
ිනලිඹන 2.5යි. රංහධ  ඇෙලුම් අඳනඹන ටිනහභ ිනලිඹන 

3.5යි. දළන් ඵං රහධේලධආ ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ අඳනඹන 

ටිනහභ ිනලිඹන 27යි. ඒවී, රංහධ  ිනලිඹන 3.5භයි. ඒ නිහ 

විධලේධඹන්, GSP වනඹ  මළින් අඳට ඇෙලුම් ර්භහන්තධආ 

ආදහඹභ ඳභණක් ධදගුණඹක් ඵට ඳවී ය න්න පුළුන් ධයි 

කිඹරහ ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  ඇෙලුම් ර්භහන්තධඹන් රඵන 

ආදහඹභ ඉදිරි අනහතධආ ජ GSP  වනඹ  මළින් ිනලිඹන 8 දක්හ 
ර්ධනඹ ය න්න අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අධේ යධට් පිහිටීභ අුව 
රංහට විධලේ අධහනඹක් ධඹොමු ධරහ විධඵනහ.  චීනධආ ෂී 
ජින්පින් ජනහධිඳවි මභහ “One Belt, One Road" කිඹන 
ළඩටවන ඹටධවී ධේද භහර්ඹ නළතවී ආයම්බ කිරීභට -
පුනර්ජීනඹ කිරීභට- රංහ ්රධහන සගහනඹක් -
ධක්න්ද්රසගහනඹක්- ධර ධතීයහ ධන විධඵනහ. ඒ  ඳශමුළනි 

අදිඹය තභයි වම්ඵන්ධතොට යහඹ ම්ඵන්ධධඹන් අඳ වීත 
තීන්වන. ිනලිඹන එ වභහය හධ  ණඹ ්රභහණඹක් අයින් 
යධන, ඒ යහඹ ංර්ධනඹ කිරීභ  මළින් යටට අලය 
ංර්ධනඹ  ධන එන්න පුළුන් අසගහක් අඳට උදහ ධනහ,  
රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි. චීනඹයි, අපියි එ ම ධරහ  
Public-Private Partnership එකින් ධම් ටතුවීත යන්න 
පුළුන් ුවධණොවී, වම්ඵන්ධතොට යහධඹන් රළධඵන ආදහඹභ 
හධ  20 ගුණඹ ආදහඹභක් යට  මශට න්න පුළුන්, රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි.  ඉවින්, චීනඹ අඳවී එක් එ ම 
ුව ධණොවී අනිහර්ඹධඹන්භ ධම් යහඹ ආශ්රිත ්රධේලඹ දිතුණු 
යනහ. ධනවී භහර්ලින් ඹන චීන නළ  ඳහ අධේ 
වම්ඵන්ධතොට යහඹට, ්රිකුණහභර යහඹට, ධොශම යහඹට 
ධධනන්න ඒ වයවහ අඳට අසගහ උදහ ධනහ. චීනඹ ධම් 
යහඳෘවිඹට ම්ඵන්ධ මභවී භෙ අඳට ධම් යට විලහර 
ංර්ධනඹක් යහ ධන ඹන්න අසගහ රළධඵනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, වම්ඵන්ධතොට 
දිස්රික්ධඹන් අක්ය 3000ක්, ධභොණයහර දිස්රික්ධඹන් 
අක්ය 7,000ක්, හල්ර ව භහතය දිස්රික්ලින් අක්ය 2,000 
ණධන් ව ළුතය දිස්රික්ධඹන් අක්ය 2,000ක් ලධඹන්  
ධම් වහ ධන් කිරීභට අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඇභළවි මභහ 
ව අපි හච් හ ශහට ඳසු තහයිරන්තධආ "ධයීජනහ" කිඹන 
භහභක් අධේ යධට් ර්භහන්ත ආයම්බ යන්න ළභළවීත 
්රහල යරහ විධඵනහ. ඒ ධයීජනහ කිඹන ආඹතනඹට 
තහයිරන්තධආ හර්මි ධධශ රහඳ 7ක් විධඵනහ. ඔුවන්  

රංහට විධඵන ආදයඹ නිහ, රංහධ  විධඵන ඹව ඳහරනඹ 
නිහ ව රංහධ  යහඳහය කිරීභට සුවනසු හතහයණඹක් විධඵන 
නිහ  ඊශෙ අුවරුේද අන් න විට අක්ය 2,000ක්  මශ 
ර්භහන්ත 200 ධධශ රහඳඹක් ආයම්බ යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, විධලේධඹන් ඉන්දිඹහ, 
චීනඹ, භරඹහදුඹහ, තහයිරන්තඹ, දුංේපුරු හධ  යටල් 
එක් ඇවි ය න්නහ ගිවිසුම්  මළින් අපි ධම් ටතු ම           
තවී දිතුණු යන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ධම්හ   
ජනහධිඳවි මභහටවී, අභළවි මභහටවී, ඇභළවි මභහටවී, භටවී 
හදු රළධඵන, අඳට ඹභක් රළධඵන ධේල් ධනොධයි. ධම් 
යහඳෘවි යධට් ඉදිරි අනහතඹටයි. ධම් ධධශ ගිවිසුම් අවීන් 
ශහට ඳසු අධේ යටට ිනලිඹන 4 1/2 ධධශ ධඳොශක් 
රළධඵනහ. ධම් යධට් බහඩුඩ විලහර ්රභහණඹක් නිසඳහදනඹ 
යරහ තීරු ඵවන යහිත ඒ ිනලිඹන  වතයවභහධර් ධධශ ධඳොශට 
අධශවි කිරීධම් අසගහ අඳට රළධඵනහ. ඒ අසගහ අඳට උදහ 
ය න්න පුළුන්. ඒ අසගහධන් අඳට ්රධඹීජන රඵහ න්න 
පුළුන්, රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි. ධම්  විධේල ආඹතන 
රංහධ  ජ බහඩුඩ නිසඳහදනඹ යරහ, රංහධන් අඳනඹනඹ 
කිරීධම් හර්ඹහලිඹට විලහර උනන්වනක්, ළභළවීතක් ඳශ යරහ, 

ඉදිරි අනහතධආ ජ  ධම් යධට් විලහර ්රභහණධආ ර්භහන්ත ඳටන් 
න්න අපිවී එක් ගහ යරහ විධඵනහ.  

 රු ඇභවි මභහ වන් ශ ආහයඹට oil refinery එක්, 
LNG turbine power plants ධදක්, දුධභන්වි ර්භහන්ත ධද 
 මනක්, නළ  අලුවීළඩිඹහ කිරීධම් ර්භහන්ත ඇවි යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. ධභන්න ධම් හර්ඹබහයඹ යධන 
ඹෆධම් ජ විධලේධඹන්භ අපි ලින් ඳළවි තීන්වන ධනස ශහ.  රු 
නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ල් අඟුරු වයවහ ධභහධොට් 500 
විවනලි ඵරහහය ධදක් ෆ ජභට විබුණු ඒ ධඹීජනහ, ධම් යධට් 
ඉදිරි අනහතඹ ධුවධන් අපි ධනස ශහ. ධභොද, අපි 
වම්ඵන්ධතොට ව ්රිකුණහභරධආ  ඒ ල් අඟුරු ඵරහහය ආයම්බ 
ශහ නම්, ඒ අට අධනකුවී ර්භහන්ත වහ අසගහ 

ධනොරළධඵන නිහ. රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, අපි ඒ 
ධඹීජනහ ධනස යරහ ඒ ධුවට LNG ඵරහහය ධදක් 
වදනහ. ඒ  මළින් විලහර නිසඳහදන ජහරඹක් ඇවි යනහ. ඒ 
අුව, ඉදිරි අුවරුවන  මන  මශ ජනතහ ඵරහධන දුටින විලහර 
ංර්ධනඹ ධුවධන් අපි අවීවිහයභ දභරහ වභහයයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ධම් අුවරුවන ධද  මශ විලහර 

ධනක් ඇවි ුවධඩු නළවළ. ඒ අුවරුවන ධද  මශ අපි ඹව ඳහරන 

ඳදනභ ඇවි යරහ, ලක්විභවී ආඩුඩුක්, ඒ හධ භ ලක්විභවී 

ආර්ථිඹ ඳදනභක් ඇවි ශහ. ඉදිරි අනහතධආ අුවරුවන  මනක් 

ඹනධොට රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි,  ධඩොරර් 4,000ට 

ශෙහ ධරහ විධඵන අධේ ඒ පුේර ආදහඹභ ධඩොරර් 6,000 

දක්හ උස ය න්නවී අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒ 

කිඹන්ධන් ජනතහධ  ජීන තවීවීඹ උස ධනහ කිඹන 

එයි.  ධඩොරර් ිනලිඹන 10 හධ  ්රභහණඹක් අඳට අුවරුවන වතය 

ඳවක් ඇ මශත රළබුධණොවී ධම් දුඹලු ංර්ධන ටතු ම යනහ.  

ඒ හධ භ ඹටිතර ඳවසුම් දිතුණු යනහ. භවුවයට, 

්රිකුණහභරඹට, ඹහඳනඹට අධිධ ගී භහර්  වදනහ. ඒ හධ භ, 

ධොශම ධොන් 10 ඹහ යන ළවළල්ලු ධර්ල්ලු ධේඹක් ආයම්බ 

යනහ. ධම් ආ ජ ටතු මලින් ඉදිරි අනහතධආ ජ ඒ ලක්විභවී 

ආර්ථිඹ ඇවි ය න්න අපි ඵරහධඳොධයොවී ම නහ. ඒ වහ 

අධේ අභහතයහංලඹටවී, අවිරු ජනහධිඳවි මභහටවී, රු 

අභළවි මභහටවී, අධේ ආඩුඩුටවී වළකිඹහ රළධේහයි ්රහර්ගනහ 

යමින් භධ  චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

ධඵොධවොභ ස මවියි. 

1587 1588 

[රු සුජී ධේනදුංව භවතහ] 
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ගරු ්වහ. ශ්රීතරන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, ற்யற, 

இநக்குறக் கட்டுப்தரட்டுச் ெட்டத்றன் கலழ் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத்துகறன்ந, ரட்டின் ததரயபர 

ரத்துக்கரண பங்கமபக் தகரண்டுயகறன்ந றடங்கள் 

தற்நறப் சதெப்தடுகறன்ந இந் சத்றல், இந் ரட்டிசன எய 

தகுற க்கள் ங்களுமட கடன் சுமகமபச் தெலுத் 

தொடிரல் அல்னரடுகறன்ந எய சூமன அரணறக்கக் 

கூடிரக இயக்கறன்நது. குநறப்தரக, டக்கறலும் கறக்கறலும் 

ரழ்கறன்ந கறரற க்கபறடம் அர்களுமட ததரயபர 

ரங்கமபச் சுண்டும் மகறசன, த்ற ங்கறறன் 

அதறததற்ந ெறன றயணங்களும் அதறததநர 

றயணங்களும் எய தொமநப்தடுத்ப்தடர கடன்கமப 

ங்குகறன்நண. Leasing அடிப்தமடறல் அல்னது 

microfinance scheme - தண்றறக் கடன் ன்ந அடிப்தமடறல் 

அர்களுக்குக் கடன்கமப ங்கற, அந்க் கடன்களூடரக 

க்கள் ஏட்டரண்டிகபரகப் தட்டிணறரக ரழ்கறன்ந எய 

சூமன உயரக்கறக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்.  

டக்கு, கறக்கறசன ததயம்தரனரண தரறற்ெரமனகள் 

இல்மன ன்தது இந் ரட்டிசன இயக்கறன்ந எவ்தரய 

மனயக்கும் றகத் தபறரகத் தரறயும். அங்குள்ப க்கள் 

தரறல்களுக்குச் தெல்ற்கரண றதொமநகள் அங்சக 

இல்மன. அங்சக சமனற்ந தட்டரரறகள் தரடர்ந்து 

சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். ங்களுமட கட்ெறறன் 

மனரல் கடந் ரம் "தட்டரரறகளுக்கரண சமனகமப 

ங்குங்கள்" ன்ய இந்ப் தரரளுன்நத்றல் ஏர் 

எத்றமப்தை சமபப் தறசமகூட தகரண்டுப்தட்டது.  

ஆணரல், சமன ரய்ப்தைக்கமப ங்கக்கூடி அபறசன 

ணறரர் துமநகள் அங்கு ெரறரண தொமநறல் றயத்ற 

தெய்ப்தடறல்மன. உரரக, 1983க்கு தொன் இங்கற 

கரங்சகென்துமந ெலதந்துத் தரறற்ெரமன அல்னது 

தந்ணறசன இயந் இெரணத் தரறற்ெரமன, ஆமணறநவு 

உப்தபம், எட்டுசுட்டரன் ஏட்டுத் தரறற்ெரமன, 

ட்டக்கச்ெறறசன இயக்கறன்ந அெறணர் றெரப் தண்ம, 

ரமச்செமண கரகறத் தரறற்ெரமன சதரன்நற்மநக் 

குநறப்தறடனரம். ஆறக்கக்கரணர்கள் தறதைரறந் இந்த் 

தரறற்ெரமனகள், றயணங்கள் ல்னரம் தோடப்தட்டன் 

கரரகவும் யுத்ம் தொடிமடந்து  இதும 7 

ஆண்டுகமபக் கடந்தும் இற்மந லப ஆம்தறப்தற்கரண 

ந் தொற்ெறயும் சற்தகரள்பப்தடரன் கரரகவும்ரன் 

அங்கு சமனறல்னரத் றண்டரட்டம் ன்தது தரரறபறசன 

கரப்தடுகறன்நது.  

யுத்த்றன் கரரக இமபஞர், யுறகள் தனயம் 

இரணுத்றணர் , ததரலிெரர், கடற்தமடறணர் லது 

தகரண்டியக்கறன்ந தம், தயப்தை கரரக அர்கமப 

அந்றப் தமடகபரகப் தரர்ப்தசரடு, அந்ப் தமடகபறசன 

அங்கத்ர்கபரகச் செரோ்ற்கும் அர்கள் க்கம் 

கரட்டுகறன்நரர்கள். கடந் கரனங்கபறல் அவ்ரய தமட 

கபறசன இயந்ர்கமபப் தமடறணச சுட்டுக் தகரன்நது 

அல்னது தமடகபறலியந்து லக்கறது, ற்யம் கட்டர ஏய்றசன 

தெல்ன மத்து சதரன்ந றடங்கபரல் இப்ததரளதும்கூட 

அந் க்கபறடம், குநறப்தரக அங்கறயக் கறன்ந இமபஞர்கபறடம், 

அந்ப் தம் அறகரகச கரப்தடுகறன்நது. இணரல்ரன் 

தன்தகுறறசன இயக் கறன்ந  இமபஞர், யுறகள் தனர் 

ஊர்கரற் தமடறசனர, இரணுத்றசனர, கடற்தமடறசனர, 

ததரலிஸ் தமடறசனர செரோ்கறன்ந அபவுக்குத் றழ் 

இமபஞர்கள் செ தொடிர சூல் கரப்தடுகறநது. அந்ப் 

தைரறல் இன்ணதொம் இந் ரட்டிசன இல்மன ன்தமத்ரன் 

ரன் இந் இடத்றசன தபறரகச் தெரல்ன றயம்தைகறன்சநன்.  

இந் அடிப்தமடறல்ரன் யமயும் சமனறல்னரப் 

தறச்ெறமணயும் இன்மந டக்கு, கறக்கறசன ரழ்கறன்ந 

றர்கபறடம் தரரறபறசன கரப்தடுகறன்நது.   

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, யமயுடதம் 

இவ்ரநரண செரகத்துடதம் ரழ்ந்து யகறன்ந இந் க்கள் 

யுத்த்ரல் அறகரகப் தரறக்கப்தட்டர்கள். குநறப்தரக 

தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்ெற ரட்டங்கள், ன்ணரர் 

ரட்டத்றன் டக்குப் தகுறகள், வுணறரறன் டக்குப் 

தகுறகள் ற்யம் ரழ்ப்தரத்றன் டரட்ெற கறக்குப் 

தகுறகபறல் இயந் 4,20,000க்கும் சற்தட்ட க்கள் அந் 

இடங்கபறலியந்து இடம்ததர்ந்து அகறகபரக தொள்பறரய்க் 

கரல்ம தென்ய வுணறரறலுள்ப தொகரம்கபறசன 

ரழ்ந்துரன் லண்டும் ங்களுமட தெரந் இடங்களுக்குச் 

தென்ய குடிசநறணரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்கரண வீட்டுத் 

றட்டங்கள் இன்ணதொம் ெரறரக மடதொமநப்தடுத்ப் 

தடறல்மன. அர்கள் ங்களுமட தெரந் இடங்களுக்குச் 

தென்ய தொளமரகக் குடிசநறல்மன. அங்கு கரரல் 

சதரணர்களுமட ததற்சநரர் இன்ய ங்கள் தறள்மப 

களுக்கரக ங்கறக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்; ெறமநறசன 

இயக்கறன்நர்கள் அங்கு ரடிக் தகரண்டியக் கறன்நரர்கள். 

அந் க்கள் இவ்ரநரண எய ததரற தபறக்குள் அரது 

அெறல் தபறக்குள், ததரயபரர தபறக்குள்ரன் இன்ய 

ரழ்ந்துதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். இந் றமனறல்ரன் 

குயங்கடன்கமப ங்குகறன்ந தல்சயதட்ட றற 

றயணங்கள் அங்கு தென்ய தரரற அபறசன இந் க்கமப 

சரக்கறத் ங்களுமட தரய்ச்ெல்கமப றரறத்றயப்தமக் 

கரதொடிகறன்நது. இது றகறக ஆதத்ரணது.  

2009ஆம் ஆண்டுக்குப் தறன்ணர் கறபறதரச்ெற ரட்டத் 

துக்குச் தென்ய குடிசநறத் ங்களுமட றரதர 

றமனங்கமப டத்ற ள ர்த்கர்கள் ற்தகரமன 

தெய்றயக்கறன்நரர்கள். ர தொடிரல், கடன் சுமகமபத் 

ரங்கதொடிரல் ர்த்கர்கள் ற்தகரமன தெய் னரய 

கறபறதரச்ெற ண்றசன கரப்தடுகறன்நது . ெந்மறசன ெறய 

ர்த்கர்கபரக இயந்ர்கள் ட்டுல்ன, ததரற 

ர்த்கர்கபரக இயந்ர்கள்கூட இவ்ரய தரறக்கப் 

தட்டியக்கறன்நரர்கள். இமணறடப் தன ர்த்கர்கள் 

ங்களுமட றரதரம் தொடக்கப்தட்ட றமனறல் றரதரம் 

தெய் தொடிர எய சூலுக்குத் ள்பப்தட்டியக்கறன்நரர்கள். 

குநறப்தரக கறபறதரச்ெறறசன இயந்  412 ர்த்க 

றமனங்கள், தொல்மனத்லவு ரட்டத்றசன இயந் 280க்கும் 

சற்தட்ட ர்த்க றமனங்கள், ன்ணரர் ரட்டத்றன் 

தற்குப் தகுறறலுள்ப டுறசன இயந்  80க்கும் சற்தட்ட 

ர்த்க றமனங்கள் தொற்நரகச அறக்கப்தட்டண. ஆணரல், 

இதும அெரங்கத்றணரல் அந் ரட்டங்கபறசன ரழ்ந் 

ர்த்கர்களுக்கு துற றரக் கடதம் ங்கப் 

தடறல்மன ன்ததுரன் துறஷ்டெரணது .  

றடுமனப் தைலிகபறடறயந் மககமப ெத் ததரன்செகர 

உட்தட சகரத்ரத ரஜதக்ஷ ம டுத்துக்தகரண்டரகக் 

கூநப்தடுகறன்நது. அம அப்சதரறயந் அெரங்கத்றடம் 

இயக்கறன்நர? இப்சதரறயக்கறன்ந அெரங்கத்றடம் 

இயக்கறன்நர? ன்ய தரறரது. அப்சதரறயந் யறந் 

அெரங்கம் றர் தைணர்ரழ்வுக் ககத்றதமட 300 சகரடி 

யதரய்க்கு சற்தட்ட றறம தொடக்கறக்தகரண்டது. அரது, 

றர் தைணர்ரழ்வுக் ககம் ங்கறகபறசன ெட்டரலறரக 

மத்றயந் 300 சகரடி யதரய்க்கு சற்தட்ட றறம 
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அப்சதரறயந் யறந் அசு ரணரகச தறடுங்கறக் 

தகரண்டது. இந்ப் தத்மரது அந் ர்த்கர்களுக்கு 

ங்கறறயந்ரல் அர்கள் ற்தகரமன றமனக்குச் 

தென்நறயக்கரட்டரர்கள். இந் ரட்டிசன இந் றமனம 

தைமசரடிப்சதரறயக்கறன்நது. அர்களுமட தத்மக் 

கூட அர்களுக்கு ங்க தொடிர எய சூல் இன்ய 

கரப்தடுகறன்நது.  

இம ல்னரற்மநயும் கடந்துந்து, தல்ன தல்னத் 

ங்களுமட றனங்கபறசன அர்கள் குடிசநற ரழ்கறன்ந 

ததரளது, ெறயெறய குளக்கபரக அந் க்கமபப் தறரறத்து 

அர்களுக்கு இந் றற றயணங்கள் கடன்கமப ங்கற 

யகறன்நண. அந் மகறல் குநறத் எய றயணத்றணரல் 

எயயக்கு ஏர் இனட்ெம் யதரய் கடன் ங்கறறட்டு, அற்கு 

28 வீம் ட்டி அநறடப்தடும் ன்ய தெரல்னப்தடுகறன்நது . 

ெம்தந்ப்தட்டர் அந் றயணத்துக்கு எய யட தொடிறசன 

ஏர் இனட்ெத்து 28 ஆறம் யதரமச் தெலுத்சண்டி 

றயக்கறன்நது. ஆணரல், ஏர் இனட்ெத்து 28 ஆறத்சரடு அது 

தொடிறல்மன. 52 ரங்கபறல் தொல் இண்டு ரங்களும் 

ட்டி இல்னரல் அர்கபறடறயந்து கடன்கமப 

சூலிக்கறன்நரர்கள். அடுத் 50 ரங்களுக்கும் அநறடுகறன்ந 

ட்டியும் கடதம் ன்ய தரர்த்ரல், கறட்டத்ட்ட 60 வீரண 

தரமக அர்கபறடம் அநறடப்தடுகறன்நது . ஆணரல், குநறத் 

றற றயணம் ங்குகறன்ந கடன்கபறசன தோன்நறல் எய 

தகுறம ததற்யக்தகரண்டரசன அந் றயணத்றற்கு 

இனரதம் ன்ந அடிப்தமடறல்ரன் அந் க்கபறடம் கடன் 

சூலிக்கப்தடுகறன்நது.  

தென்ந ரம் ரன் கறபறதரச்ெறறலுள்ப தன்ணங்கண்டிப் 

தகுறறல் தம் தெய்துதகரண்டியந்சதரது, எய 

ரய்க்கரலில் மத்து தோன்ய தர்கள் எய ததண்றடம் 

ற்கரகசர ெச்ெவு தெய்ம அரணறத்சன். 

அவ்சமபறல் ரன் ணது ரகணத்ம றயத்ற ரர் 

அர்கள்? ன்ய அங்கு றெரரறத்சதரது, அர்கள் கடன் 

ங்குகறன்ந எய ணறரர் றயணத்றணர் ன்யம் அந்ப் 

ததண்ணுக்கு இர்கள் தகரடுத் கடமண ெரறரண றகறறல் 

அர்  கட்டரணரல் அமப் தறன்தரடர்ந்து ந்து , 

ண்லர் தரய்கறன்ந எய ரய்க்கரலில் றயத்ற மத்து அந்க் 

கடமண கட்டுரய அந்தர்கள் கட்டரப்தடுத்றக் 

தகரண்டியக்கறன்நரர்கள் ன்யம் அநறந்சன். இதுரன் இந் 

ரட்டிசன டக்கறன்ந றகக்கூடி அரணத்துக்குரற தெல். 

அங்குள்ப க்களுமட ரழ்ரரம் றகக்கூடி அபறசன 

தரறக்கப்தட்டியப்தணரல்ரன் ரன் இவ்ரய 

தெரல்கறன்சநன்.  

இனங்மக த்ற ங்கற வ்ரய இமணப் 

தரர்க்கறன்நது? கறபறதரச்ெறறசன த்ற ங்கறக்கு எய கறமப 

இயக்கறன்நது. அற்குக் கலச ன்தணன்ண டடிக்மககள் 

சற்தகரள்பப்தடுகறன்நண?  ெறன றற தொகர்கள் கறரங் 

களுக்குச் தென்ய தோன்ய ததண்கமப அமடரபம் 

கரண்தரர்கள். அரது, தொலில் எய ததண்ம அமடரபம் 

கண்டதறன்ணர் அயடன் செர்ந்து இன்தம் இண்டு 

ததண்கமப அமடரபம் கரண்தரர்கள். தறநகு அர்கமப 

ஆய சதரக்குரர்கள். அந் தோன்ய சதயம் ரநறரநறப் 

தறம மத்ரல் அந்க் கடன் ங்கப்தடும். இந் றற 

றயணங்கள் இவ்ரயரன் இர்களுக்குக் கடன் 

தகரடுக்கறன்நண. அந் கடன் உச்ெ தரமகரக இயக்கறன்நது. 

அர்கள் ரந்சரயம் எவ்தரய கடன் களுக்கும் ட்டி 

தெலுத்துற்கரக ங்களுமட ரழ்க்மக மப் 

சதரட்டுமடக்கறன்ந றமனக்குத் ள்பப்தட்டியக் கறநரர்கள்.  

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, தொன்ணர் கபறர் 

றகர தறற அமச்ெரக இயந் யறஸ்தைல்னரஹ் அர்கள் 

டக்கு, கறக்கறசன 90,000 தறவுதெய்ப்தட்ட றமகள் 

இயக்கறநரர்கதபன்ய ற்தகணச இந்ச் ெமதறல் 

தெரன்ணரர். டக்கு, கறக்கறசன குடும்தத் மனறகபரக 

உள்ப றமப் ததண்கள் இவ்ரநரண 

கடன்களுக்கூடரகத்ரன் ெறயெறய தரறல்கமபச் தெய் 

தொமணகறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கபரல் ததநப்தடுகறன்ந 

கடன்களுக்கரண ட்டிமக் கட்ட தொடிரல், ஜலறக்க 

தொடிரல் குடும்தங்கள் தயவுக்கு யகறன்ந சூலுக்குத் 

ள்பப்தட்டியக்கறநரர்கள். ததயம்தரனரண ர்த்கர்களுமட 

றமனயும் இதுரன்!குடும்தப் ததண்களுமட றமன, 

குடும்தங்களுமட றமனமகதபல்னரம் றக சரெரக 

ரநறறயக்கறநது.  

யுத்ம் தொடிந் தறற்தரடு ல்கபறசன அரறற - தல்மன 

தட்டுற்கரண தட்டு தெறன்கமப தன 'லீெறங் 

கம்தணற 'கள் தகரண்டுந்து தகரடுத்ண. றெரறகளுக்கு 

சமனரட்கள் இல்னர றமனறல், லீெறங் அடிப்தமடறல் 

அர்கள் தட்டு தெறன்கமப, உவு இந்றங்கமப 

ரங்கறணரர்கள். 2-3 யடங்கபரக தரடர்ந்து அர்கள் 

அற்கரண தத்மச் தெலுத்றந்ரர்கள். அற்கரண 

தொமன கறட்டத்ட்ட அர்கள் கட்டி தொடித்துறட்டரர்கள். 

ட்டிரன் கட்டசண்டி றயக்கறன்நது. இந் றமனறல் அந் 

உவு இந்றங்கமப, தட்டு 'தெறன்'கமபதல்னரம் 

அந்க் கம்தணறகள் தநறத்துச் தென்யறட்டண. இப்ததரளது 

கட்டி கரசும் இல்மன, 'லீெறங்' அடிப்தமடறல் அர்கள் 

ரங்கற தெறதம் இல்மன. ந் அதரணங்களும் 

இல்னரல் அங்கறயக்கறன்ந றெரறகள் தயவுக்கு யகறன்ந 

றமனமரன் இயக்கறன்நது. டக்கு, கறக்கறதமட 

ததரயபரர றமனம இதுரன்! ததரயபரரம் ன்ய 

சதசுகறன்நததரளது, சூல் தரறக்கப்தட்டரலும் தரறல்மன, 

ரதரய மகறல் அங்கறயக்கறன்ந பங்கமபச் 

சுண்டனரர, ன்நரநரண றடங்கள்ரன் 

சரக்கப்தடுகறன்நச ற, டக்கு, கறக்கறசன இயக்கறன்ந 

க்களுமட ததரயபரரத்ம சம்தடுத்க்கூடி 

சமனத்றட்டங்கள் ெரறரண தொமநறல் 

தொன்தணடுக்கப்தடறல்மன ன்தமத்ரன் ரன் இந் 

இடத்றசன றக தொக்கறரகச் தெரல்ன றயம்தைகறன்சநன்.  

இன்மந 'றணக்குல்' தத்றரறமகறல் ததரயபரர 

ஆய்ரபர் அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் ளற எய 

கயத்துமம ரன் இங்கு தொன்மக்க றயம்தைகறன்சநன். 

‘இன்மந கடன் சுநரக்கள்’ ன்ந மனப்தறசன அர் எய 

கட்டுமம தொன்மத்றயக்கறநரர். அந் கட்டுமறல் அர் 

ெறன றடங்கமபக் குநறப்தறடுகறன்நரர். ெறய றறத் றட்டங்கள் 

தரடர்தரக உயறரண ட்டி வீத்மக் தகரண்டியப்தற் 

கரண தொன்கர்வுகமப  ரரபர தைத்றஜலறகளும் 

ததரநறறனரபர்களும் றர்க்கறன்நணர் . யடரந் ட்டி 20 

ெவீத்துக்கும் சனரக இயக்கறன்நது. இமணறட, 

றறக்கம்தணறகபறன் கயத்றன் அடிப்தமடறல் ததண்கள்ரன் 

அறகம் தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள். 28 - 69 ெவீம்ம ட்டி 

அநறடப்தடுகறன்நது ன்தம ததரயபரர ஆய்ரபரக 

இயக்கறன்ந அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் ன்தமட 

கட்டுமறசன றகத் தபறரகக் குநறப்தறடுகறன்நரர்.  

இனங்மகறசன 1824இல் கூட்டுநவு இக்கங்கள் 

உயரக்கப்தட்டரலும் 1910கபறல்ரன் தொன்தொல் 

இனங்மகறசன கூட்டுநவுச் ெங்கங்கபறன் கடன் ெங்கங்கள் 

உயரக்கப்தட்டண. அரது, 1910கபறல் கூட்டுநவுச் 

ெங்கங்களுக்கூடரக கடன் றட்டங்கள் க்களுக்கு 
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அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டண. 50 ஆண்டுகள் கடந்து 1961ஆம் 

ஆண்டு இனங்மகறசன க்கள் ங்கற உயரக்கப்தட்டது. 

அங்கலகரறக்கப்தட்ட றற றயணங்கபரண இந் க்கள் 

ங்கறயும், கூட்டுநவுக் கடன் ெங்கங்களும் க்களுக்கு 

கடன்கமப ங்கறண. அப்ததரளது அந் க்களுக்கு கடன் 

சுமகள் இயக்கறல்மன. சுரகத் ங்களுமட 

ததரயபரரத்மக் கட்டிதளப்தக்கூடி, சுரகத் 

ங்களுமட ததரயபரரத்றசன ங்கற ரளகறன்ந, அம 

பர்க்கக்கூடி ல்னம அர்கபறடம் இயந்து. இந் 

றமனம 1972 ம றக சசனரங்கற இயந்து. அந்க் 

கரனத்றசன அந் க்கள் தரணுக்கரக ரறமெறசன றன்நரலும் 

ள்பறக் கறங்குக்கரக அடிதட்டியந்ரலும் இனங்மகறன் 

ததரயபரரம் ெறநந்ரகத்ரன் இயந்து. குநறப்தரக 

ரழ்ப்தர ண்றன் தங்கரதொம் றபகரயும் 

ட்டக்கபப்தறலியந்து யகறன்ந லன் மககளும் 

றயசகரமனறலியந்து யகறன்ந கடல் பங்களும் 

ரட்டின் மண தகுறகபறல் இயக்கறன்ந பங்களும் 

என்நறமந் மகறல் இனங்மகறன் ததரயபரரம் 

பக்கூடி எய சூல் இயந்து. 1977ஆம் ஆண்டு றநந் 

ததரயபரர தொமநம ற்தடுத்ப்தட்ட தறற்தரடு இங்கறயந் 

க்களுமட  சூல் ரநறது. 1983ஆம் ஆண்டு  கனம் 

டந்ததரளது டக்கு, கறக்கறதமட ததரயபரரம் 

இன்தம் அனதரரபத்துக்குச் தென்நது. இமணச அகறனன் 

கறர்கரர் அர்கள் சுட்டிக்கரட்டுகறநரர்.  

டக்கு, கறக்கு ண்றசன 30 ஆண்டுகபரக யுத்ம் 

டந்து. அந் க்கபரல் யுத் சூலுக்குள் ங்களுமட 

ததரயபரரத்மக் கட்டிதளப்த தொடிறல்மன. ெந்றரறகர 

அம்மரர் தறறல் இயந்ததரளறலும் ெரற, சஜ.ஆர். 

ஜர்ண தறறல் இயந்ததரளறலும் ெரற, தரரற 

ததரயபரரத் மட டக்கு, கறக்கறசன அதொலில் இயந்து. 

ரறமெறல் றன்யம் ெரர எய தற்நநறமக்கூட க்கபரல் 

ரங்க தொடிர எய சூல் இயந்து. ெர்க்கரத்ம ரங்க 

தொடிரல் தணறச்ெங்கரய்கபரலும் தணங்கபறறணரலும் 

உடுப்தைகமபத் சரய்த் னரய அந் ரட்கபறசன 

கரப்தட்டது. அந் மகறல் அங்கு ததரயபரரம் 100 

ெவீம் தொடக்கப்தட்டியந்து. 30 ஆண்டு கரனரக 

அெரங்கத்ரல் றட்டறட்டு ததரயபரரம் 

தொடக்கப்தட்டியந் எய சூலில் யுத்ம் தொடிந் தறற்தரடு 

ங்களுமட ததரயபரரத்ம அர்கபரல் வ்ரய 

கட்டிபர்க்க தொடியும்? இந் றமனறல், இந்ச் ெறயதரமகக் 

கடன்கமப - ெறயறட்டக் கடன்கமப ங்குகறன்ந இந் 

றயணங்கள் இவ்ரய க்கமபச் சுண்டுகறன்நததரளது 

அசகரக ததண் மனமத்துக் குடும்தங்கள் ற்தகரமன 

தெய்யும் றமனமக்குத் ள்பப்தடுகறன்நண; இது றகப் 

தங்கரணது. இமணத்ரன் அண்மறசன டக்கு 

ரகர ெமத உயப்தறணர் தகௌ தசுதறப்தறள்மப 

அர்கள், “ன்தமட கண்களுக்கு தொன்ணரல் தன ததண்கள் 

உறரறக்கும் அதரத்றற்குச் தென்நறயக்கறநரர்கள்” ன்ய 

றகத் தபறரகச் தெரல்லிறயந்ரர். இவ்ரய தனயம் 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நசதரதும் டக்கு, கறக்கறசன ரளகறன்ந 

க்கபறன் ததரயபரர றமனறல் இந்க் கடன் 

றட்டங்கமபக் கட்டரப்தடுத்ற ங்குகறன்ந இந் 

றயணங்கள் தரடர்தரக த்ற ங்கற ன் கணம் 

தெலுத்றல்மன? ன்தம இந் உர்ந் ெமதறசன 

சகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன். 

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, இந் க்களுமட 

ததரயபரரம் சம்தடுத்ப்தட சண்டும். அர்களுமட 

ரழ்க்மகறசன ரற்நங்கள் தகரண்டுப்தட சண்டும்.  

இது றக தொக்கறரணது. அர்கள் தயக்கபறசன 

அரமகமபப்சதரல் இயக்கறநரர்கள். அர்களுமட 

ரழ்க்மக கண்லயடன் செர்ந்ரக இயக்கறநது. ற்தகணச 

அெரங்கம் அர்கள் லது ததரயபரரத் மடம 

றறத்றயந்து. அங்குள்ப க்கபறல் த்மணசர சதர் 

றடுமனப் தைலிகபறன் றல மப்தகங்கபறசன அடகுமத் 

மககளுக்கரண தற்யச்ெலட்டுகமப மத்றயக் கறநரர்கள். 

அமணறட, அர்கள் தன ங்கறகபறசன மப்தைச் 

தெய்றயந்ரர்கள். ஆறதம், மப்தைச் தெய்மக்கரண 

ஆங்கமபத் தரமனத்றயக்கறநரர்கள். இணரல் ரங்கள் 

மப்தைச் தெய் மப்தைகமப லபப்ததந தொடிரல் 

இயக்கறநரர்கள். இவ்ரநரண கடுமரண தயக்கடி 

களுக்குள் ரளகறன்ந இந் க்களுமட ததரயபரரத்மச் 

சுண்டுகறன்ந இந்ச் ெறய றயணங்கள் றகக்கூடி அபறல் 

இந் க்கமபப் தரறப்தமடச் தெய்கறன்நண ன்தம ரன் 

இந் இடத்றசன குநறப்தறட றயம்தைகறன்சநன்.  

இன்மந றணம் இந் உர்ந் ெமதறசன தகௌ றற 

அமச்ெர் அர்கள் இல்மனதன்நரலும், றற இரஜரங்க 

அமச்ெர் அர்கள் இங்சக இயக்கறநரர். தகப றற 

இரஜரங்க அமச்ெர் அர்கசப! மண ெறசஷ்ட 

அமச்ெர்கசப!இந் றடத்றல் லங்கள் அமணயம் கூடி 

கணம் டுக்க சண்டும். டக்கு,  கறக்கறசன ரளகறன்ந 

க்கள் ததரயபரர றமனறலும் அெறல் றமனறலும் 

றகறகப் தறன்ங்கற றமனக்குச்  தென்யதகரண்டியக் 

கறநரர்கள். அர்களுமட ததரயபரரம் சம்தடுத்ப்தட 

சண்டும். அர்களுமட தரறற்ெரமனகள் இக்கப்தட 

சண்டும். அர்கள் சுரகத் தரறல்கமபச் தெய்க்கூடி 

மகறல் ரழ்க்மக தொமந ரற்நப்தட சண்டும். 

சமனற்ந தட்டரரறகளுக்கு சமனரய்ப்தைக்கமப 

ங்குற்குரற தொற்ெறகள் சற்தகரள்பப்தட சண்டும். 

அப்ததரளதுரன் இந் ரட்டிசன ததரயபரரரணது 

ெறமனப்தடுத்ப்தட்டரக இயக்கும். அது ற்யறரக 

இயக்கனரம், இநக்குறரக இயக்கனரம்.  

இன்ய யந்தூட்டப்தட்ட தப்தரபறப் தங்கமபயும் 

ரமப்தங்கமபயும்ரன் ரங்கள் ெரப்தறடுகறன்சநரம். 

ங்கபரல் இல்தரக உற்தத்ற தெய்ப்தட்ட கத்ரறக்கரய் 

கமபசர அல்னது கறயறரெறணறகள் தரறக்கப்தடரல் 

சுஅடிப்தமடறல் செண பரக்கறகமபக் தகரண்டு 

உற்தத்ற தெய்ப்தட்ட ததரயட்கமபசர கர தொடி 

றல்மன. கரம், ல்னரச ர்த்கத்ம சரக்கறரக 

இயப்ததுரன். ரழ்ப்தரத்றணது தங்கரம், தெத்ல் 

றபகரய் ற்யம் கறபறதரச்ெறறணதும் ட்டக்கபப்தறணதும் 

தல் இதும ெரறரண தொமநறல் தன்தடுத்ப்தடரல் 

இயப்தற்குக் கரம் ன்ண? இநக்குற தெய்ப்தடுகறன்ந 

அரறெற, தங்கரம், றபகரய் மககள் இந் ரட்டு க்கபறன் 

ததரயபரரத்மப் தறன்ள்ளுகறன்நண. இநக்குறகபரல் 

அந் க்கள் ததரயபரர ரலறரக பர்ச்ெறமட 

தொடிரல் இயக்கறன்நணர். றெரறகள் தறன்ங்கற 

றமனக்குச் தென்யதகரண்டியக்கறன்நரர்கள். கடந் இண்டு 

ஆண்டுகபரக அங்கு கடும் ட்ெற றனவுகறன்நது . இன் 

கரரக தற்தெய்மக கடுமரகப் தரறக்கப்தட்டியக் 

கறன்நது.  

இம்தொமந ெறயசதரக தற்தெய்மகக்கரக கறபறதரச்ெற 

ரட்டத்றசன இமடுக்குபத் றட்டத்றன் கலசயுள்ப 

கரறகபறல் 920 க்கர் கரற ரத்றச ங்கப் 

தட்டியக்கறன்நது. கறபறதரச்ெற ரட்டத்றலுள்ப 40,000 

க்கர் தற்கரறகபறல் 20,000 க்கயக்கு லர் தரய்ச்ெக்கூடி 

ெற இயந்தும், 920 க்கர் கரற ரத்றச ெறயசதரக 

தற்தெய்மகக்கு ங்கப்தடுகறன்நது ன்நரல், ப்தடி அந் 

றெரறகபரல் ர தொடியும்? ெற்ய ெறந்றயுங்கள்! 

கறபறதரச்ெறறல்  இமடுக்குபத் றட்டத்துக்குக் கலழ் 42,000 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

க்கர் கரற இயக்கறன்நது. அறல் 22,000 க்கயக்கு ற்ய 

லர்ப்தரெணம் உட்தட ரய்க்கரல்கபரல் லர் ங்க தொடியும். 

ஆணரல், குபத்றசன ண்லர் இல்னர கரத்றணரல், 

தற்தெய்மகக்கரக 920 க்கர் கரறகளுக்கு ட்டும்ரன் லர் 

ங்கப்தடுகறன்நது. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have one more minute.   

 
ගරු ්වහ. ශ්රීතරන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெற. ெறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இப்தடிதன்நரல், இந் ரட்ட றெரறகள் வ்ரய 

ங்கள் ததரயபரரத்ம பர்த்துக்தகரள்ப தொடியும்? 

வ்ரய இர்கபரல் ர தொடியும்? இச றமனரன் 

ல்னரத்துமநகபறலும் கரப்தடுகறன்நது. இந் ட்ெற 

ரணது, கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு ரட்டங்கமபக் 

கடுமரகப் தரறத்றயக்கறன்நது. இனங்மகறசன றக 

நட்ெறரண ரட்டரண ன்ணரர் ரட்டத்மயும் 

கடுமரகப் தரறத்றயக்கறன்நது. இற்கரண றரங்கள் 

உடணடிரகச ங்கப்தடல் சண்டும். நறணரல், இந் 

க்கபறல் அசகரணர்கள் ர தொடிர றமனக்குத் 

ள்பப்தடுரர்கள். 

தகௌ தறறச் ெதரரகர் அர்கசப, ற்யற, 

இநக்குற ன்தற்கு அப்தரல், இது எய ரட்டிதமட 

ததரயபரரத்மத் லர்ரணறக்கறன்ந றடரக இயக்கறன்நது 

ன்தம ரன் இந் இடத்றல் தறவுதெய்து தகரள்ப 

றயம்தைகறன்சநன். ஆகச, வுதெய்து யுத்த்மச் ெந்றத்து 

இத்ம் ெறந்ற, ரழ்க்மகறசன அததறக்கக்கூடர தன 

துன்தங்கமபச் ெந்றத், இந் ரட்டின் ஏர் அங்கரக 

இயக்கறன்ந க்கள் ததரயபரரத்றசன தொன்சணயற்குத் 

மடரக இயக்கறன்ந, அர்களுமட ததரயபரரத்மக் 

தகரள்மபடிக்கறன்ந  இன்மந இந்க் கடன் சுநரக்கமப  

இல்னரல் தெய்யுங்கள்! அகறனன் கறர்கரர் அர்கள் 

குநறப்தறடுதுசதரன, இந் க்கமபச் சுண்டுகறன்ந சுநரக்கள் 

இல்னர றமனமக்கு ரடு தெல்னசண்டும் ணக் கூநற, 

ணது உமம றமநவுதெய்கறன்சநன். ன்நற. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ට ශෙට, රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ. 

[අ.බහ. 4.13] 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, ආර්ථි ංර්ධන පිළිඵ 
ආංශි අ  ක්ණ හය බහධ  ජ භභවී, රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහවී අඳනඹන ංර්ධනඹ ධඳයදළරි 
යවී ධඹීජනහරට අුවභළවිඹ රඵහ වනන්නහ. ඒ භක්නිහද ඹවී, 
අධේ යධට් අඳනඹන ංර්ධනඹක් දුවන විඹ තු මයි; අඳනඹන 

ඉඳතුම් ළඩි ය ත තු මයි; ඒ  මළින් යධට් නිභළුවභ, ආදහඹභ, 
ධේහ නිතුක්විඹ, මිර භට්ටභ, ධුවම් ධලේඹ, ඉ මරුම් වහ 
ආධඹීජනඹ ඹනහ ජ හර් ආර්ථි විචරයඹන්රට ඹවඳවී 
ඵරඳෆභක් ඇවි ශ තු මයි කිඹන ටි අපි ධදඳහර්ලසඹභ 

්රවිඳවීවිඹක් ලධඹන් පිළින්න නිහ. භට ධඳය ගහ යපු රු 

සුජී ධේනදුංව යහජය අභහතය මභහ වන් ශහ, ඳසු ගිඹ හර 
ඳරිච්ධේදඹ  මශ ජ අධේ යධට් ර්භහන්ත ක්ධේත්රධආ කිදුභ 
ංර්ධනඹක් දුවන ධනොුවණ ඵ. එ මභහ උවී තිවිඥධඹක් නිහ, 
අධේ යධට් ආර්ථි ඉවිවහඹ පිළිඵ ටික් ළඩිපුය කිඹනහ 

නම් ධවොයි.  

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, නිදවදුන් ඳසධේ රංහධ  
1977 න ධතක් ඳළ මධඩු, ආෘත ආනඹන ්රවිඳවීවිඹක්. ඒ 

 මශ අබයන්තයහභිමු ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹක් -inward looking 
policy එක්- තභයි ක්රිඹහවීභ ුවධඩු. විධලේධඹන් 1956න් 
ඳසධේ, -ධඳොවනජන තුඹ ඇවි ුවණහට ඳසධේ- අධේ යධට් ධේශීඹ 

ර්භහන්ත, ධේශීඹ යහඳහය ආයම්බ යන්න ඕනෆ කිඹරහ, ඒ 
වහ න විලහර හර්ට  ඳදනභක් භහජහ ජ යටල් භෙ ඇවි 
ුවණහ. ඒ වහ ධීවිඹට් ධේලඹවී, ධරීධආ ධනවී යටලුවී 

අඳට විලහර ලධඹන් ආධහය ශහ. ඒ අුව හධන් ර්භහන්තඹ, 
ටඹර් ර්භහන්තඹ,  මති රෆීම ර්භහන්තඹ, පිෙන් ර්භහන්තඹ වහ 
දුධභන්වි ර්භහන්තඹ ඹනහදි ලධඹන් විලහර ර්භහන්ත 
ඳේධවිඹක් -භව ඳරිභහණ ඵළය ර්භහන්ත යහශිඹක්- රංහධ  

යහජය අංලඹ ඹටධවී ආයම්බ ුවණහ. ඔඵ මභන්රහ දන්නහ, 
පිළිඹන්දර පිෙන් ංසගහ. පිළිඹන්දර පිෙන් ංසගහ භව 
ඳරිභහණධඹන් පිෙන් බහඩුඩ නිසඳහදනඹ යරහ, අඳනඹන 

තවීවීඹට ඳවී ුවණහ. ඉන් ඳසු තභයි, ජඳහනධආ ධනොරිටහධක් 
හධ  භහම් ඇවිල්රහ, අපිවී එක් එ ම ධරහ, වුවල් 
යහඳහයඹක් විධිඹට ඳවීහධන ගිධආ. ධනොරිටහධක් පිෙන් 

බහඩුඩරට ධරී ධධශ ධඳොධශේ මිරක් රඵහ ළතිභ වහ 
ටතු ම දුේධ ුවධඩු ඒ ආහයඹටයි. ඒ අුව 1956න් ඳසධේ 
විධේලඹන්ධන් ආනඹනඹ යන බහඩුඩ ධුවට ධම් යධට් 

නිසඳහදිත ර්භහන්ත ඳේධවිඹක් ඇවි ුවණහ. අදවී ඉන්දිඹහධ  අවී 
ඹන්ත්ර ධේ ර්භහන්තඹ විලහර ධර ධධයනහ. ඒ හරධආ 
අධේ යධට් වළභ භභ හධ  අවී ඹන්ත්ර ධේ ර්භහන්තඹ 

ධරුණහ. ඒධන් ්රහට ඹ සඹං ැදකිඹහ විලහර ්රභහණඹක් ජනිත 
ධරහ විබුණහ. ධම් weaving machine එක් විඹහධන 
ධොධවන් වරි warp එ දහධන ඇවිල්රහ ධයදි විඹරහ- 

 
ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ (විමේ කළර්යභළර 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றசெட 

தறப்ததரயப்தைகளுக்கரண அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

ඒහ යන්න ඵළවළ. ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ ධන්.  
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ. නමුවී, ඔඵ මභහ දන්නහ ඇවි 

ඵහඵයහ න්ධීනි කිඹන ධයදිපිළි ධභීසතය නිර්භහණ ශිල්පිනිඹ.  
ඇඹට අඳනඹනඹ වහ න අවී ඹන්ත්ර ධයදිපිළි ර්භහන්තඹ භත 
ඳදනම් ුවණු ඉතහ විලහර විධේල ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ.  

 
ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ආර්ථිඹට ඵරඳහන්ධන් නළවළ. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුවී, ධරොකු ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ.  

1595 1596 

[රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ] 
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රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භභ කිඹහධන ආධ  

1956න් ඳසු ර්භහන්ත අංලධආ ර්ධනඹ ළනයි. 1977 ජ විෘත 
ධධශ ධඳොශ ආර්ථිඹ ඇවි ුවණහ. ඉන් ඳසු යහජය ංසගහ, 
යසගහපිත භඩුඩර දුඹල්ර ධඳෞේීමයණඹ ශහ. ධ්රේභදහ 
ජනහධිඳවි මභහධ  අධිධආ ජ, එ මභහ ර්භහන්ත ්රවිඳවීවිඹක් 

වළවනහ. ධම් ්රවිඳවීවිඹ හධ  ධනොධයි. NIC යටක් ධන්න ඉතහ 
පුළුල් ්රවිඳවීවිඹක් ඕනෆ කිඹරහ, "Newly Industrialized 
Country" කිඹරහ ධනභ ළඩ පිළිධශක් වළවනහ. එ මභහ "න 

හර්ට යණ යටක්" මභ වහ අලය න ළඩ පිළිධශ ආයම්බ 
ශහ. නමුවී, අපි අද න ධතක් "Newly Industrialized Country" 
එක් ුවධඩු නළවළ. ධම් ්රලසනඹ  මශ ජහතයන්තය ලධඹන් තය 

ශ වළකි ධශ ධඳොශක් ඇවි ය ළතිභට සුවනසු හතහයණඹ 
අපි ඉන්නහද කිඹන එ අපි පිළින්න ඕනෆ. 

අධේ ්රධහන හම්්රදහයි අඳනඹන ධබීඹක් තභයි ධඳොල්.  

ධඳොල් , තහරර්ඹට අඹවී ක් ඹ; මුහුවන ඵඩ ්රධේලර 
ශ්රී ළධ ; එඹ "ේරු" ඹුවධන් වඳුන්නහ කිඹහ අඳට 
උන්හ විධඵනහ.  ධඳොල් නිසඳහදන වහ අද ධරීධආ ඇවි 
ධරහ විධඵන ධශධඳොශ  එධවභ පිටින්භ  ඳහවිච්චි යන්ධන් 

ුවද? ඒ තහයිරන්තඹ ව ධඳොල් නිඳදන අනික් යටල්.  අද 
ඇධභරිහ  එක්වී ජනඳදඹ ළනි යටල් ධවොඹහධන විධඵනහ, 
ධඳොල්  මය  කිඹන්ධන් 100 per cent natural energy drink 

එක් ඵ.  ඒ   ඉතහභ අඩු මිරට න්න පුළුන් ඵ. ධඳොල් 
 මය  ධඩොරර් ධදවභහයක් ධනහ. එතධොට අුවරුවන දවස 
ණනක් විසධේ රංහධ  ධම් ර්භහන්තඹ ඳවිනහ. නමුවී 

භෆත ජ තභයි ධඳොල්  මය නිසඳහදන අඳනඹනඹ කිරීභ ආයම්බ 
යරහ විධඵන්ධන්.   තහයිරන්තඹ අඳට ඩහ ධොඩක් ල් ඉන් 
ධඳොල්  මය energy drink  එක් විධිඹට විකුණනහ. 

අන්තර්ජහරඹට ගිහින් ඵරන්න, ධඳොල් නිසඳහදන ළන. ඇධභරිහ 
එක්වී ජනඳදධආ ඇෙ දුහින් ධන ධඳවීතක් විධිඹට ඹන්ධන් 
ධඳොල් ධතල්.  

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඕහයින් ආර්ථිඹක් දිතුණු යන්න පුළුන් ද? 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ආර්ථිඹ දිතුණු යමින් ඒහ අඳනඹනඹ යන්ධන් නළේද? 
එතධොට ඒ යටල් ධඳොල් නිසඳහදන අඳනඹනඹ යරහ නළේද?  

ඔඵ මභහ පුවනභ ගහක් ධන් කිඹන්ධන්. හම්්රදහයි ධඳොල්  
නළ ම අඳට අඳනඹන ආර්ථිඹ දිතුණු යන්න පුළුන් 
ධභොනහයින්ද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ධරීධආ ආර්ථිඹන් දිතුණු ුවධඩු ධඳොල්  මය විකුණරහ 
ධනොධයි, රු භන්ත්රී මභහ. ඒහ යන්න ධරොකු ර්භහන්ත 
වදන්න ඕනෆ. ධන යටලින් අමු ද්රය ධනළල්රහ වරි ධම් යධට් 
නිසඳහදනඹ යරහ පිටයටට විකුණන්න ඕනෆ.  සුළු ඳරිභහණධආ 

ළඩ දළන් යන්න ඵළවළ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

සුළු ඳරිභහණධආ ළඩ ධනොධයි, දළන් භවහ ඳරිභහණධඹන් 
යරහ  අඳනඹනධආ ධභොක්ද යරහ විධඵන්ධන්?  එධවභ 

යන්න පුළුන් ධභොක්ද? දළන් ධම් යටට  ආධඹීජධඹක්, 

ර්භහන්තරුධක් ධධනන්න පුළුන් ධොන්ධේදුඹ 

ධභොක්ද? ධරීධආ ඔක්ධීභ හර්මි යටර විධඵන ඵළංකු 
ධඳොීම අුවඳහතඹ තමුන්නහන්ධේ පිළින්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු ඇභවි මභහ, ධොධවොභවී වම්ඵන්ධතොටට ර්භහන්ත 
ධධනනහ ධන්.  වම්ඵන්ධතොට යහඹක් ව ගුන්ධතොටුධඳොශක් 
වළවනධ  ර්භහන්ත රහඳඹක් වදන්න ධන්.  ඒ වරි. 

භභ කිඹන්ධන් ධම් යධට් ර්භහන්තඹක් සගහනත ධන්න 
අලය යන ආධඹීජඹන් ධන්හ න්න, ධේශීඹ 
ර්භහන්තරුන් ධන්හ න්න ධම් ්රවිඳවීවිඹට ඵළවළ 
කිඹරහයි. භභ රු ඇභවි මභහට වන් යන්න ළභළවියි, අද 
අධේ යධට්  සුළු වහ භධය ඳරිභහණ ර්භහන්තරුහට ව 
ආධඹීජඹන්ට විධඵන ්රධහන ්රලසනඹ ධඳොීම අුවඳහතඹ පිළිඵ 
්රලසනඹ ඵ. එ මභහ යහඳහරිධඹක් ධර දන්නහ, ඕනෆ යටට 
විධඵන  ්රධහන ්රලසනඹ තභයි ්රහ ධනඹ කිඹහ. භළධල්දුඹහ 
වීතවී, දුංේපරු වීතවී, ජඳහනඹ වීතවී, ධොයි යට 
වීතවී ධඳොීම අුවඳහතඹ දුඹඹට 5, 6, 7, 8ට ණඹක් න්න 
පුළුන්. ඊටවී ඩහ අඩුට න්න පුළුන්.  

අද රංහධ  ඵළංකුරුන් තළන්ඳවී ඵහය න්ධන් දුඹඹට 
18 ධඳොලිඹටයි. ඵළංකුරුන් කිඹනහ, තභන්ධ  ඵළංකුර 
තළන්ඳවී යන්න කිඹරහ. දුඹඹට 18ට තළන්ඳවී ඵහය න්නහ 
නම් දුඹඹට 20, 22 ධඳොීම අුවඳහවිඹට ර්භහන්තඹක් ඳටන් 
න්න පුළුන්ද; යහඳහයඹක් ඳටන් න්න පුළුන්ද? යට හර් 
ආර්ථි විචරයඹන්ධ  විධඵන ධඳොීම අුවඳහතඹ තනි ඉරක්ධම් 
ංයහක් ඵට ඳවී යන්ධන් නළවීනම්, කිදුභ යහඳහය 
ආඹතනඹට හර්ග ඉදිරිඹට ඹන්න ඵළවළ. අද භවහ ඳරිභහණ 
ර්භහන්තඹක් යනහට ඩහ තළන්ඳවී යන එ රහබයි. 
ඵළංකුධන් දුඹඹට 18 ධඳොලිඹක් ධදනහ නම්, ඵවන නළවි ශුේධ 
රහබ දුඹඹට 18ක් එනහ නම්, ආධඹීජනඹ යන්ධන් නළවි 
එධවභ ධඳොලිඹක් න්න එ රහබයි. අනි, ධඳෞේලි අංලධආ 
ආධඹීජඹන් යන්න පුළුන් කිඹනධොට අපි ල්ඳනහ 
යන්න ඕනෆ ධේශීඹ ආර්ථිඹ  මශ ජහවි යහඳහරි ඳන්විඹක් 
ඉන්න ඵ. වම්ඵන්ධතොට යහඹ විකුණන්න වදන අසගහධ  ජ 
ඔුවන් ම්පර්ණ ඳවීතය පිටු දළන්මභක් දහරහ ඔඵ මභන්රහධන් 
ඉල්රහ දුටිඹහ, "ධම් අඳට යන්න පුළුන්. අපි ධම් යධට් 
ඉඳදිච්ච, ධම් යටට ආදයඹ යන ධම් යධට් යහඹඹන්. අඳට 
ඒ ටි ධදන්න. අපි එ ම ධරහ ධම් යහඳෘවිඹ යන්නම්." 
කිඹරහ. ධේශීඹ යහඹඹන්ට අධේ යධට් විධඵන ම්ඳවී රඵහ 
 ජරහ, යහජය අුව්රවඹ දක්රහ විනිවිද ධඳධනන ආහයඹට ඳටන් 
න්න කි ධොවී, එධවභ අන්තර්ජහවි ධධශ ධඳොශට ගිහිල්රහ 
භවහ ඳරිභහණධඹන් යන්න පුළුන් ධේශීඹ යහඹඹන් අධේ 
ය ධට් ඉන්නහ. අධේ යධට් ධජීන් කීල්ස භහභ භහරදියිධන් 
ධවීටල් යන්ධන් නළේද? යනහ. දම්ධයී භහභ ඉන්දිඹහට 
ගිහිල්රහ යහඳහය යන්ධන් නළේද? එධවභ යන්න පුළුන් අඹ 
ඉන්නහ. අද සජහවි යහඳහය ධධයහි විලසහඹක් යන්ධන් 
ධොධවොභද? රු භලික් භයවිරභ භළවි මභනි, භභ ධම් 
අංභයි කිඹන්ධන්. මූරය අඳයහධ විභර්ලන ධොට්ඨහඹ, 
"අ්රහභහතය මභහධ  හර්ඹහරඹ ඹටධවී" කිඹන චනඹට මුහ 
ධරහ අද  මුදල් විශුේධියණඹ ව මුදල් ධොඹහ වී ආහයඹ 
පිළිඵ විබහ යන්න කිඹරහ යහඳහරිධඹී ධොයි තයම් 
පිරික් FCID එට ළරහ විධඵනහ ද? මූරය අඳයහධ 
ධොට්ඨහඹට ගිඹහභ ධඳොීමදුධආ ඵංකුක් උඩ හඩි 
යනධොට, ඵංකුක් උඩ හඩි ධරහ ඉන්න ධභොන භහධම් 
බහඳවියඹහ ද ළභළවි ධන්ධන්? කී ධදධනක් අද මූරය අඳයහධ 
විභර්ලන ධොට්ඨහ ඹට අයධන ගිහිල්රහ විධඵනහද? ජීවිධවීට 
ධඳොීමදුඹට ගිධආ නළවි අඳනඹනරුධකුධන් ඇහුධොවී, 
"අඳනඹනඹ යනධොට 'උඩුඩිඹල්' රභඹට ල්ලි ඹරහ 
විධඵනහද; 'වහරහ'  යරහ විධඵනහද?" කිඹරහ, ජහතයන්තය 
ධධශහභ යන ඕනෆභ යහඳහරිධඹක් ධම් අවන ්රලසනරට 
හිරිළටිරහ ඹනහ. ධභොද, ඒ අඹට ඒ පුරුවන නළවළ. පුරුවන නළවි 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

තළනට ගිඹහභ ඒ ධනස හදු වහ මූරය අඳයහධ,-[ඵහධහ 
කිරීභක්] 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵ මභහ ඔඹ විධිඹට කිඹරහ වරිඹන්ධන් නළවළ. අධේ 

ආර්ථිඹට ඒ නය විධිඹට ඵරඳෆධ  ධොධවොභද? ුවද 
එධවභ ඵංකු හඩි යරහ විධඵන්ධන් කිඹරහ විසතය 
කිඹන්න ධී. 

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහධන් අවන්න ධී, 
එ මභහධ  ධවීදයඹහ අයධන ගිධආ නළේද කිඹරහ. රුණහය 
ධම් ධවීරුම් න්න. යධට් ධභළනි ්රලසනඹක් විධඵනහ. 
තමුන්නහන්ධේට ්රලසනඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ධේ මූරය අඳයහධ 
ධොට්ඨහඹට ධනිඹන්ධන් නළවළ. අඳ මූරය අඳයහධ විභර්ලන 
ධොට්ඨහඹට ධන ගිහින් නළවළ. නමුවී, යහඳහරිඹන්ට 
්රලසනඹක් විධඵනහ. යහඳහරිඹන් මූරය අඳයහධ ධොට්ඨහඹට 
 ධන ගිහින් තභන්ධ  මුදල් විශුේධියණඹ වරි, ධනවී අඹගහ 
ක්රිඹහ වරි, මුදල් ුව-ධදුව කිඹරහ වරි ්රලසන යනහ. 
යහඳහරිඹන් කිඹන්ධන් එධවභ අඹ ධනොධයි. භවහ ඳරිභහණ 
භහම්ර බහඳවිරු ජීවිධවීට ගිඹපු නළවි තළන්රට ඒ අඹ 
ධන ගිධආ නළේද කිඹරහ එධවභ රළයිස මක් ධනළල්රහ 
ආයක් ඇභවිධන් අවන්න. ඔඵ මභහ දන්ධන් නළවි ුවණහට 
යධට් එධවභ ධනහ. ඔඵ මභන්රහ ඉන්ධන් ධන ධරීඹ ධන්. 
භව ධඳොධශොධ  ඹගහර්ගඹට ඵළවළරහ ඵරන්න. අධේ අඳනඹන 

ංර්ධනඹ යන්න ඕනෆ. ජහවි යහඳහය ඳන්විඹට ඔඵ මභන්රහ 
ධනොදළුවවී ධඵොධවී ධේ දුේධ ධනහ. භහ ශෙ විධඵන 
ධල්නඹ ධද ඵරන්න. ධම් ධල්නධආ ඉදිරිඳවී යරහ 
විධඵනහ, ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත පිළිඵ. භභ ධධශ, 
අධරවි ංර්ධන, මූඳහය වහ ඳහරිධබීගි ධේහ අභහතයයඹහ 
ලධඹන් දුටි හරධආ ජ ධතො, යහජය හියජ විවිධ තිවිත 
ංසගහ ව අධනකුවී යහජය ආඹතන  ම යහජය ධේධඳොශ 
ධඩොරකින්වී අඩු යන්න ම්භහදම් ධච්ච නළවි 
ඇභවියධඹක්. භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහවී පිළින්නහ,  
ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත "ධල්ක්වුවස" එ ශඟින් ඳටන් 
අයධන  ඳයණ හමිිය ධවීල් එ ශඟින් ඉය ධන, ධේධර් ළ 
ශෙ විධඵන්ධන් ධීටි ්රධීටි ංයහත ඉතහ ටිනහභක් හිත 
ධේධඳොශක් ඵ. ඒ ධේධඳොශ අං: 56, අං: 70 ව අං: 127, 
ඩී.ආර්. විධේර්ධන භහත, ධොශම 2.  Owner - Cooperative 
Wholesale Establishment -CWE-  එ. Land එ අක්ය 
3.1යි. Invest යන්න ඹන්ධන්, J Hotels (Pvt.) Limited, 
Chennai, India. Proposed Plan - Mixed development. 
Structure Details: Mixed-use Development, 75 floors; 
Apartment Complex, 60 floors. - [Interruption.].  

 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

රු භන්ත්රී මභනි, තභ ධම්හට අුවභළවිඹ  ජරහ නළවළ. 
 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ ධම් කිඹන්ධන් අුවභළවිඹ ධදන්න ස යරහ විධඵන 

ඒහ ළනයි. භභ ධම් ධල්නඹ වභළගත කරන්නේ. දළන් ධම් 

ඇධභරිහුව ධඩොරර් මිලිඹන 657ක් ධනහ. 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔඹ එක්වී තභ අුවභත යරහ නළවළ; approval එ 
ඇවිල්රවී නළවළ.  

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතධොට ුවද Cabinet Paper එ ස යරහ 

විධඵන්ධන්?  

 
ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Proposal එක් ඇවිවී විධඵනහ. අපි තභ ඒ අුවභත ය 
නළවළ. අදවී අපි ඒ ළන හච් හ ශහ. ඒ ඒ විධිඹට 
ධධයන්ධන් නළවළ. ඒ ඵරරහ ධන රභඹට තභයි යනහ 

නම් යන්ධන්. ඔඵ මභහ කිඹපු විධිඹට නම් ධනොධයි යන්ධන්. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵ මභහ කිඹනහ නම් ඒ විධිඹට යන්ධන් නළවළ කිඹරහ භභ 
ඒ ළන ස මවින්ත ධනහ. ධභොද ඔඵ මභහ දන්නහ ඇවි, 

Havelock Town එධක් ළුර විබුධඩු විලහර ධොඩනළඟිල්ර 
ඵ. ඒ හරධආ යධට් අන්විභ නය තුේධඹ විධඵන අසගහධ  ජ 
ධොශම ආයක්හ වහ ධඳොීමදුඹ දභන්න එතළන අලයයි 

කිඹරහ ආයක් ධල්ම්යඹහ කි හභ භහ ඒට ඉඩ වනන්නහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵ මභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ධම් ගහ විතයක් කිඹරහ විනහඩි 2කින් භධ  ගහ භභ 

අන් යනහ. Town Hall එ ශෙ, ඔසු රට එවහ ඳළවීධවී 
 ධතො ්රධහන ධොඩනළඟිල්ර විබුණහ. ධොශම නයධආ 
ධඵීම්ඵ පුපුයන  හරධආ, ඒ ධොඩනළඟිල්ර ධඳොීමදුඹට අලයයි 

කි හ. භහ ඒ වනන්නහ. ඊට ඳසධේ කි හ, "ධල්ක්වුවස" එට 
එවහ ඳළවීධවී විධඵන CWE එධක් ධොටක් අලයයි කිඹරහ. 
ඒවී වනන්නහ. ඔඵ මභන්රහ ධභධවභ යනහ නම් -

ම්පර්ණධඹන්භ ධනස යහඳෘවිඹට  ඩී.ආර්. විධේර්ධන 
භහත ධදනහ නම්,-  වළභධදනහටභ කිඹරහ ්රදුේධිධආ ධඹීජනහ 
ළන්න. දිල්ලිධආ, ල්ටහර  අය  ධවීල්ඩිංස භහභ 

කිඹරහ proposals වදන්ධන් නළ ම, අලුවී ආධඹීජඹන් 
ළන්න. ඒ ළන ආධඹීජඹන්ධ  ඩහභ ධවො ධඹීජනහ 
ධවීරුධ  නළවීනම් - [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ ළන ඔඵ මභහට 
ස මවින්ත නහ. එළනි  ධඹීජනහ ම්ඵන්ධධඹන් ඇවි ධම් 

ධල්න භභ ධම් අසගහධ  ජ වභළගත* යනහ. එතධොට 
ඔඵ මභහට ඵරන්න පුළුන්.  

1599 1600 

[රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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එ එ අභහතයරුන් ධභධවභ ධඹීජනහ ඉදිරිඳවී ශහභ 

ඒධන් දුේධ ධන්ධන් යටට වහනිඹක්.  

යධට් විධඵන පරදහය  ම්ඳවී, උඳනූඳන් ඳයම්ඳයහරට 
හිමිධන්න ඕනෆ ජහවි ස ම, ඩහ පරදහය  ධර ධඹොදහ ළතිභ 
වහ භළදිවවී - 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ர கசக ) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ කිඹන එ නිළැදදියි. ඳසු ගිඹ 

ආඩුඩු හරධආ තභයි එළනි proposalsරට projects විලහර 

්රභහණඹක් යරහ විබුධඩු. දළන් අලුවින් proposal එක් 

ආපුවභ ළිනනට් භඩුඩරධඹන් කිඹහ විධඵන්ධන් ඒ "Swiss 

Challenge"  රභඹට දභන්න කිඹරහයි. හධන් ධවී proposal 

එක් ආධොවී, අපි එඹ "Swiss Challenge" රභඹට දභනහ. 

එතධොට ඕනෆභ ආධඹීජඹකු, ඕනෆභ යහඹඹකු ඒ මුදරට 

ඩහ අඩු මුදරට යනහ නම්, අපි අසගහක් ධදනහ, ඒ මුදරට 

යනහ නම් යන්නඹ කිඹරහ. එධවභ නළවීනම් අඩුභ මුදරක් 

වන් යපු එක් ධනහට තභයි අපි ධදන්ධන්. ඒ හධ  

විනිවිදබහඹකින් තභයි දළන් ධම් ළඩ ටි යධන ඹන්ධන්.  

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට නිඹමිත 
හරඹ අහනයි. 

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ proposal එ එන්න ඕනෆ, ළිනනට් ඳ්රිහක් 
ලධඹන්ද? ළිනනට් ඳ්රිහක් ලධඹන් ආහට ඳසධේද, අය 
කිඹන "Swiss Challenge" රභඹට ඹන්ධන්? 

 
ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ධඹීජනහක් ඉදිරිඳවී යන්න පුළුන්.  

 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ, නළවළ. 

 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ුවරුන් ධවී proposal එක් ඉදිරිඳවී  ධශොවී, ඒ  proposal 

එ ළිනනට් භඩුඩරඹට ඉදිරිඳවී ශහට, ළිනනට් එධන් 

ඕනෆභ එට අුවභළවිඹ ධදන්ධන් ඒ "Swiss Challenge" 

රභඹට දභන්න කිඹරහයි. එතධොට අනිහර්ඹධඹන්භ "Swiss 

Challenge" රභඹට දභන්න ඕනෆ. ධභොද, ආධඹීජඹන් 

ආපුවභ ඒ ආධඹීජඹන් ඳරහ වරින්න අලයතහක් නළවළ. 

එතධොට ඊට ඩහ රහබ විධිඹට අපි ඒ යන්න ඵරනහ. 

 
ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු ඵන්වනර භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එ මභහ කි  හයණඹට විතයක් උවීතයඹක්  ජරහ භධ  ගහ 
අන් යන්නම්. ආධඹීජඹන් ඳරහ වරිනහ ධනොධයි. 
ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ අභහතය මභහ 

දන්නහ, 2015 - 2016 ර්ධආ Foreign Direct Investments අඩු 
ුවණහ; විධේල ආධඹීජන අඩු ුවණහ කිඹරහ. ආධඹීජන අඩු ුවධඩු 
ධභොද කිඹරහ අවරහ, පරදහය  ධර ආධඹීජනඹ ළඩි යළතිභ 

වහ එළනි විනිවිද ධඳධනන ්රවිඳවීවිඹක් අුවභනඹ 
යන්නඹ කිඹන ඉල්ීමභ තභයි භහ යන්ධන්. එධේ කිඹමින් භධ  
චන සල්ඳඹ අන් යනහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශෙට, රු යවී අමුණුභ අභහතය මභහ. 

 
[අ.බහ. 4.30] 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ (විමේ කළර්යභළර 

අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக-  றசெட 

தறப்ததரயப்தைகளுக்கரண அமச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

රු නිධඹීජය ගහනහඹ මභනි, භධ  හිතවී ඵන්වනර 
ගුණර්ධන භළවි මභහට භහ ධඵධවවින් ස මවින්ත නහ. ධභොද, 

එක් එක් යජඹන්හි ඳසු ිනභ  මළින් එ මභහ තර් ඉදිරිඳවී ශහ, ධම් 
්රලසනඹට, ඒ කිඹන්ධන් ආනඹන අඳනඹන ්රලසනඹට එශධමන්ධන් 
ධධේද කිඹරහ.  

අර්ග ලහසත්රඹ අුව ඵළලුධොවී අඳට ධඳධනනහ, 

විධලේධඹන් යට ංර්ධනඹට අලය ්රහ ධනඹ, භහජ ශුබ 
හධනඹට අලය ්රහ ධනඹ රඵහන්න විධඵන්ධන් රභ  මනයි 
කිඹරහ. එ රභඹක් තභයි, ණඹ ළතිභ. අලය ඹටිතර ඳවසුම් 

වහ ධටි හීමන ්රහ  ධනඹ ධොඹහ න්න පුළුන්. ඇවීත 
ලධඹන් ධනවී ධනවී යටලින් ණඹ ධන ඒ ළඩ යන්න 
පුළුන්. ඳසු ගිඹ යජඹවී ධඵොධවී වනයට ඒ උඳහඹ භහර්ඹ අුව 

තභයි ටතු ම ධශේ. එඹ ධටි හීමන හදුවත ුවණවී,  ජර්ක 
හීමන ණඹ උගුරට යට ඹටවී යනහ. ධභොද, ඒ වන 
හරඹ ඉය ුවණහට ඳසධේ ඒ පිළිවී ණඹ රභඹ අුව මුල් 

්රහ ධනඹ විතයක් ධනොධයි, එඹට ධඳොලිඹකුවී ධන්න දුේධ 
නහ. දළන් රංහධ  ්රලසනඹ, ණඹ ඵය ළඩිමභ නිහ අද අඳට ඒ 
භහර්ඹට ගිහින් ණඹ ධන ංර්ධනඹට ඹන්න පුළුන් 

අහලඹ ඉතහ අඩුයි. ඉසය විලහර මුදල් ්රභහණඹක් න්න 
පුළුන් ුවණහට දළන් ඒ අහලඹ අඩුයි. ජහතයන්තය මූරය ආඹතන 
ධන්න පුළුන්, ඵළංකු ධන්න පුළුන්, ඒ ධොල්රන් අධේ යටට 
ණඹ ලධඹන් න්න ඉඩ ධදන ්රභහණඹ සීමිතයි.  

ධදළනි රභඹ තභයි, අබයන්තය ලධඹන් ඵවන ළසීභ. ඇවීත 
ලධඹන්භ එධවභ යන්න ඳසු ගිඹ යජඹ ළභවිවී නළවළ; අධේ 
යජඹ ළභළවිවී නළවළ. අබයන්තය ලධඹන් ඵවන ළසීභ  මළින් ඒ 

්රහ ධනඹ අලය ්රභහණඹට අඳට රඵහ න්නවී ඵළවළ, රු 
භන්ත්රී මභනි. අධනක් එ, එයින් භහජය ඹ ්රලසනවී ඇවි ධනහ. 
ධභොද, මිනිසසු ුවරුවී ළභවි නළවළ, ඵවන ධන්න. ධොධවොභ 

ුවණවී ධම් යධට් ධනඳවි ධොට ලධඹන් විලහර ්රභහණඹක් 
නළවළ. ඒ නිහ ඒ ඵවන භහර්ධඹන් ගිහිල්රහවී අඳට අලය 
්රහ ධනඹ ධවොඹහ න්න අභහරුයි. එ ඳළවීතකින්, ණඹ න්න  

්රණතහවී අඳට දළන් සීභහ ධරහ විධඵනහ. අධනක් ඳළවීධතන්, 
ධේශීඹ ඵවන ළතිභ ඳසු ගිඹ අුවරුවන ධද  මශ විලහර ලධඹන් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ළඩියි. එඹ දුඹඹට 18කින් ළඩි යරහ විධඵනහ. භධ  අදව 
වළටිඹට ඒ ඳහධයවී ත ළඩි වනය ඹන්න ඵළවළ. ජහතයන්තය මූරය 
අයමුදර ධභොනහ කි වී, ධන ධන අඹ ධභොනහ කි වී ඒ 

භහර්ධආ අඳට ළඩි වනය ඹන්න ඵළවළ, භහජය ඹ ්රලසන ඇවි 
ධනහ. අධනක් එ, ඒ තයම් මුදල් ්රභහණඹකුවී නළවළ. එධවභ 
නම් අඳට ඹන්න ධනහ,  මන්ළනි විල්ඳඹට. ධභොක්ද  ඒ 

 මන් ළනි විල්ඳඹ?  

රු භන්ත්රී මභනි, භභ ධඵොධවොභ න්ධතී ධනහ, 
ඔඵ මභහධ  ්රහලඹ ළන. ඳක් ධේදඹක් නළ ම අඳට 

ඔඵ මභහධ  ඒ ්රහලඹ පිළින්න ධනහ. අධේ අඳනඹනඹන් 
දිතුණු කිරීභ තභයි අඳට විධඵන එභ විල්ඳඹ. ධන ඳක්ඹක් 
කිඹන්න පුළුන්, "අපි ධඳොධශොධ  ඳස හධන ඹන්තම් ජීවී 

ධන්න පුළුන් භහජඹක්" කිඹරහ. ඉසය හරඹ කි හ, "ධම් 
යධට්භ වහල් නිසඳහදනඹ යධන, ධම් යධට්භ නිසඳහදනඹ යන 
ලුණු ටික් එක් ධඳොල් ම්ධඵීරඹක්  වදහධන හරහ අඳට 
ජීවී ධන්න පුළුන්" කිඹරහ. ඒට කිඹන්ධන් "්රහගමි 

භහජහදඹ" කිඹරහ. ්රහගමි භහජහදඹ ළන එ හරඹ 
යටල් ගහ ශහ. නමුවී අද නූතන පුයළදුඹන් ඒට එෙ 
ධන්ධන් නළවළ. අපි දුඹලු ධදනහටභ රු භන්ත්රී මභහධ  ්රහලඹට 

එෙ ධන්න පුළුන්. භභ ධඵොධවොභ ස මවින්ත ධනහ, අධේ 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහට. එ මභහ ඒ ඹගහර්ගඹ පිළිවීතහ. 

අපි ධම් යධට් නිසඳහදනඹ යරහ පිට යටරට බහඩුඩ 

විකුණන්න ඕනෆ. නමුවී, එතධොට එ ්රලසනඹක් ඇවි ධනහ. 

ධම් යධට් අලය ම්ඳවී විධඵනහද, ඒ භවහ ඳරිභහණධආ මුදල් 

රඵහ න්න? එක්ධී, ධම් යධට් විධඵන ම්ඳවී අපි ඉවශ 

භට්ටභ නිසඳහදනඹට ධනළවිවී විකුණන්න ඕනෆ. එධවභ 

නළවීනම් ධන විල්ඳ භහර්ඹට ඹන්න ඕනෆ. ධනවී 

යටලින් ධවී අමු ද්රය ධනළල්රහ ධම් ය ට  මශ නිසඳහදනඹ ය 

අඹ ළඩි යරහ - value add යරහ - දිතුණු ුවණු ආර්ථිඹට 

ඹන්න ඕනෆ. ඒ භහර්  මධනන් එක් තභයි අඳට ධතීයහ න්න 

ධන්ධන්, රු භන්ත්රී මභනි. එක්ධී, ණඹ න්න ඕනෆ; එධවභ 

නළවීනම්, යධට් මිනිසුන්ට ඵවන වන්න ඕනෆ; එධවභ නළවීනම් 

අඳනඹනඹ ළඩි යන්න ඕනෆ. දළන් අපි ධතීයහධන විධඵනහ, 

ඒ අඳනඹනඹ ළඩි කිරීධම් ජ යන්න ඕනෆ ධභොනහද කිඹරහ. 

භවය දූඳවී යහජයඹන් වීධතොවී -දුංේපරු වීධතොවී, 

ධවොංධොං වීධතොවී, රංහ වීධතොවී- ඒහධආ ධේශීඹ ම්ඳවී 
ඒ තයම්භ නළවළ, භවහ ඳරිභහණධආ ආදහඹභක් න්න. භභ 
ඔඵ මභහධ  ගහ පිළින්නහ. විධඵන ම්ඳවී ඳහ අපි වරිඹට 

උඳධඹීගි ය න්ධන් නළ මහ ධන්න ඇවි. අධේ භූත ම්ඳවී 
විධඵනහ; හය ම්ඳවී විධඵනහ. ඒහ  අපි ්රධඹීජනඹට 
න්න ඕනෆ. නමුවී ඒ විධඵන ම්ඳවී භතභ අපිට ඔඹ හිතන 

ආර්ථි පිම්භ වන්න ඵළවළ. එධවභ නම් අඳට විධඵන ධරොකුභ 
ම්ඳත ධභොක්ද? ධරොකුභ ම්ඳත තභයි අධේ යධට් භූධීීමඹ 
පිහිටීභ.  

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහවී ගහ ශහ, cost of production 
එධක් ළදවීභ පිළිඵධ හධ භ ධඳොීම අුවඳහතඹ ළඩි මභ 
නිහ විධඵන ඒ ්රලසන ළන. ්රලසන විධඵනහ. නමුවී අඳට 
විධඵනහ, ම්ඳතක්. අධේ ම්ඳත තභයි, ධම් යධට් පිහිටීභ; 

ධක්න්ද්රීඹ සගහනඹ.  

ඇවීත ලධඹන්භ ඳසු ගිඹ යජඹවී, ධම් යජඹවී අතයවී 
ධනක් නළවළ. ඳසු ගිඹ යජඹන්ර අඹ ළඹ ගහ කිඹන ධොට 

ඳළවළදිලිභ විධඵනහ, ධම් ධක්න්ද්රීඹ ංල්ඳඹ ළන. රංහ 
ධක්න්ද්රීඹ පිහිටීභ මුල් යධන අඳනඹන ආර්ථිඹට ඹන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ ුවරුවී පිළින්නහ. ඔඵ මභහ කි හ හධ  ඒට 

ක්රිඹහවීභ ධන්න නම්  ඒ වහ අලය යහඹ වදන එ, ගුන් 
ධතොටුධඳොශල් වදන එ අතයලයයි කිඹන එ භභ නම් 
පිළින්නහ.  

 යට ඇ මධශේ විධඵන ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි කිරීභ 

අතයලයයි. ඒ ඳශමු පිඹයට ඹන්ධන් නළවි ධදළනි පිඹයට 
ඹන්න ඵළවළ. ඒ මුල් පිඹයට - infrastructure development 
වහ - ගිධආ නළවීනම්, ඒ ධක්න්ද්රීඹ අලයතහ, වළකිඹහ, 

ම්ඳත දිතුණු ය න්න ඵළවළ. ඒ යරහ විධඵනහ. අපි 
ඵරන්න ඕනෆ, ධම් ඳහවිච්චි යරහ අධේ යටට ධවො ආදහඹභක් 
රඵහ ධදන්ධන් ධොධවොභද කිඹරහ.  

රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භළවි මභහ කි හ ධවී, යඵර්, ධඳොල් 
ළන. ඉසය ඉරහභ ධවී, යඵර්, ධඳොල් තභයි අධේ යධට් 
අඳනඹන ආර්ථිඹ ුවධඩු. නමුවී, ඔඵ මභහ 2016 භව ඵළංකු 

හර්තහ ඵළලුධොවී ඒධක් ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, විධලේධඹන් 
ෘෂිර්භ අඳනඹනඹන් අධේ අඳනඹන ආදහඹධභන් වතධයන් 
ඳංගුක් විතයයි කිඹරහ. තමුන්නහන්ධේරහ ධම් හර්තහ 
කිඹන්න. ධම් හර්තහ අුව ඳසු ගිඹ අුවරුේධේ අධේ ධවී 

අඳනඹනඹ අඩු ධරහ විධඵනහ.  ඒ හර්තහධන් භභ ධම් 
ධොට කිඹන්නම්.  

''්රධහන ලධඹන් මුළු අඳනඹන ආදහඹධභන් වතධයන් එක් 
ඳභණ න ෘෂිහර්මි අඳනඹන ආදහඹභ අඩුමභ භසත 

අඳනඹන ආදහඹභ ඳවශ ඹහභට ධවේ ම විඹ.''  

ධම් හර්තහට අුව 2009 ධයන් ඳසු ධවී අඳනඹන 
ආදහඹභ වහ හර්තහ වූ අඩුභ අඹ ඳසු ගිඹ අුවරුේධේයි හර්තහ 
ධරහ විධඵන්ධන්. ඒ හර්තහධ  තවනයටවී ධම් විධිඹට වන් 
නහ.  

 ''ධවී නිසඳහදනඹ ධභන්භ ඉල්ලුභ අඩුමභ ධවේ මධන් මුළු ධවී 
අඳනඹන ඳරිභහ කිධරී්රෆම් මිලිඹන 289ක් දක්හ, දුඹඹට 

5.9කින් ඳවශ ගිධආඹ.''  

ඒ අුව, ඳසු ගිඹ හරධආ අධේ අඳනඹන ආර්ථිධආ ධවී 
ර්භහන්තඹ වහ විබුණු තළන දළන් නළවි ධ ධන ඹනහ.  

ධදළනි හයණඹ තභයි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු වන්දු ගුණලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ඇභවි මභහ, ම්්රදහයි ධවී, යඵර්, ධඳොල් ර්භහන්ත භත 
යන්න කිඹනහ ධනොධයි. ඒහ විවිධහංගීයණඹ වහ නමයණඹ 
යරහ, එ ම ශ අඹක් හිත ධනස යන්න; ධධශ 

ධඳොශ ධනස යන්න- 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ දන්නහ ඔඵ මභහ කිඹන්න වදන ධේ. භභ හද යන්න 
වදනහ ධනොධයි. නමුවී ඒ ්රභහණඹ භදි. ඒයි භභ කිඹන්ධන්. 

ම්්රදහයි අධේ අඳනඹනඹන් -ඇෙලුම් ර්භහන්තඹ ඇ මළු- 
ත ටික් අඳට ඉසයවට ධනිඹන්න පුළුන්; value addition 
යන්න පුළුන්. නමුවී ඒ ඔක්ධීභ ශවී, ධවොභ scenario 
එ විබුණවී, ඒ  මළින් අඳට අධේක්ෂිත ආදහඹභ න්න ඵළවළ. 

ඒ ංයහ ධල්න පිළිඵ ්රලසනඹක්. ඒ නිහ අඳට න 
ළරළසභට ඹන්න දුේධ ධනහ. න ළරළසභට ඹන ධොට 
අඳට ඵරන්න ධනහ, දළන් අධේ විධඵන ම්ඳවී -ධේශීඹ 

1603 1604 

[රු ංආචහර්ඹ  යවී අමුණුභ භවතහ] 
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ම්ඳවී, විධලේධඹන්භ infrastructure-  මළින් අපි පිම්භක් 

ඳනින්ධන් ධොධවොභද කිඹරහ. 

අධේ රු අභළවි මභහයි, භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහයි, භභයි 

චීනඹට ගිඹ ධරහධ  චීනධආ අභළවි මභහයි ධම් හයණඹ  කි ධ . 

''ඔඵ මභන්රහ ධභධතක් ල් ගහ යපු ම්්රදහයි අඳනඹන 

ධන්නවී පුළුන්; එධවභ නළවීනම් දළන් දුහින භන IT services 

ම්්රදහඹ ධන්නවී පුළුන්; ධේහ අංලඹ ධන්නවී පුළුන්. ඒ 

ධදවී ධවොයි, යධන ඹන්න'' කිඹරහ එ මභහ කි හ. නමුවී, 

නිඹභ යටක් වළටිඹට දිතුණු ධන්න අලය නම් ර්භහන්ත 

ක්ධේත්රඹට ඹන්න ඕනෆ ඵ එ මභහ වන් ශහ. ඕනෆභ 

ආර්ථිඹ පිට ධොන්ද, ලක්විඹ විධඵන්ධන් ඒ අඹට සුළු, භධයභ 

ව උස නධආ ර්භහන්තරට ඹන්න පුළුන් නම් ඳභණයි. 

උස -ඉවශභ- ර්භහන්ත ක්ධේත්රඹට ඹහභ අධේ යජධආ උඳහඹ 

භහර්ඹ ධනහ. ඒ ධභොනහද? නළ  ෆ ජභ ව repair කිරීභ, LG 

plants, ඒ හ ධ භ විධලේධඹන්භ ධතල් ඵඩහ ය විකිණීභ, යහඹ 

ධේහන්, ඒ හධ භ අවස ඹහත්රහ ධක්න්ද්රසගහනඹක් වළටිඹට ඉවශ 

භට්ටධම් - upper bracket- ධේහන්රට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

විධලේධඹන්භ, ඳරිධබීජන අලයතහ -consumer items- ඳභණක් 

ම්පර්ණ යන, ඳවශ භට්ටධම් ඒහට ඹන්න අභහරුයි. ධභොද, 

තයඹ ධොඩක් ළඩියි. රු ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ, ඒ 

භවහ ඳරිභහණධආ ර්භහන්ත අඳට න්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹරහ 

ඵරන්න. ඔඵ මභහ ධවො ධදඹක් කි හ. 1956 ජවී ඒ දුහිනඹ 

විබුණහ. 

 විධලේධඹන් ටී.බී. සුඵදුංව භළවි මභහ ර්භහන්ත ඇභවියඹහ 

ධරහ හිටපු හරධආ කි හ, "අපිවී ධම් යධට් ධතල් 

ර්භහන්තඹක් වදන්න ඕනෆ. අඳවී ටඹර් ර්භහන්තලහරහ ළනි 

ධරොකු ර්භහන්තලහරහ වදන්න ඕනෆ" කිඹරහ.  ඒ, අුවරුවන 50ට 

විතය ලින් විබුණු නූතනවීධආ අදවස. "ඒහට අපි ඹන්න ඕනෆ" 

කි හ. ඒ වරි. අධේ යධට් පිහිටීභ ඳහවිච්චි යධන ඉවශභ 

භට්ටධම් අඳනඹන ර්භහන්ත නිසඳහදනඹට අපි ඹන්න ඕනෆ. 

එධවභ නළවි අධනක් ධේල් ශහට ෘමි ජීවිත හධ  ධඳොඩි 

ජීවිත තභයි ත යන්න ධන්ධන්. කඹින්ට හධ  එධවේ ධභධවේ 

ඹන්න පුළුන්, ළයධඳොවීතන්ට හධ  එධවේ ධභධවේ ඹන්න 

පුළුන්, ට ඹන් හධ  එධවේ ධභධවේ ධභොනහ ධවී ටික් යන්න 

පුළුන්. ඒහ ධඳොඩි ජීවිත. ඒ හධ  ජීවිතලින් ධම් යධට් 

ජනවනඹට අලය ජීවිතඹක් රඵහ ධදන්න ඵළවළ. දුංේපරු, 

ධවොංධොං විතයක් ධනොධයි, අද චීනඹ අයධන ඵරන්න. 

චීනඹවී ධඩන් ෂිඹහ ඕ පිං නහඹඹහ ධන්න ඉසධල්රහ ්රහගමි 

ආර්ථිධආ හිටපු යටක්. චීනධආ විලහර ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් 

විධඵනහ. ඒ විිනඹ ජවී ඒ තවීවීධආයි විබුධඩු. ඉන්දිඹහධ  

ුවණවී විලහර ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් විධඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ භට්ටමින් ධනොධයි භහ කිඹන්ධන්. භහ කිඹන්ධන් අර්ග ලහසත්රඹ 

අවිුවයි. ඒ හරධආ ධඵොධවොභ අභහරුයි.    

ඔඵ මභහ දන්නහද, භෆත තුධආ එනම්, 20ළනි ව 21ළනි 

ලත ර්ධආ ධරොකුභ වනර්භික්ඹ විබුධඩු චීනධආයි. ඒ ඒ 

ධොල්රන් පිළින්නහ. ඇවීතභ කිඹනහ නම් භහඕ ධේ මංධ  

්රවිඳවීවි නිහ මිනිසුන් ධීටි ්රධීටි ණනක් වහභධවී 

භළරුණහ. නමුවී, ඒහ ධනස ශහ. ධනස යරහ භවහ 

ර්භහන්තරට ගිඹහ. භවහ ර්භහන්තරට ඹන ධොට අඳට 

අනිහර්ඹධඹන් විධේශීඹ ආධඹීජනරට -Foreign Direct 

Investmentsරට- ඹන්න ධනහ. දුඹඹට දුඹඹක් චීන ආර්ථිඹ 

දිතුණු ධශේ විධේල ආධඹීජන නිහයි කිඹන එ භභ බඹ නළවි 

කිඹනහ. දළන් තභයි ඒ ධොල්රන් ධේශීඹ ධධශ ධඳොශ ළන 

ඵරන්ධන්. අද ධරීධආ විධඵන වළටිඹට ධඳොඩි යටට- 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහධන් හයණඹක් දළන න්න 
ළභළවියි. චීනධආ ඳළළවි හතධඹන් ධීටි ණනක් පීඩහට 
ඳවී ුවධඩු 1949ට ලින් ළඩම් රභධආ විබුණු තවීවීඹ නිහ 

ධන්ද? ඒ ධනස යන්න භහඕ ධේ මංරහ ධන ගිඹ ළඩ 
පිළිධශ නිහ ධන්ද ඔඹ භට්ටමින් වරි ධේරුධඩු?   

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵ මභහ කිඹන විධිඹට භහඕ ධේ මංධ  ළඩ පිළිධශ නිහ 
චීනධආ මිනිසුන් ඵඩගින්ධන් භළරුණහ නම් 1949 ඉරහ ධම් අුවරුවන 

50 ඇ මශත ධම් තයම් ංර්ධනඹක් අවීඳවී ය වීධවී ධභොන 
උඳරභඹ නිහද? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  න උඳරභඹ-  
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  උඳරභඹයි, ධොමිතුනිසට් ඳක් 
නහඹවීඹ ඹටධවී ඇවි ුවණු ධනසම් එක්යි. එභ ළඩ 

පිළිධශ. ධභොක්ද ආඩුඩු? ධභොන ආඩුඩු ද දළන් 
විධඵන්ධන්? 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

එභ ළඩ පිළිධශ ධනොධයි. ඔඵ මභහ අවරහ නළේද "Gang 

of Four" ළන. වතය ධදනහධ  ල්ලිඹ ධභොක්ද? වතය 
ධදනහධ  ල්ලිඹ වළවනධ  භහඕ ධේ මංධ  ්රවිඳවීවි ධන 
ඹන්නයි. ඉතහභ වනේඳවී ආර්ථිඹක් ධන ඹන්නයි. ඊට ඳසධේ 

ධභොද ධශේ? ඒ වතය ධදනහභ හිධර්ට දළම්භහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඔ . ඒහ ධඳොවී ඳවීර විධඵනහ. කිඹහ ඵරන්න. භහඕ 
ධේ මංධ  භහත නිධඹීජනඹ යමින් වතය ධදධනකු ආහ ඵරඹ 

අල්රන්න. ඊට ඳසධේ තුද වමුදහවී, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං භළවි මභහවී 
එ ම ධරහ ඔක්ධීභ හිධර්ට දළම්භහ. වතය ධදනහභ හිය ධදය ජ 
මිඹ ගිහිල්රහ. ඒයි ඇවීත ගහ. 

 

ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ 
(ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Edward Gunasekara to the Chair? 
 

ගරු දයළ ගෙමේ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு ர கசக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do 

now take the Chair. 
 

ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

අනතුරුල ගරු නිමයෝජය කථළනළයකතුෙළ මූළවනමයන් ඉලවය 
වුමයන්  ගරු ්ඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මුළවනළරූඪ විය.   

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 

ගරු (ආචළර්ය) වරවය අමුුගෙ ෙශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අද චීනධආ ක්රිඹහවීභ යධන ඹන්ධන් භහඕ ධේ මංධ  

්රවිඳවීවි ධනොධයි, ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධ  ්රවිඳවීවියි. රු 
භන්ත්රී මභහ භහ කිඹන ධේ විලසහ යන්න. එ මභහධ  ඳයපුය තභයි 
අද යධට් ධරොකු ධනක් ඇවි ය විධඵන්ධන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔ . අපි ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹට විරුේධ නළවළ. ඒ ධොමිතුනිසට් 
ඳක්ධආ අදව අුව තභයි ඒ ටතු ම දුේධ ධරහ විධඵන්ධන්. 
නමුවී, භහ ඵරන්ධන් යට දිතුණු යන ආර්ථි රභඹ ධභොක්ද 
කිඹරහයි. ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි කි ධ  අඳට ඇධභරිහුව 

ආධඹීජන  ඕනෆයි කිඹරහ. ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි තිවි 
ඔක්ධීභ ධනස  යරහ ්රවිඳවීවි ධනස ධශේ. ධොමිතුනිසට් 
ඳක්ඹ තභයි කි ධ  අපි ෘවීතීඹ මිවිරට ඉඩ ධදන්ධන් 

නළවළයි කිඹරහ. භහ හිතනහ, JVP එවී ධම්හ ඉධන ධන, 
ධම්හ ළන ධවොට ධවොඹහ ඵරහ ටතු ම යහවි කිඹරහ. ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුණ දළන් ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධනකු ධවොඹනහ. ඒ 

ඳක්ධආ ්රවිඳවීවිරට අුව භවය විට න ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං 
සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භළවි මභහ ධන්න පුළුන්. නමුවී, ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුධණන් ධඩං ෂිඹහ ඕ පිං ධධනකු එන්න ඕනෆ. 

අලුවී විධිඹට ආර්ථිඹට න අරුතක් ධදන්න. ධභොද, ඒයි 
ධරීධආ අලයතහ. 

ඔඵ මභහ ඵරන්න, අද චීනධආ ධරොකු ඇධභරිහුව ධොම්ඳළනි 
දුඹල්රභ විධඵනහ. ඒධොල්ර චීනධආ ල්ලි ආධඹීජනඹ 

යරහ.  ධොමිතුනිසට් ඳක්ඹ තභයි කි ධ , 'ජහතයන්තය 

ධනඳවිඹන්ට යටල් නළවළ, ඒධොල්රන්ට ධොයි යටවී එයි' 
කිඹරහ. ධනඳවි යටල් මුදල් අයධන ගිහින් ධනවී යටලින් 
මුදල් වම්ඵ යනහ. ඒ තවීවී ඹටධවී ධම් යටට තීයණඹ 

යන්නට ධනහ ඇවීත ගහ ධභොක්ද කිඹරහ. අඳට විධේල 
ධන ආධඹීජනඹ අලයද කිඹරහ තීයණඹ යන්න ධනහ. 
එධවභ ධශොවී තභයි අඳට ධම් යධට් විධඵන ම්ඳවී දිතුණු 

යන්න පුළුන් ධන්ධන්.  

රු කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධවොට 
දන්නහ. ඔඵ මභහ business ළන ධවොට දන්න ධධනක්ධන්. 
ඔඵ මභහ ධම්හ ළන ධවොට ධොඹරහ ඵරරහ විධඵනහ. ඔඵ මභහ 
ඳයම්ඳයහතභ business දන්න ධධනක්. ඔඵ මභහ විතයක් 

ධනොධයි, අපි ඔඵ මභහධ  පිඹ මභහවී වඳුනනහ. එ මභහධ  
හරධආවී ධම් ළන ල්ඳනහ ශහ. භභ හිතන වළටිඹට රු 
කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභහධ  පිඹහ ධම් යධට් මයධඹක්. එ මභහ 

භවන්දු ධරහ ළඩ ශහ. ධන මිනිසුන් ඳළඹ 8ක් ළඩ යන විට 
එ මභහ ඳළඹ 16ක් ළඩ ශහ. එධවභ ධන්ද භන්ත්රී මභහ? එ මභහ දිහ 
රෑ ධධවදුරහ ළඩ ශහ. රු කුභහය ධල්භ භන්ත්රී මභහධ  

පිඹ මභහට හවනඹ ඕනෆභ ෆල්රක් රන්නට පුළුන්. එ මභහ 
තමුන් ශ business එධක් "අ" දුට ෆභ ධදඹක්භ දන්නහ. භට 
භතයි, ඔඵ මභහවී දක් ධම් ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ කි හ, "භහ 
යට්ටන්න ඵළවළ. ධම් එන්ජින් එ  භභ රරහ ධඳන්න්නම්" 

කිඹරහ. ඔඵ මභහ එධවභ කි හ ධන්ද? ඒ තභයි විිනඹ තු ම ධේ.   
ඒ තභයි තමුන්ධ  හර්ඹඹට ළඳමභ. තමුන් ආධඹීජනඹ යන 
මුදල්ලින් උඳරිභ ්රධඹීජනඹ රඵහ ධදන රභඹ ධභොක්ද? 

ුවරුවී පිළින්නහ, ආධඹීජනඹ යන පුේරඹහට උඳරිභ 
්රධඹීජනඹක් න්නට අසගහක් වනන්ධන් නළවීනම් 
නිරධහරිහදඹ ඇවි ධන ඵ. රුදුඹහ, චීනඹ, නළ ධෙනහිය 

තුධයීඳඹ ඩහධන ළටුධඩු ඇයි? නිරධහරිහදඹ නිහ. 

ඵරඳත්රඹක් න්නට නිරධහරිධඹකු හට ඹන්න  ඕනෆ. එවිට වළභ 
ධදඹක්භ නිරධහරිහදඹට ඹටවී ධනහ. ඒ නිහ ධම් යධට් විධඵන 
ම්ඳවී, විධලේධඹන් භහන ම්ඳවී දිතුණු යන්න  අඳට 
ආධඹීජන අලයයි. 

භවය අඹ හිතනහ, -අධේ මිත්රධඹීවී ධන්න පුළුන්- 
පුළුන් තයම් ධේශීඹ ඵවන ළඩි ය න්න ඕනෆ කිඹරහ. නමුවී අපි  
එෙ ධන්ධන් නළවළ ඒට. ධේශීඹ ඵවනලින් විතයක් ධම් යට 
දිතුණු යන්න  ඵළවළ; ණඹ අයධන දිතුණු යන්නවී ඵළවළ. 
එධවභ නම් දළන් අඳට ඉවිරි ධරහ විධඵන එභ ධේ Foreign 

Direct Investments ඳභණයි. පිට යටලින් ධම් යටට ආධඹීජන 
ධනළල්රහ, අධේ ම්ඳවී දිතුණු යරහ, ධම් යධට් ධේල්රට 
value addition එක් රඵහ ධදන්න ඕනෆ. අධේ මිනිසුන්ධ  

වළකිඹහ, දක්භ  මළින් නිසඳහදනර ටිනහභ ළඩි යරහ 
අපි ජහතයන්තය ධධශ ධඳොශට ඹන්න ඕනෆ. ධඳොඩි යටට 
ධේශීඹ ධධශ ධඳොශක් නළවළ. අපි අභළවි ධනහද අධේභ 

මිනිසුන් ධනොධඹක් ධේල් වදරහ දිතුණු ධනහට?  නළවළ, අපි 
ළභළවියි. නමුවී ඒධන් ධම් ්රලසනඹට විඳුභක් ධදන්න  ඵළවළ. 
අපි ඹන්නට ඕනෆ භවහ ර්භහන්තරට. අධේ නළ  ධතොටල් 

ඳහවිච්චි යමින් අඳ යධට් ධක්න්ද්රීඹ සගහන -hub status- 
්රධඹීජනඹට අයධන අපි අඳනඹන ධරීඹට  ඇ මළු ධන්න 
ඕනෆ.  

අධේ ජනවනඹ ළඩි ධනහ, ඒ හධ භ මිනිසුන්ධ  
අධේක්හන් ළඩි ධනහ, ඵරහධඳොධයොවී ම ළඩි ධනහ. නමුවී 

භූමි ්රභහණඹ ළඩි ධන්ධන් නළවළ. ඵරන්න, අද ජනතහ ට ට 
අුවරුවන 50ට ලින්  ජපු ධේලින්  මටු ධනහද? නළවළ. 
ඒධොල්ර ධනභ ධරීඹට ඹනහ. එධවභ නම්, ඒ ධරීඹට 

ළශධඳන විධිධආ ධනඹක්, වීභක්, ්රහ ධනඹක් රඵහ න්න 
පුළුන් අඳනඹන මුල් ය වී ආර්ථිඹට අපි ඹන්න ඕනෆඹ 
කිඹමින්, භධ  චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

ධඵොධවොභ ස මවියි. 

 

[4.51p.m.] 
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ  (වංලර්ධන උඳළය ෙළර්ග ශළ 
ජළතයන්තර මලමෂ අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு லிக் ெறக் - அதறறயத்ற உதர 

தொமநகள் ற்யம் ெர்செ ர்த்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Hon. Presiding Member, as you may be aware, Sri 

Lanka is now facing many challenges of economic 

growth. Sri Lanka’s economy has been experiencing a 
lower growth averaging around 4.4 per cent during the 

past four years. An external environment characterized by 

sluggish growth amidst slow international trade coupled 

with unfortunate and unfavourable domestic conditions 
such as drought and floods reduced the momentum of its 

growth. The expansion in GDP has primarily been due to 

the growth in non-tradable activities while the 

contribution from exports to GDP growth has been 
insignificant. A policy framework which included an 

overvalued exchange rate that was often uncompetitive 

with para-tariffs that increase effective protection 

contributed to a strong anti-export bias in the economy. 
Persistent fiscal deficits, high Government debt levels 

and external current account deficits have resulted in poor 

investor confidence and low levels of Foreign Direct 
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Investments and private investments. In addition, the 

structural rigidities in the labour market have also 
hindered growth in our economy.  

Realizing these challenges of growth and the need for 

macroeconomic stability, our Government, in the recent 

past, has forged ahead with reforms to the 
macroeconomic policy. Sri Lanka’s macroeconomic 

policy strategy rests on three pillars. The first pillar is the 

fiscal policy reform. Through this, we expect higher 

government revenues, rationalization of expenditure, 
lowering the budget deficit, reforms to State-owned 

enterprises and stronger public financial management. 

This is now being undertaken by the Ministry of Finance 

and Mass Media. The second pillar is the monetary policy 
reform, which is being undertaken by the Central Bank 

with the Ministry of National Policies and Economic 

Affairs. Here, a lower inflation will be a high priority and 

we are looking at a market-based, flexible exchange rate 
policy that will maintain competiveness. The third pillar 

is the trade and investment policy reform, which is being 

undertaken by our Ministry. It is our objective to enhance 

exports from the current US Dollars 11 billion to US 
Dollars 20 billion in 2020, increase Foreign Direct 

Investments and further liberalization of the trade regime.  

A buoyant export performance is imperative for 

sustaining the growth momentum of the economy. Sri 
Lanka’s share of the global exports has reduced from 0.09 

per cent in 2000 to 0.06 per cent in 2016. Exports as a 

share of the GDP have declined from 33.3 per cent in 

2000 to 12.7 per cent in 2016. Given the size and 
purchasing power of our domestic market, an export-led 

strategy is absolutely essential for achieving the targets 

set for growth in the country’s medium-term trajectory.  

Our export structure is largely dependent on a few 
export products such as apparel, tea and rubber-based 

products while traditional markets such as Europe and the 

United States account for about two-thirds of our total 

exports. This situation is certainly not good enough. The 
diversification and enhancement of export earnings is 

essential to arrest the declining trend seen in exports. 

Export diversification entails enhancing the sophistication 

of products with more value addition and the use of new 
technology while penetrating into new markets and 

harnessing the full potential of preferential trade 

agreements.  

Sri Lanka needs to re-launch the manufacturing sector 
as an engine of growth to promote growth and 

employment generation. A comprehensive integrated 

industrial strategy is needed taking into account trade, 

fiscal and labour market policies. Para- tariffs imposed for 
revenue purposes increase the cost of imports which may 

be used as inputs in the production of exports. Therefore, 

these exports can be uncompetitive in the international 

markets. We need to establish cluster- based industrial 
zones and this is already being addressed by the Board of 

Investment. We need to establish Technology Business 

Incubators to promote start-ups.  These Technology 

Business Incubators - TBIs -  provide a host of services 

such as business planning and training, technical 
assistance, information dissemination on product ideas 

and technologies, finances, common facilities such as labs 

and computers and workspace for a limited period.  

We also have to increase the value addition through 
proper application of R and D - Research and 

Development. We need to use high-tech methods such as 

Nanotechnology to increase the value addition or 

commodity exports through research institutions such as 
SLINTEC and it is also important for us to build a brand 

for Sri Lankan products. In this regard, the Export 

Development Board in collaboration with the 

International Trade Centre has formulated a new export 
strategy and their idea is to have 2,000 new exporters by 

2020. This project was launched in Jaffna and we are 

hopeful that every industry in Sri Lanka will be an 

exporter.  

We also need to negotiate bilateral agreements with 

China, India, Singapore and with the UK after they leave 

the European Union. While doing this, we must also 

target key industries to benefit from the GSP Plus 

restoration which we recently received and at the same 

time, we are aware that some of these industries will be 

affected and as such, we need to implement a trade 
adjustment package to improve competitiveness of 

domestic industries and retrain labour. We may have to 

look at helping these industries, bringing in new 

machinery and new technology so that they can also 
compete in the world market. At the same time, we need 

legislative protection for domestic industries and, in the 

very near future we will bring in the anti-dumping bill to 

safeguard the Sri Lankan industries from cheap imports.  I 
think this will be brought in by the Ministry of Industries 

and Commerce in the next few weeks.  We also introduce 

a new trade policy and this has been discussed with all the 

stakeholders, the professional associations, the trade 
chambers, the private sector and within a short period, the 

new policy will be submitted to the Cabinet of Ministers 

and once it is approved, it will be tabled in Parliament. 

I think we also have to look at the service sector. We 
have got to improve the Sri Lankan service exports in the 

fields of the KPOs - Knowledge Process Outsourcing- 

and the BPOs - Business Process Outsourcing - so that we 

can bring in more revenue to the country. We also got to 
move up the ICT value chain to supply global businesses 

with solutions. These are the areas that we can compete 

with the rest of the world and as mentioned by the Hon. 

(Dr.) Sarath Amunugama, it is absolutely important for us 
to attract more FDIs and to do so, it is important to create 

an environment conducive for FDIs, focused on 

improving the investment climates by addressing 

bureaucratic constraints, establishing and maintaining 
consistent policies, improving trade logistics such as 

warehousing, access to ports and airports and customs 

clearing. We have also set up a taskforce to undertake this 

project and it will be launched towards the end of this 
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month. While doing so, we have also got to address the 

labour shortage and skills mismatch in the domestic 

labour market. We have got to develop more technical 

and vocational training in programmes while encouraging 
more students at GCE O/L and GCE A/L to enroll in 

these programmes by offering students some kind of 

allowance.  

We must also look at improving the female labour 
force participation in our industries. Finally, Sir, we have 

to look at labour reforms. We have got to relax the 

rigidities in the labour market to facilitate the private 

sector. We have to look at permitting part-time work and 
introduce flexible working hours. Sir, the Government is 

fully aware of what has to be done. As mentioned by the 

Hon. Amunugama, we can only increase our economic 

growth and accelerate it through enhancing our exports 
and through FDIs as they will not only bring in the 

funding, but they will also bring in the know-how.  

Thank you very much.  

 
[අ.බහ. 5.05] 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, අඳනඹන ංර්ධනඹට 

අදහශ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ 
අභහතය මභහ විදුන් ඉදිරිඳවී ය විධඵන ශ්රී රංහ අඳනඹන 
ංර්ධන ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ ව ආනඹන වහ අඳනඹන 

ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹීඹ පිළිඵ විහද යන ධරහධ  
භභ ඵරහධඳොධයොවී ම ුවණහ, විඹ බහය අභහතය මභහ වළටිඹට එ මභහ 
ධම් නිධඹී ධද ළනවී, ඒහධආ අඩංගු ළනවී ඹම් රුණු 
්රභහණඹක් ගහ යහවිඹ කිඹහ. එ ධවභ ගහ ශහ නම් අඳට 

 තර්හුවකර ධම් විහදඹට එ ම ධන්න පුළුන්. නමුවී 
එ මභහධ  ඳළවීධතන් ධඵොධවී ධරහට දුේධ ුවධඩු හිටපු මුදල් 
අභහතයයධඹක් වළටිඹට යවී අමුණුභ ඇභවි මභහ ශ ගහභ 

ටික් හයවී විධිඹට ඉදිරිඳවී කිරීභයි. 

ධභ මභන්රහධ  ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ අුව වීතහභ,  යවී 
අමුණුභ ඇභවි මභහ කිඹන ආහයඹට දළන් ඵරහධඳොධයොවී ම 

න්ධන් කුභක්ද? ඵවන ළඩි ශහ, ඒ වරිඹන භනක් ධනොධයි; 
ණඹ වීතහ, ඒවී වරිඹන භනක් ධනොධයි. ධදභ 
අහර්ගයි. වළඵළයි, භහ දන්නහ තයභට ඔඹ ඵවන ළඩි යන එ, 

ණඹ න්න එ  වරිභ ධේල් කිඹරහ, ඒහ ධවොභ ධේල් 
කිඹරවී ආඩුඩු කිහිඳඹ ඉ නිමින් මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට 
එ මභහභ ගහ ය විධඵනහ. ඒ ධරහර එ මභහ ඒ ධුවධන් 
ධඳති ඉරහ විධඵනහ.   අඩු තයමින්  දළන් ඒ ළැදදියි කිඹරහ; 

නිළයදිභ රභඹ ධනොධයි කිඹරහ  එ මභන්රහ පිළින්නහ නම් 
අපි  මටු ධනහ.  මන්ළනි රභඹ විධිඹට තවී එක් විධඵනහ 
කිඹරහ එ මභහ කිඹන්න උවීහව ශහ. අය විවනලිඵර භඩුඩරඹ 

කිඹන යකුහ ඉන්නහඹ කිඹරහ එ මභහ කිඹනහ ධන්.  එ මභහට 
යහක්ධඹී හධ  ධඳධනන ඒ හධ  ආඹතන ටික් විධඵනහ 
ධන්. භභ බඹ ුවණහ නළතවී කිඹහවිඹ කිඹහ,  ඒහ විකුණන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. ධභොද, එ මභහධ   මන්ළනි රභඹ ධරහ විබුධඩු ඒයි. 
ඳශමුළනි රභඹ ඵවන ළහීභ. ධදළනි රභඹ ණඹ ළතිභ. අමුණුභ 
ඇභවි මභන්රහ පුනරුච්දචහයණඹ යමින් කි   මන්ළනි රභඹ 

තභයි විකිණීභ. අද ඒ ධනොකිඹහ එ මභහ කි හ අඳනඹන දිතුණු 

කිරීභ තභයි දළන් විධඵන රභඹ කිඹරහ.  

ඔඵ මභහ ඒට එ ම කිරීභක් ශහ, අඳනඹන  
විවිධහංගීයණඹ යන්න ඕනෆ; අඹ එ ම යන්න ඕනෆ; නමන 
තහක්ණඹ ධ න්න ඕනෆ; ඒහට ළශධඳන ආහයඹට 
ධධශධඳොශ විෘත යන්න ඕනෆ ආ ජ ලධඹන්. ධම්හ ධවො 

සුන්දය චන. භභ ඒහට "සුන්දය අදවස " කිඹරහ කිඹන්ධන් 
ඒහට විධඵන විඹ ඵේධ ටිනහභයි, ඒහ ්රහධඹීගි 
ක්රිඹහවීභ යන ඹගහර්ගඹයි වීතහභ අවට ධඳොධශො හධ  
නිහයි.  ඔඵ මභහ අඳනඹන විවිධහංගීයණඹ, අඹ එ ම කිරීභ, 

නමන තහක්ණඹ ළන ගහ ශහ.  ඔඵ මභන්රහධ  යජඹට  
අුවරුවන ධදවභහයක් ත ධරහවී තභ කුලිඹහපිටිධආ 
''ධොක්සළන්'' ර්භහන්තලහරහ වදන්න ඳටන් වීත තළන 

ධඳොල් ස ඳහපු එ විතයයි යරහ විධඵන්ධන්. ඒ හිස ඉඩභ 
තභයි තභ විධඵන්ධන්.  

කුලිඹහපිටිඹ නයධඹන් ධඳොඩ්ඩක් එවහට ඹන ධොට, ධවොට 
ළඩුණු ධඳොල් ස ටි ඳහපු හිස ඉඩභක් විධඵනහ. තභ 
''ධොක්සළන්'' හර් විවිධහංගීයණඹ ධන්ධන් නළවළ. එතළනට 

තභ නමන තහක්ණඹ එන්ධන් නළවළ. එතළනට තභ අඹ 
එ ම ධන්ධන් නළවළ. භභ ධම් කි ධ  යර උදහවයණඹක්. 
තමුන්නහන්ධේරහ භවහ ධරොකුට කි  එක් තභයි 

''ධොක්සළන්'' හර් වදනහ කිඹරහ. භභ ධම් කි ධ  ධනවී 
ධදඹට ධනොධයි. ඔඵ මභන්රහධ  ශෙ විධඵන අදවයි, 
ඹගහර්ගධආ ක්රිඹහවීභ මභයි වීතහභ අවට ධඳොධශො හධයි. 

වළඵළයි, ඔඵ මභන්රහ පිළින්නහ විධිඹට; යවී අමුණුභ 
ඇභවි මභහ කිඹන විධිඹට ධවී, යඵර්, ධඳොල් කිඹන ඒහ 
ම්්රදහයි ්රහගමි අඳනඹන ධන්. හරඹට ධඳය විෘත 

ආර්ථිඹ වඳුන්හ ධදන ධොට  තමුන්නහන්ධේරහ කි හ, ඒහ 
ම්්රදහයියි, ඒ නිහ නමන ධබී විවිධහංගීයණඹට ඹන්න 
ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ධුවට සුළු අඳනඹන ධබී විවිධහංගීයණඹ 

යන්න ඕනෆ කි හ. ඒ ධුවධන් අඳනඹන ම්භහන ඇවි ශහ. 
අඳනඹන ම්භහන ංල්ඳඹවී ඔඵ මභන්රහධ  එක්වී ජහවි 
ඳක් ආඩුඩුධන්භ ආපු ංල්ඳඹක්. අද ඒහට ධරහ 
විධඵන්ධන් ධභොක්ද?   

භභ ඔඵ මභහධ  අධහනඹ ධඹොමු යනහ, අද ධම් රු 
බහධ  බහත ශ, විණහධිඳවි මභහ අුවභත ධනොශ මුදල් 
අභහතයහංලධආ හර්තහට. හර්ෂි හර්තහ - 2016. එභ 
හර්තහධ  33ළනි පිටු ඔඵ මභහ ඵරන්න.  

එහි ධතීයහවී හර්මි අඳනඹන ඹටධවී විධඵනහ,  

"යඵර් නිසඳහදන, භළියක්, දිඹභන්වි ආබයණ, ඹන්ත්ර වහ 
ඹහන්්රි උඳයණ, නිජ ධතල් නිසඳහදන, පිෙන් භළටි 
නිසඳහදන."  

ධම්හ තභයි අධේ යධට් ර්භහන්ත. 

2014 ර්ධආ අඳට රළබුණු ආදහඹභ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 
මිලිඹන 2,683යි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි. ධම් අුවරුවන 
ධදට, ධම් ඹව ඳහරන ආඩුඩුධ  ඳහරන හරඹ  මශ 2016 න 
ධොට එඹ ළටී විධඵනහ, ඇධභරිහුව ධඩොරර් මිලිඹන 2,377 

දක්හ. 2,683 ඉරහ 2,377 දක්හ ධඩොරර් මිලිඹන 300කින් ඳභණ 
එඹ ඩහ ළටී විධඵනහ. නමන තහක්ණඹ රඵහ  ජභ, 
විවිධහංගියණඹ, අඹ එ ම කිරීභ ආදි ලධඹන් ඔඵ මභන්රහ 

යන්න උවීහව යන අධේ ර්භහන්ත ක්ධේත්රඹ ධඩොරර් 
මිලිඹන 300කින් ධම් අුවරුවන ධද හරඹ  මශ -ධම් න ධොට- 
ඩහ ළටී විධඵනහ.  

රු අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ   ය අංලධආ හර්ඹ හධනඹ 
ධන ඵරන්න;   ය ක්ධේත්රධආ අඳනඹන ධන ඵරන්න. 2014 
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ය අහනධආ ජ භවීය අඳනඹන ්රභහණඹ ධභ්රික්ධටොන් 

26,320යි; 2016 න ධොට එභ ්රභහණඹ ධභ්රික්ධටොන් 17,593යි. 
අුවරුවන ධද  මශ ඩහ ළටීභ ධභ්රික්ධටොන් 8,727යි. භවීය 
අඳනඹන ටිනහභ වීධතොවී, එහි අඩු මභ, රුපිඹල් මිලිඹන 
7,995යි. 2014 ර්ධආ ජ භවීය අඳනඹන ටිනහභ ධර 

විබුණහ, රුපිඹල් මිලිඹන 34,797ක්. 2016 ර්ධආ ජ එභ ්රභහණඹ, 
රුපිඹල් මිලිඹන 26,802යි. එධවභ නම්,   ය ක්ධේත්රධආ ඩහ 
ළටීභක් විධඵනහ. ර්භහන්ත ක්ධේත්රධආ ඩහ ළටීභක් 

විධඵනහ.  

ඊශෙට ධන ඵරන්න, ඔඵ මභන්රහ විවිධහංගියණඹ යපු 
ෘෂි ධබී නිසඳහදනඹ. කුරුඳු, ම්මිරිස, ධොධීහ, යදමුංගු, 

යහබු නළටි, හදික්හ අඳනඹන ්රභහණඹ, ඒ අඳනඹන්හි එ ම 
ධන ඵරන්න. 2015 ර්ධආ ජ ම්මිරිස නිසඳහදන අඳනඹනඹ 
ධර විබුණහ, ධභ්රික්ධටොන් 16,657ක්. 2016 ර්ඹ න ධොට 

ධභ්රික් ධටොන් 7,879ක් දක්හ එභ ්රභහණඹ ඩහ ළටුණහ. අධේ 
ම්මිරිස අඳනඹනඹ අුවරුේදක් ඇ මශත දුඹඹට 50කින් ඩහ ළටී 
විධඵනහ. ධභ්රික් ධටොන් 16,000 ධභ්රික් ධටොන් 7,800 ධරහ. 
ධවේ ම ධභොක්ද, රු අභහතය මභහ? ධවේ ම, ධම් න ධොට 

ඉන්දිඹහධන් ව අධනක් යටලින් ම්මිරිස රංහට ධන්හ 
්රවි අඳනඹනඹ කිරීභයි. එවිට, අධේ ධශ ධඳොශ ඩහ 
ළධටනහ. රු අභහතය මභනි, ධම් න ධොට ධශ ධඳොධශේ 

ම්මිරිස නිසඳහදඹන්ධ  ධරොකු භළදුවිල්රක් නළ ධෙනහ.  
හභහනයධඹන් රුපිඹල් 1,200ක් රුපිඹල් 1,800ක් රළබුණු 
ම්මිරිස කිධරීට අද රළධඵන්ධන් රුපිඹල් 700යි; 800යි. රු 

අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධොඹහ ඵරන්න.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

රු භන්ත්රී මභහ, ුවය ඳළවීධවී දළන් එභ මිර රුපිඹල් 1,400යි. 
     
    රු සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භවතහ 

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ධොධවේද? ුවය ම්මිරිස ධන්න ඇවි ධන්ද?  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භහ ධම් කි ධ , ම්මිරිසරට ධන, යට පුයහ ඳවින මිරයි. 
ධම් ර්භහන්තඹ ධධර් විධලේ ඵරඳෆභක් විධඵනහ. රු 

අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ ඒ ළන ධොඹහ ඵරන්න. අඳනඹන 
ංර්ධන භඩුඩරඹට අද අඳනඹනඹ ංර්ධනඹ යනහ 
හධ භ යන්න තවී ධදඹක් විධඵනහ. ඒ තභයි, ආනඹනලින් 

එන අඳනඹන නිසඳහදනරට විධඵන ඵරඳෆධභන් ධේශීඹ 
නිසඳහදඹහ ආයක්හ යළතිභ. ඒ ධරොකුභ ධදඹක්. ධභොද, 
එක් ඳළවීතකින් අඳනඹන දිරිභවී යන්න උවීහව යන ධොට 

ඒ අඳනඹන ක්ධේත්රධආ දුටින අඹ -හ යන අඹ ධන්න 
පුළුන්, නිසඳහදඹන් ධන්න පුළුන්, ර්භහන්තරුන් 
ධන්න පුළුන්- ආයක්හ ධන්න ඕනෆ, ඒ තයහරි 

ආනඹනලින්; ධශ ධඳොශට එන ආනඹන ්රවි අඳනඹන 
ක්රිඹහලිධඹන්. රු අභහතය මභනි, ඔඵ මභහ දන්නහ, 
රුංහරට ධච්ච ධේ. රුංහ එ උදහවයණඹක් විතයයි. 

 රුංහ විතයක් ධනොධයි. ඒ හධ  ධොඩක් ධේල් 

විධඵනහ. රුංහරට ධච්ච ධේභ අද ම්මිරිසරට දුේධ 

ධමින් ඹනහ. එඹ කුරුඳුරටවී ධන්න පුළුන්. ධභොද, අධේ 

යධට් ඒහට විධඵන නභ ්රවි අඳනඹනරුන් ධනවී යටර 
ඳහවිච්චි යනහ, විධලේධඹන් අධේ ධශ ධඳොශ ජහතයන්තය 
භට්ටමින් අල්රහන්න. අද ජහතයන්තය ධශ ධඳොශ එ ධශ 
ධඳොශක්. රු අභහතය මභහ, ජහතයන්තය ධශ ධඳොශ එ ධශ 

ධඳොශක් ධේ ජ ්රවි අඳනඹන ක්රිඹහලිධඹන් -ඹළි ස යරහ 
යන අඳනඹන ක්රිඹහලිධඹන්- ළඩිභ පීඩහට රක් න්ධන්, 
ධේශීඹ නිසඳහදඹන්, ධේශීඹ ර්භහන්තරුන්. ඇවීතටභ 

ඔුවන් තභයි අඳනඹන ංර්ධන භඩුඩරධආ, එධවභ නළවීනම් 
ඔඵ මභහධ  අභහතයහංලධආ ්රධහන වයඹ. රංහට ඳසු ගිඹ අුවරුවන 
ධදධක් ජ ආ ආධඹීජඹන් ළන දු මධොවී, නිසඳහදන ර්භහන්ත 

ආයම්බ යන්න රංහට ධන ආ ආධඹීජන ළන දු මධොවී, 
රංහ භෙ අලුවින් ගිවිසුම් අවීන් යපු ආධඹීජඹන් ළන 
දු මධොවී, යධට් ආර්ථිධආ ළඩි ඳංගු ඒ ්රභහණඹ ද; එධවභ 

නළවීනම්, රංහ  මශ ඉධන ඔඵ මභන්රහ -ධම් ඳහර්ලිධම්න් ම
- පනවන අණපනත් දරා ගනිමින්, බදු, දඩ ආදි ඔක්කකොම කමින් 
ධේශීඹ ලධඹන් ආර්ථිධආ ඹම් ඳංගුක් නිධඹීජනඹ යන 
ධේශීඹ නිසඳහදඹහ ද, ධේශීඹ ර්භහන්තරුහ ද? නමුවී 

ඔඵ මභන්රහ වළභ දහභ ල්ඳනහ ශහ, විධේල ආධඹීජඹහ තභයි 
දිරිභවී යන්න ඕනෆ කිඹහ.    

අපි කිඹන්ධන් විධේල ආධඹීජධඹී ඕනෆ නළවළයි කිඹරහ 

ධනොධයි. විධේල ආධඹීජධඹ  ීඑන්න ඕනෆ; ඒ අඹ ආර්ථිධආ 
ළඩි ඳංගුට දහඹ ය න්න ඕනෆ; ආධඹීජන ධ න්න ඕනෆ. 
වළඵළයි, ඒ හධ භ ඒ විධේල ආධඹීජනලින් ධේශීඹ 

ර්භහන්තරුන්ටවී ආධඹීජයින්ටවී ඇවින තර්ජනඹ 
පිළිඵ, ධේශීඹ යහඳහයරට ඇවින තර්ජනඹ පිළිඵ වූ 
ආයක්ණ රභඹක් පිළිඵවී හිතන්න ඕනෆ. ශ්රී රංහ අඳනඹන 

ංර්ධන භඩුඩරධආ ධවොභ ංර්ධනඹ විධිඹට භහ විලසහ 
යන්ධන් අඳනඹනරුන් ආයක්හ කිරීභයි. ඒ ධුවධන් 
ඔඵ මභන්රහට විධඵන ආයක්ණ රභධ දඹ ධභොක්ද? රු 

ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 
ධධශ ඇභවියඹහ වළටිඹට අඳනඹනරුන් ධන්හ, තරුණ 
යහඹයින් ධන්හ, ධේශීඹ ර්භහන්තරුන් ධන්හ 
අවන්න, ඔුවන්ධ  ධඹීජනහ ධභොනහද කිඹරහ. ධභොද, ධභතළන 

ළදවී න්ධන් ඒයි. අහනධආ ඔඵ මභන්රහට අධේ 
ආර්ථිධආ විලහරභ ඳංගු ආයක්හ යරහ ධදන්ධන් ඒ අඹ 
කිඹරහ තභවී අපි විලසහ යනහ. එභ නිහ ධම් වහ ඒ 

අඹධ  ධඹීජනහ තභයි ළදවී න්ධන්.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

අපි න අඳනඹන නයහඹක් ස ය ධන ඹනහ. ධම් 
භහධආ අන්විභ ධනධොට ඒ ඉදිරිඳවී යනහ. 

 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අඳනඹන නයහඹක්.  
 

ගරු ෙලික් වෙරවික්රෙ ෙශතළ   
(ரண்தைறகு லிக் ெறக்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ඔ . A new exports strategy. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ධම් භහඹ අහන ධනධොට ඔඵ මභහ 
න අඳනඹන නයහඹක් ස යනහ. ඔඵ මභන්රහධ  ඳහරන 
හරඹ අහන න්න ලින් අඩු තයමින් ඒ අඳට දකින්නවී 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළධේවි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ධභොද ධවේ ම, "ඵහරගිරි 
ධදීඹ" හධ  වළභ දහභ අලුවී ඒහ එනහ කිඹරහ රු ඇභවි මභහ 
කිඹනහ. වළඵළයි, ඒහ එනධොට ධම් ආඩුඩු හරහ ගිහිල්රහ 

අන්. ධම්හයින් ළජධමන, ළඳ න්නහ, ධම්හයින් වම්ඵ ය 
ධන න පිරික් වළධදනහ. ගිඹ ආඩුඩුධ  ජ ධම්හයින් වළවනණු 
පිරිට දළන් නඩු ළධටනධොට ධම් ආඩුඩුධන් වළධදන 

පිරිට ඳසධේ නඩු ළධටනහ. ධම් තභයි විධඵන අර්බුදඹ. 
මූරය තිවි-රීවි, ධයගුරහදු වළධදන විධිඹ අුව, අභහතයහංලර 
විඹඹන් ධඵධදන විධිඹ අුව අධේ අඳනඹන ක්ධේත්රඹයි, 

ධධශ ධඳොශයි ආයක්හ ය න්න එ ඔඵ මභහට ධොධවොභ 
යන්න පුළුන් ධයිද කිඹරහ භහ දන්ධන් නළවළ.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහට ත විනහඩි ධදක් විධඵනහ. 
 

ගරු සුනිේ ශඳුන්මනවයති ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහ කිඹපු ළදවී ධදඹක් පිළිඵයි භහ 
කිඹන්ධන්. මූරය ක්ධේත්රධආ සගහයබහඹ වහ මූරය ්රවිඳවීවිර 

සගහයබහඹ ආයක්හ න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඔඵ මභහ කි හ. 
වළඵළයි, මූරය ක්ධේත්රධආ සගහයබහඹයි, මූරය ්රවිඳවීවිර 
සගහයබහඹයි වළධදන්ධන් ඒ අභහතයහංලර ධොඩ නළ ධෙන 

විලසහඹ අුවයි. මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී විබුණු ජහවි 
ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹට ඹළ ධ  ධභොන 
ඳදනමින්ද කිඹරහ ඔඵ මභන්රහ ධම් යටට කිඹන්ධන් ධොධවොභද? 
ඕ දිවහ මුළු ධරීඹභ ඵරහධන ඉන්නහ ධන්?  

භභ ධවොට ඵළලුහ, ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩර ඳනත අුව 
විධඵනහ; විඹඹ බහය අභහතයයඹහ මුදල් අභහතයයඹහ කිඹරහ. 
ඔඵ මභන්රහට ධවට දධේ ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩර ඳනත 

ංධලීධනඹ කිරීභක් භඟින් ඳහර්ලිධම්න් මට ධධනන්න දුේධ 
නහ, "විඹඹ බහය අභහතයයඹහ විධේල ටතු ම අභහතයයඹහ"ඹ 
කිඹරහ. මුදල් අභහතයහංලඹට විඹඹන් ධඵ ජධම් ළට් ඳත්රධආ 

විධඵනහ, "Creative Helanka Ltd." කිඹරහ ආඹතනඹක්. 
ඔඵ මභහ ආඩුඩුධ  ්රඵර ඇභවියධඹකු වළටිඹට අපි පිළින්නහ; 
ඔඵ මභහ ආර්ථි ශභනහයණ මිටුවී නිධඹීජනඹ යනහ. 

විඹඹන් ධඵ ජධම් ජ "Creative Helanka Limited" කිඹරහ යජධආ 
ආඹතනඹක් ධොධවේද විධඵන්ධන් කිඹරහ ඔඵ මභහට පුළුන් නම් 
භට කිඹන්න. ධම් තනියභ ඳසු ගිඹ ආඩුඩුට ධවොටභ ධඩ් 
ගිඹ සු්රදුේධ නළුධකුධ  ආඹතනඹක්. Creative Helanka 

Limited ආඹතනඹ මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටතට ආධ  ධොධවොභද? 
ධම් ම්ඵන්ධධඹන් ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. ධම් ආඹතනඹ මුදල් 
අභහතයහංලඹ ඹටතට එන්න විධිඹක් නළවළ ධන්? Creative 

Helanka Limited ආඹතනඹ මුදල් අභහතයහංලඹට එනහ. මුදල් 
අභහතයහංලඹ ඹටධවී විබුණු ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල 
ටතු ම අභහතයහංලඹට ඹනහ. ධම් ආඹතන උඩ ඳහධනහ. 

එතධොට රු ඇභවි මභනි, ඔඵ මභහධ  ගහධ  ජ ඉතහ ළදවී, 
වයවී, ඵයවී විධිඹට කිඹපු මූරය ්රවිඳවීවි පිළිඵ යධට් 
විලසහඹක් ධොඩ නළ  ධෙන්ධන් ධොධවොභද? මූරය ඳහරනඹ 

පිළිඵ යධට් විලසහඹක් ධොඩ නළ ධෙන්ධන් ධොධවොභද? ඒ 
විලසහඹ ධොඩ නෙන්න නම්, ඳශමුධන්භ මුදල් අභහතයහංලඹ 
ඹටධවී විධඵන ආඹතන මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී විධඵන්න 

ඕනෆ. ඒහට අණ ඳනවී විධඵනහ. ඒ අණ ඳනවී අුව තභයි ඒහ 
වදරහ විධඵන්ධන්. තභ ධම් යජධආ කිදුභ ඇභවියධඹකුවී, 
විඹඹ බහය අභහතයයධඹකුවී, අභළවි මභහවී, 
ජනහධිඳවි මභහවී යටට කි ධ  නළවළ, මුදල් අභහතයහංලඹ ඹටධවී 

විබුණු ජහවි ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹට 

ධන ගිධආ ධභොන ඳදනමින්ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

"පිටයට ටිට් විකුණන්න ඹනහ. රන්ඩන්ර ටිට් 
විකුණන්න ඹනහ. ධරොතැදයි අධශවි නිධඹීජිතඹන් රන්ඩන්ර 
ඳවී යනහ." කිඹරහ අපි කිඹනහ. ඵරන්න ධී, දළන් 

facebookර ඳශධන ධෂොධටී ධභොනහද කිඹරහ. ධම් ටතු ම 
නිහ වෆල්ලු ධන්ධන් ඇභවියධඹක් නම් අඳට භක් නළවළ. ධම් 
වෆල්ලු ධන්ධන් මුළු යට; ශ්රී රංහ. අපි ධනවී යටට ගිහිල්රහ 

අවනහ, "ඔඹධොල්රන්ධ  යධට් විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ 
ඹටධවී විඹඹන් වළටිඹට ළදුධනී විධඵනහද, රුජිධන  ී
විධඵනහද, ජළක් ධඳොට්  විධඵනහද?" කිඹරහ. ඒ  එධවභ නම් 

පිටයටර විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ ඹටධවී විධඵන්ධන් 
ළදුධනී. නමුවී රංහධ  විධඵන්ධන් ධරොතැදයි. ඒ නිහ ජහවි 
ධරොතැදයි භඩුඩරඹ විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ ඹටතට දහරහ 

විධඵනහඹ කිඹරහ අඳට පිළින්න පුළුන්. ඒ නිහ විලසහඹ 
ධොඩ නෙන්න නම් අනිහර්ඹධඹන්භ මූරය ්රවිඳවීවි ම්ඳහදනඹ 
විතයක් ධනො ඇභවි භඩුඩරධආ ඉරහ විලසහඹ ධොඩ 
නළධෙන්න ඕනෆ. විලසහඹ ධොඩ නළධෙන්ධන් නළවි යට 

පිළිඵ, ආර්ථිඹ පිළිඵ විලසහඹක් ධොඩ නළඟීභ විහිළුක්. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.  

ට ශෙට, රු නිධයීන් ධඳධර්යහ යහජය ඇභවි මභහ. 

 
[අ.බහ. 5.20] 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ ෙශතළ (ජළතික ප්රතිඳවයති ශළ 

ආර්ථික ක යුතු රළජය අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு றசரன் ததசர - செற தகரள்மககள் 

ற்யம் ததரயபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அமச்ெர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනත ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 
පිළිඵ අද දින ධධයන විහදඹට ම්ඵන්ධ මභට වළකි මභ ළන 
භහ දුඹලු ධදනහට ඳශමුධන්භ ස මවින්ත නහ. විධලේධඹන්භ 

රංහධ  ආර්ථිඹ ධීීමඹ ආර්ථිඹට ඵේධ යරහ, ඒ  මළින් 
ලක්විභවී ආර්ථිඹක් ධොඩ නළඟීභ වහ අද නධොට විලහර 
ළඩ පිළිධශක් අපි දිඹවී යරහ විධඵනහ. එදහ අපි නිදව 

රඵනධොට ධවී, ධඳොල්, යඵර් භත ඳදනම් වූ ආර්ථිඹක් තභයි 
අධේ යධට් විබුධඩු. අුවරුවන 70ක් තධරහ ඹම් ඹම් සුළු 
ධනසම්රට බහජනඹ ුවණවී, අද ඳවින භහජධආ 

අධේක්හන් ඉසට කිරීභ වහ ඒ ආර්ථිඹ ්රභහණවී නළවළයි 
කිඹන එ  තභයි භධ  අදව න්ධන්.  

අද නධොට රංහධ  තහරුණයධආ ඳසු න පිරි විලහර 

අධේක්හකින් ඉන්නහ, තභන්ධ  අනහතඹ හර්ග ය 
ළතිභ වහ ඒ ධොල්රන්ට සුවනසු ආර්ථි රභඹක් ධම් යධට් 
ක්රිඹහවීභ ධයි කිඹරහ. ධරීධආ අනිකුවී යටල් ධම් හධ  
පීඩනඹක් ආහභ ආර්ථි රභ ්රවිංවිධහනඹ යරහ, ධීීමඹ 

ආර්ථිඹ භෙ ම්ඵන්ධ යරහ, තයහරි ධර අනිකුවී 
යටල් අිනඵහ ගිහිල්රහ ර්භහන්ත වහ ධේහ ඳදනභ ඹටධවී 
තභන්ධ  යටරට ම්ඳවී ධනළල්රහ විධඵන ඵ අපි දන්නහ. 

තභන්ධ  වළකිඹහධන් ව භවන්දුධඹන් අනහතඹ හර්ග ය 
ළතිභ වහ අුවභනඹ යන හධහයණ භහජ රභඹක් ඒ 
යටල්  මශ ක්රිඹහවීභ මභ  මළින් ඒ භහජඹ තවී ලක්විභවී 

ධරහ  ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ විධඵනහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  
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අඳනඹනඹ දිරිළන්මභ ළන අපි  ගහ ශහ. අුවරුවන 

ණනහ ඉරහ අධේ යධට් අඳනඹනඹ, දශ ධේශීඹ නිසඳහදනධආ 
්රවිලතඹක් ධර ඳවත ළධටමින් ඳවින ඵ අපි දන්නහ. අපි 
ධොච්චය ඳඩි ළඩි ශවී, ධොච්චය න තහක්ණඹට, න 
ධේල්රට ඹනහඹ කිඹරහ කි වී අධේ හර්ඹක්භතහ එන්න 

එන්නභ ඳවත ළධටන ්රණතහක් තභයි අඳට ධඳධනන්න 
විධඵන්ධන්. අද ධරීධආ ඇවිධරහ විධඵන ධේලගුිය 
ධනසමභ නිහ අඳට නිතය නිතය ආඳදහ තවීවීඹන්ට මුහුණ 

 ජභට දුවන නහ. ඒ නිහ ෘෂිර්භඹ හධ භ අනිකුවී හන්හි 
ර්ධනඹක් ධඳන්ුවම් යන්ධන් නළවි තවීවීඹක් තභයි අඳට 
ධඳධනන්න විධඵන්ධන්. අඳනඹනඹ ළන ගහ යනධොට අපි 

ධරී ධධශ ධඳොශ ළන අධහනඹ ධඹොමු ශ තු මයි. 

අපි දළක්හ, ඳසු ගිඹ යජඹ භධආ ධරී ධධශ ධඳොධශේ 
අඳට විබුණු අසගහ නළවි ුවණු ඵ. GSP Plus ඵවන වනඹ 
වීතවී, තුධයීඳඹට භවීය අඳනඹනඹ වීතවී, නළවීනම් 
ධධශ ධඳොශ ආශ්රිත අඳට විබුණු අධනකුවී අසගහ -ධවීරට 

විබුණු අසගහ ළනි අසගහ- වීතවී අපි හුෙක් වනයට ඒහ නළවි 
ය වීතහ. ඒහ නළවි ය වීතහඹ කිඹරහ අපි විඳක්ධආ 
ඉන්නධොට කිඹේ ජවී භවය නහඹධඹී කි හ, ඒ එතයම් 

ධරොකු ්රලසනඹක් ධනොධයි කිඹරහ. නමුවී අද න විට අඳට රළබී 
විධඵන ංයහ ධල්නලින් ධඳති ඹනහ,  ධම් ධශ ධඳොශ 
නළවි ම ඹහධභන් නයර විතයක් ධනොධයි, අධේ ම්ඵද 

ආර්ථිඹටවී ධතයම් ්රවහයඹක් එල්ර ම විධඵනහද, ධතයම් 
ආදහඹම් භහර් නළවි ධරහ විධඵනහද කිඹරහ. භවය අඹ 
හිතනහ, GSP Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණහභ, නළවීනම් භවීය 
අඳනඹනඹ යන්න වම්ඵ ුවණහභ දධන් ධදධන් ඒ දුඹල්රභ 

වරි ඹහවි කිඹරහ. නමුවී අපි භත තඵහ න්න ඕනෆ, ධධශ 
ධඳොශ නළවි ුවණහභ ඒ ධධශ ධඳොශට ධනවී යටල් එන ඵ.  

ඒ යටල් ඒ ධධශ ධඳොශ භහර්ධඹන් ඇවිල්රහ වම්ඵ ය 
න්නහ මුදල්ලින් ඒ යටර විධඵන ර්භහන්තලහරහ ව යහඳහය 

දිතුණු ධරහ ලක්විභවී ධරහ විධඵන අසගහ තභයි අද අඳට 
GSP Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ධන්ධන්. ඒ නිහ අද අඳට GSP 
Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණවී, ිනන්වනධ  ඉරහ නළතවී ඒ යටල් 
එක් තය යන්නට අඳට දුවන ධරහ විධඵනහ. ඒ නිහ GSP 

Plus ඵවන වනඹ වම්ඵ ුවණහ කිඹරහ ධම් ඉතහභ ධරධවදු 
හයණඹක් කිඹරහ අඳට හිතන්න ඵළවළ. භවය ධරහට 
කිඹනහ, ධම් ර්භහන්තඹ හර්ඹක්භ ධශොවී අඳට තය 

යන්න පුළුන්; අය ර්භහන්තඹ හර්ඹක්භ ධශොවී තය 
යන්න පුළුන්; අය ධේහ හර්ඹක්භ ධශොවී තය යන්න 
පුළුන් කිඹරහ. නළවළ. භසත යටභ, භසත ආර්ථිඹභ 

හර්ඹක්භ යන්න අඳට දුවන ධනහ. අපි දන්නහ, යටක් 
වළටිඹට අඳට විවිධ විඹදම් විධඵන ඵ. ඒ විඹදම් පිඹහ න්න අපි 
ආදහඹම් භහර් වදහ න්න ඕනෆ. ඒ වහ ධඵොධවී ධරහට අපි 

යන්ධන් ඵවන අඹ කිරීභ. අපි ජනතහධන් ඵවන අඹ යනහ. 
එතධොට ජනතහ අනිහර්ඹධඹන්භ ඊටවී ඩහ ඉවශ ළටුඳක් 
ඉල්රනහ. ඵවන ධනධොට තභන්ධ  ජීන තවීවීඹ ඳවීහ 
න්න ඊටවී ඩහ ඉවශ ළටුඳක් යහජය ධේධඹොවී ඉල්රනහ. ඒ 

හධ  ධේල් භනඹ යන්න නම් අපි අනිහර්ඹධඹන්භ අධේ 
ආර්ථිඹ හර්ඹක්භ ශ තු මයි. ඒ වහ එ ක්ධේත්රඹක් ළන 
විතයක් ඵරරහ භදි. අපි මුළු රංහභ දිවහ ඵරරහ ඒ  මළින් ඉදිරිඹට 

ඹන්න ඕනෆ ඵ භභ ධම් අසගහධ  ජ දුඹලුධදනහටභ භතක් 
යනහ. 

ධම් අසගහධ  ජ විධලේධඹන්භ ආධඹීජන දිරි න්නහ 

හධ භ අඳනඹනඹ ළනවී, ඒ හධ භ ආනඹනඹ ළනවී, එහි 

ම්ඵන්ධතහ ළනවී අධේ අධහනඹ ධඹොමු යන්න ඕනෆ. 

භවය ධරහට අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභ වහ ඹම් ඹම් මූලි ද්රය 

ආනඹනඹ යන්න අඳට දුවන ධනහ. ඒ නිහ ඒ ළන අපි විධලේ 

අධහනඹක් ධඹොමු යරහ, ධීීමඹ ආර්ථිධආ ධොටක් 

වළටිඹට අධේ යට ධවො තළන සගහඳනඹ යන්න පුළුන් නම්, 

අපි ්රහර්ගනහ යන ැදකිඹහ ද රක්ධආ ළඩටවන ලක්විභවී 

ධර ඉදිරිඹට ධන ඹන්නවී, ඒ හධ භ තභන්ධ  දළුවභ ඳහවිච්චි 

යරහ තරුණඹන් වට යහඳහයඹක්, නළවීනම් ැදකිඹහක් 

යධන ධම් යධට් හර්ග ධර ජීවී ධන්න පුළුන් ආර්ථි 

රභඹක් සගහඳනඹ යන්නවී අඳට පුළුන්. එහි ්රධහන අංඹ 

වළටිඹට අපි අඳනඹනඹ භත ඳදනම් ුවණු ආර්ථි රභඹක් ඉදිරිඹට 

ධන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹමින් භහධ  ගහ අන් යනහ.  

 
[தற.த. 5.29] 

 

ගරු ඉ. චළේවහ නිර්ෙනළදන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

இனங்மக ற்யற அதறறயத்றச் ெட்டத்றன் கலழ் 'தெஸ்' ரற 

தரடர்தரக ஆக்கப்தட்ட கட்டமபகள்  தற்நற இன்மந 

றரத்றல் சதசுற்கு ணக்குச் ெந்ர்ப்தபறத்மக்கரக 

தொலில் ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன். இந் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத்தும் சரக்கறல் இச்ெட்டம் 

ஆக்கப்தட்டுள்பது. இது ெம்தந்ரகப் சதெற ெர்செ 

ர்த்க இரஜரங்க அமச்ெர் ரண்தைறகு சுஜல செணெறங்க 

அர்கள், “கடந் 2 யட ஆட்ெறக் கரனத்றல் மகத்தரறலில் 

றகப்ததரற அத்றரத்ம இட்டியக்கறன்சநரம்” ன்ய  

குநறப்தறட்டியந்ரர். அவ்ரதநணறல், குநறப்தரக டக்கு, 

கறக்கறல் மகத்தரறல் அத்றரத்ம ப்சதரது, ங்கு 

இட்டரர்? ன்தம அர் இந் ெமதக்குத் தபறவுதடுத் 

சண்டும். தணன்நரல், இங்கறயக்கறன்ந அமச்ெர்கள் தனர் 

ங்களுமட அமச்சுகபறல் றட்டங்கமப குக்கறன்நசதரது 

அன்தோனரகத் ங்களுமட தரகுறகபறல் ங்களுமட 

ரக்குகமபத் ப்தடித் க்கமத்துக்தகரள்பனரம் ன்ந 

அடிப்தமடறல்ரன் ெறந்றக்கறன்நரர்கள். அந் மகறல், 

குநறப்தரக டக்கறல் தம மகத்தரறற்ெரமனகள் 

இன்ணதொம் றநக்கப்தடரல் இயக்கறன்ந றமனறல், 

இரஜரங்க அமச்ெர் அர்கள்  இனங்மகறசன 

மகத்தரறலில் றகப்ததரற அத்றரத்ம இட்டியப்தரகக் 

குநறப்தறட்டது, டக்மக றட்டு ற்மந தறசெங்கபறனர? 

அல்னது டக்மகயும் செர்த்ர? ன்தம அர் தபறவுதடுத் 

சண்டும்.  

சலும், தகரளம்தை தறசெத்றல் 20,000 ததண்களுக்குக் 

மகத்தரறல் தறற்ெற ங்கப்தடுரகவும் அர்  எய 

கயத்மத் தரறறத்றயந்ரர். கடந் வு-தெனவுத் 

றட்டத்றன்சதரது, ததண்கமபத் மனமத்துரகக் 

தகரண்ட குடும்தங்கள் டக்கறல் வ்பசர இயக்கறன்நண 

ன்யம் அர்களுமட மகத்தரறல்கமப ஊக்குறக்க 

சண்டுதன்ய ரன்  குநறப்தறட்டசதரது, ெறய மகத்தரறல் 

அமச்ெர் தகௌ ர கசக அர்கள் ளந்து றன்ய, 

“டக்கறல் இயக்கறன்ந ததண் மனமத்துக் குடும்தங் 

களுக்கு மகத்தரறற் தறற்ெற ங்குற்கு அல்னது 

அர்களுமட மகத்தரறல்கமப ஊக்குறப்தற்கு ரன் 

ரரக இயக்கறசநன்” ன்ய குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், இன்ய 

ஆய ரங்கள் கடந்தும் இன்யம ெறய மகத்தரறல் 

அமச்ெர்  ர கசக அர்கள் டக்கறல் அது தரடர்தறல் 

ந்றரண டடிக்மகயும் டுக்கறல்மன ன்தம ரன் 

இங்கு குநறப்தறட றயம்தைகறன்சநன். தகரளம்தறல் 20,000 

ததண்களுக்கு மகத்தரறற் தறற்ெற ங்குகறன்ந இந் 

அெரங்கம், டக்கறலுள்ப தரறக்கப்தட்ட ததண்களுக்கு ன் 

அமண ங்க தொடிரது? 
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உண்மறசன டக்கறல் ததண் மனமத்துக் 

குடும்தங்கள் - அது யுத்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட குடும்தங் 

கபரக இயக்கனரம், அல்னது தைணர்ரழ்வு ததற்ந தொன்ணரள் 

சதரரபறகளுமட குடும்தங்கபரக இயக்கனரம் - 

அர்களுக்குக் மகத்தரறற் தறற்ெற ங்கற, அெ 

ங்கறகபறல் குமநந்பவு ட்டி வீத்றல் கடன் ெறகமப 

ங்கற, அர்களும் இந்ச் ெதொரத்றல் றக்கத்க்க 

ணறர்கபரக ரழ்ற்கு ன், இந் அெரங்கம் 

றட்டறடறல்மன? ரங்கள் இது தரடர்தறல் சகட்கும் 

சதரதல்னரம் "ெரற, ெரற" ன்ய தெரல்லிக்தகரண்டு 

ங்களுமட தரகுறகமபயும் ரக்குகமபயும் க்கமத்துக் 

தகரள்ற்கரக ங்கள் துமநெரர்ந் அமச்ெறன்தோனம் 

தெய்கறன்ந அதறறயத்றகமப எவ்சரர் அமச்ெயம் 

ங்களுமட தறசெங்கபறல் தெய்துதகரண்டியக்கறநரர்கசப 

எற, இந் ரட்டின் எட்டுதரத் இணத்மயும் 

கயத்றதனடுத்துச் தெற்தடுறல்மன. குநறப்தரக, யுத்த்ரல் 

தரறக்கப்தட்ட ங்களுமட தறசெ க்கபறள் கயத்துக்கமப 

ன், தொன்ணறமனப்தடுத்றல்மன? ன்ய ரன் இந்ச் 

ெமதமப் தரர்த்துக் சகட்க றயம்தைகறன்சநன்.  

தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கசப, 

உண்மறல் யுத்த்ரல் ததண்கள் மனமரங்கும் 

றமனமக்குள்பரண குடும்தங்கள், அல்னது 

தைணர்ரழ்பறக்கப்தட்ட தொன்ணரள் சதரரபறகள் இந்ச் 

ெதோகத்சரடு இமந்து ங்களுமட குடும்தத்துடன், 

ங்களுமட தறள்மபகளுடன் ரழ்ற்குத் ரரக 

இயக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்கள் தொன்ணரல் இயக்கறன்ந 

சகள்ற, அர்களுமட ரழ்ரரம் தற்நறது. அந் 

ரழ்ரரத்ம அமத்துக்தகரடுக்க சண்டி ததரயப்தை 

இந் அெரங்கத்மச ெரயம். அந்மகறல், தகரளம்தறல் 

மகத்தரறற்தறற்ெற டத்துகறன்ந இந் அெரங்கம் ன் 

ங்களுமட தறசெத்றல்  தெய்றல்மன ன்தமக் 

சகட்டுக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன்.   

தொன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்களுமட 

அெரங்கக் கரனத்றல் தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு இண்டு 

இனட்ெம் யதரய் ரணறரக ங்குரக அநறறக்கப் 

தட்டது. ங்களுமட தொன்ணரள் சதரரபறகளும் ங்களுமட 

ரழ்ரரத்ம சம்தடுத்துற்கரகச் ெறய தரறலில் 

ரங்கள் ஈடுதட தொடியும் ன்ந சரக்கத்றற்கரக அந் இண்டு 

இனட்ெம் யதரய் தத்மப் ததற்யக்தகரள்ற்கு 

ந்றயந்ரர்கள். அனரற ரபறமகறல் இது தரடர்தரகப் 

ததரறதரய றரச மடததற்நதன்ய ரன் 

றமணக்கறன்சநன். தொன்ணரள் ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள், ரன் தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ன்தகரமடரக 

யதரய் இண்டு இனட்ெம் தகரடுப்தரக அநறறத்ரர். ஆணரல், 

இசரடிரக அந் தொன்ணரள் சதரரபறகமப அனரற 

ரபறமகக்கு அமத்துந்து, அர்கபறடம் அன்நறவு 12.00 -

1.00 றபறல் எய ங்கறறலியந்து கடணரக இண்டு 

இனட்ெம் யதரமப் ததற்யக்தகரள்ரகக் மகதரப்தம் 

ரங்கப்தட்டியக்கறன்நது. இந்த் தரமக ங்களுக்குக் 

கடணரகத்ரன்  கறமடக்கறன்நதன்ய உண்ம றல் அந் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்குத் தரறரது. அப்சதரம 

அமச்ெயம் ற்சதரம தரரளுன்ந உயப்தறணயரண 

ெந்றெறநற கஜல அர்கள்கூட, இந்ப் தம் அர்களுக்கு 

இணரரக ங்கப்தடுகறன்நது ன்ய உயறதரற 

ங்கறறயந்ரர். அண்மறல் ரன் அம சடிரகச் 

ெந்றத்சதரது, "லங்கள் அந்ப் சதரரபறகளுக்குக் தகரடுத் 

தம் கடணரக ங்கப்தட்டர, அல்னது ரணறரக 

ங்கப்தட்டர? தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்குச் ெரறரண 

கமனக் தகரடுக்கரல் அந்ப் தத்ம அர்களுக்குக் 

தகரடுத்றயக்கறன்நலர்கபர?" ன்ய சகட்டற்கு "இப்சதரது 

ங்களுமட அெரங்கம் தறறல் இயந்றயந்ரல் அந்ப் 

சதரரபறகள் அக்கடமணச் தெலுத்த் சமறல்மன" ன்ய 

குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், இந் றடத்றல் கடந் அெரங்கம் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ரணறம் ங்குரகக் கூநற 

அர்கமப ரற்நற றயக்கறன்நது. அரது, அர்கமப 

அன்ய இசரடிரக அனரற ரபறமகக்குக் கூட்டிக்தகரண்டு 

தென்ய அங்கு எய ததரற றரம டத்ற, ரங்கள் 

தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு உற தெய்ரக எய 

தறமமச் ெர்செத்றற்கு உயரக்கறறட்டு, அர்கமபக் 

கடன் சுமக்குள் ள்பறறயக்கறன்நது. ஆகச, இந் 

அெரங்கம் அந்க் கடன் தரடர்தரக  லள்தரறெலனமண தெய் 

சண்டும். ெறன தொன்ணரள் சதரரபறகளுக்கு ரங்கள் இந்ப் 

தத் தரமகமக் கடணரகப் ததற்நறயக்கறன்சநரம் ன்தது  

6 ரங்களுக்குப் தறன்தைரன் தரறயும். அரது இந்ப் 

தம் ங்கறறன் ஊடரகத்ரன் ங்களுக்கு 

ங்கப்தட்டியக்கறன்நது; அமண ரங்கள் லபச் தெலுத் 

சண்டும் ன்தது அர்களுக்கு ங்கறறலியந்து 

ளத்துதோனரண அநறறத்ல் தென்ந தறன்தைரன் 

தரறந்துள்பது. அப்தடிரண எய சூழ்றமன ரன் 

ற்சதரதும் இயக்கறன்நது.  

இந் ரட்டின் ற்யற, இநக்குற ற்யம் ததரயபரர 

அதறறயத்றமப் ததரயத்மறல், ணக்கு தொன்தை சதெற 

அமச்ெர் ெத் அதொதக அர்கள் ரறம அறகரறக்கரல், 

தபறரட்டு தொலீடுகமப ஊக்குறப்தன்தோனம் ரட்டின் 

ததரயபரரத்ம சம்தடுத் தொடியும் ன்ய 

குநறப்தறட்டியந்ரர். தபறரட்டு ற்யறம, தொலீடுகமப 

ஊக்குறக்க சண்டும் ன்தம ரதொம் ற்யக் 

தகரள்கறன்சநரம். ஆணரல்,  ங்களுமட தறசெங்கபறலுள்ப 

கறரங்கபறல் எய றெரப் தைட்ெறம ன், ற்தடுத் 

தொடிரது? உண்மறல் றெரத்றல் தறன்ங்கறறயந் 

அதறறயத்றமடர தன ரடுகள் றெரப் 

தைட்ெறறன்தோனம் இன்மநக்கு அதறறயத்றமடந் ரடுகபரக 

ரநறறயக்கறன்நண. அப்தடிரணரல் ங்களுமட க்களுக்கு 

த்றறலும் அெரங்கம் றெரப் தைட்ெறமத் றட்டறட்டு 

ஊக்குறக்க ன், தொன்க்கூடரது? ரட்டிலுள்ப  அமணத்து 

க்களும் தன்ததயகறன்ந மகறல், ணறணற 

யரணத்ம அறகரறக்கறன்நசதரதுரன் ரட்டிதமட 

ததரயபரரம் சம்தடும். அமறடுத்து, தபறரட்டு 

தொலீடுகமப ட்டும் ம்தறறயந்ரல் தொனரபறத்துக் 

கம்தணறகள், தொனரபறத்துத் ணறதர்கள் ற்யம் அெரங்க 

ெரர்தை தறணரறகள்ரன் ரட்டின் றகப்ததரற தெல்ந்ர்கபரக 

ரயரர்கசபதரற, ணறதர் யரணத்ம அல்னது 

கறரங்கபறலுள்ப ெரர றெரறகளுமட 

யரணத்ம, அர்கபறன் ரழ்ரரத்ம ந் மக 

றலும் அறகரறக்க தொடிரது.  

அசசதரன்ய லன்தறடித் தரறமனப் ததரயத்மறல், 

ஜல.ஸ்.தே. ெலுமகதோனம் குமநந் ரற அடிப்தமடறல் லன் 

உற்தத்றம ற்யற தெய்னரம் ன்ய கூயகறன்நரர்கள். 

ரங்கள் அம சற்கறன்சநரம். ஆணரல், லணர்கள் 

றர்சரக்குகறன்ந தறச்ெறமணகமப இந் அெரங்கம் ன் 

தொன்ணறன்ய லர்த்து மக்கரல் இயக்கறன்நது? குநறப்தரக, 

டக்கறல் இந்ற லன்தறடிப் தடகுகள் தகரடுக்கறன்ந 

தரல்மனம ன், கட்டுப்தடுத் தொடிரல் இயக்கறன்நது? 

உண்மறல் ங்களுமட க்கள் அப்தடிரண எய 

சூழ்றமனறல்ரன் ரழ்ந்து தகரண்டியக்கறன்நரர்கள். 

ஆகச, இந் ரட்டிதமட அதறறயத்றமப் 
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ததரயத்மறல், ணறச தபறரட்டு தொலீடுகபறல் 

ட்டும் ங்கறறயக்கரல் உள்ரட்டு உற்தத்றகமப 

ஊக்குறக்கறன்ந தெற்நறட் டங்கபறலும் அெரங்கம் ஈடுதட 

சண்டும்; எவ்தரய துமநெரர்ந் அமச்ெயம் ரட்டின் 

னன் கயறச ன்தமட அமச்சு ரலறரண தொடிவுகமப 

சற்தகரள்ப சண்டும். ஆணரல், இங்கு இயக்கறன்ந 

அமச்ெர்கள் ங்களுமட தரகுற, அங்குள்ப ரக்குகள், 

ப்தடித் ன்தமட அமச்மெ மத்துத் ன்மணப் 

தனப்தடுத்றக் தகரள்ப தொடியும் ன்ந மகறனரண எய 

றட்டறடலின் தோனம்ரன் தெற்தடுகறன்நரர்கள். அப்தடி 

அர்கள் தெற் தட்டரல், உண்மறல் இந் ரட்டின் 

ததரயபரரம் சம்தடரது ன்தம ரன் இந்ச் ெமதறல் 

கூநறக்தகரள்ப றயம்தைகறன்சநன்.  

ரங்கள் இன்ய ரட்டின் ததரயபரரம் ெம்தந்ரகப் 

சதெறக்தகரண்டியக்கறசநரம். ஆணரல், ங்களுமட தறசெங் 

கபறல் க்கள் ங்களுமட தெரந் றனங்களுக்குச் தெல்ன 

தொடிரல் இயக்கறன்நரர்கள்; அற்கரகத் ங்களுமட 

தெரந் றனங்களுக்கு தொன்தரக வீறகபறல் உட்கரர்ந்றயந்து 

சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். குநறப்தரக, சகப்தரப்தைனவு 

க்கள் ங்களுமட தெரந் றனங்கமப ங்கபறடம் 

எப்தமடக்க சண்டுதன்ய கூநற, கடந் தய ரட்களுக்கும் 

சனரகப் சதரரட்டம் டத்றக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்; ஆய 

ர கரனத்துக்குள் அர்களுமட குநறத்பவு றனங்கள் 

எப்தமடக்கப்தடுதன்ய இரணுத்றணர் கூநறறயந்ரர்கள். 

ஆணரல், இன்ய ஆய ரங்கள் கறந் றமனறலும் 

சகப்தரப்தைனவு க்களுக்கு உயறபறக்கப்தட்ட றனங்கள் 

இன்ணதொம் எப்தமடக்கப்தடறல்மன. உண்மறல் ங்களு 

மட தெரந் றனத்றல் குடிசநக்கூட தொடிரல் ங்களு 

மட க்கள் வீறகபறல் சதரரட்டம் டத்துகறன்நரர்கள். 

அசசதரன்ய இமலறல் இயக்கறன்ந க்கள் 

ங்களுமட தெரந் றனங்களுக்குச் தெல்னசண்டுதன்ய 

சகரரற, கடந் ம்தது ரட்களுக்கும் சனரகப் சதரரட்டம் 

டத்றக்தகரண்டியக்கறன்நரர்கள்.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු ඉ. චළේවහ නිර්ෙනළදන් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு இ. ெரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

භට විනහඩිඹ හරඹක් ධදන්න මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රී මභනි. 

இந்ப் தரரளுன்நத்றல் அது ெம்தந்ரண ஏர் 

எத்றமப்தைப் தறசமகூட தகரண்டுப்தட்டது. தரது 

கரப்தை இரஜரங்க அமச்ெர் யன் றஜர்த்ண அர்கள் 

அங்கு சடிரக யரக அப்சதரது உயறபறத்ரர். 

ஆணரல், இன்யம அர் அங்கு றல்மன. ங்கள் 

க்களுமட சதரரட்டங்கமப தகரச்மெப்தடுத் சண்டரம்! 

அர்களும் இந் ரட்டிதமட தறமஜகள். அந் 

க்களுமட சதரரட்டத்துக்கரண றரரண சகரரறக்மக 

கமப இந் அெரங்கம் கணத்றதனடுத்து றக றமறல் 

அர்களுக்குத் லர்வு ங்கசண்டுதன்ய சகட்டுக் 

தகரள்கறன்சநன். ன்நற.  

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ශෙට, රු හසුධේ නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ. 

[අ.බහ. 5.42] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස මවියි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි.  

ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී නිධඹී 

පිළිඵයි අඳ අද දින විහද යන්ධන්. ආනඹනඹ යරහ, ඒහ 
භත ඳදනම් ධරහ අඳනඹනඹ යරහ අපි රඵහන්නහ වූ විධේල 
ආදහඹභ ළන තභයි ධභතළන ජ රුණු භ මධන්ධන්. අඩු ණධන් 

"ධභන්න ධම් ධයගුරහදු, ධම් ධස ඵවන ඉවී කිරීධභන් ආඩුඩුට 
අහිමි න ආදහඹභ ධභන්න ධම් විධිඹට පිරිභළධවනහ කිඹරහ" 
ඇභවිරු අඳට කිඹයි කිඹරහ අපි හි මහ. නමුවී ඒ විධිධආ ංයහ 

ධල්නඹක් අඳට වනන්ධන් නළවළ. ධම් ධවේ ම නිහ ආනඹනඹ 
යන ධේල් ඳදනම් යධන අඳනඹනඹ යන ්රභහණඹන්, ඒ 
හධ භ ළඩිවිඹ වළකි අඳනඹන ්රභහණඹන්, ඒ හධ භ ධස ඵේද 

අතවළරීධභන් දුවනන්නහ වූ අරහබඹ පිරිභළධවනහද ඒ ආ ජ විධිඹට 
ණන් හිරුව ධඳන්මභක් ධශේ නළවළ. නිම් අන්ධධඹී හධ  
අඳට ධම් බහයන්න කිඹරහ කිඹන්ධන්. ධධේ නමුවී, භට 
විධඵන ධරොකුභ ්රලසනඹ භභ කිඹන්නම්. භධ   න්ද දහඹඹන් 

භට කි හ, "ඔඵ මභහට ඳහර්ලිධම්න් මධ  ජ ගහ යන්න රළධඵන 
ඳශමුළනි අසගහධ  ජභ අඳට ධරහ විධඵන විඳවීවිඹ ළන ගහ 
යන්න" කිඹරහ. ධම් ධභභ විහදඹට ම්ඵන්ධ හයණඹකුවී 

ධනොධයි. නමුවී, වහභ භට භධ   න්ද දහඹයින්ධ  ඉල්ීමභ 
ඉටු යන්න ධරහ විධඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ආඩුඩුධන් නිහ ආධහයඹක් වළටිඹට 

භෘේධිරහභින්ට රුපිඹල් 2,500ක් වනන්නහ. එධේ නිහ ආධහයඹක් 
වළටිඹට රඵහවනන් මුදර ධම් ආඩුඩු ආහට ඳසධේ හරිලින් 
ඳහ වීතහ. ං මයට වසුධරහ, නහඹඹෆම්රට වසුධරහ, 

දරුන්, හභහජිඹන් භළරිරහ විධඵන ඳුවල්ර 
භෘේධිරහභින්ධුවවී එභ හරිඹ අඩු යන්න තයම් 
අවීපුරුභක්, වනසටභක්, අලුධීසුභක් ධම් ආඩුඩුට 
විධඵනහද කිඹරහ අපි අවන්න ළභළවියි. ධම් වරිඹට 

"ං මධයන් ළටිරහ ඉන්න මිනිසසුන්ට භහජ ආයක්ණ අංලධආ 
ධොනහ ඇවිල්රහ ඇන්නහ හධ " ළඩක්. ධම් හයණඹ භභ කි 
තු මයි. අඩු ණධන් ධම් පිළිඵ නළත ල්ඳනහ ය ඵළලිඹ 

තු මයි. ං මය ව නහඹඹෆම් විඳවීරට වසුවූ භෘේධිරහභින්ධ  
ඳුවල්ලින් ධභළනි අඹ කිරීභක් ධනොකිරීභට තයම් ශීරහචහයභක් 
භහජ ආයක්ණ අංලඹට විිනඹ තු මයි, ඳපු ළනළවීතක් නළවි 

ුවණවී. 

ඊශෙට, භට භධ   න්දදහඹයින්ධන් රළබුණු නිධඹීඹ 
අුව ධම් හයණඹ ඳහර්ලිධම්න් මධන් ඇදුඹ තු මයි. 

අන මරුදහඹ තවීවීඹන් නිහ ඉවී ධන්න කිඹපු ජනඹහ 
ඉන්නහ. "ධම් ්රධේලඹ අන මරුදහඹයි, ඒ නිහ ඉවීධන්න" 
කිඹනහ. ළභළවීධතන් ධවී අභළවීධතන් ඉවීධන්න ඕනෆ. 

ඊශෙට, නහඹගිඹ නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ධල් 
ම්පර්ණධඹන්භ ළඩිරහ ගිඹ නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ඒ 
හධ භ ධල් බහධට ළඩිරහ විබීභ ධවේ මධන් ඒහධආ ඉන්න 
ඵළරි නිහ ඉවී ධන්න ඕනෆ. ඇවළලිඹධොඩ  න්ද ධොට්ඨහධආ 

විතයක් එධේ ඉවී ුවණු මිනිසුන් 1,000ට ළඩිඹ ඉන්නහ. ඒ 
අුව ධම් ්රභහණඹ හිතහන්න. ්රහධේශීඹ ධල්ම් ධොට්ඨහ 
10 ඳභණ ධම් තවීවීඹයි විධඵන්ධන්. එධේ ඉවී ුවණු 

මිනිසුන් ධොධවේද ඉන්ධන්? නෆයින්ධ , හිත මන්ධ  ධල්ර 
ඉන්ධන්. එධවභ යන්න ඵළරි මිනිසුන්, ඉතහභ වනේඳවී මිනිසුන් 
ඉන්ධන් ්රජහලහරහ, එධවභ නළවීනම් ඳන්ර. දළන් 

ඳන්ල්ර ඨින පිංම් ඳටන්න්න හරඹ එනහ. එතධොට ඒ 
මිනිසසුන්ට ඳන්ල්ර ඉන්න ඵළවළ. ඔඹ ධදනහඹ කිඹන ඉඩම් 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

රළිනරහ, ඒහධආ ධල් වදරහ, එභ නිහර ළඩ අන් ධරහ, 
ඒහට ඹන්න රළධඵන  මරු වහභ ගිහින් ධොධවේ ධවී තළනක් 
ධවොඹහධන ඳදිංචි ධන්න කිඹරහ ඒ මිනිසසුන්ට ධල් කුලිඹක් 

ධදන්න ඕනෆ.  

අද ත න  මරු ධල් කුීම රළිනරහ නළවළ. ඒ ළන භභ 
ඇභවි මභහධන් ඇහුහ. ඇභවි මභහ කි හ, රඵන සුභහ ධන් ඉරහ 

ධල් කුීම ධදනහ කිඹරහ. අතළන්ධරහ දුටින ඒ දුඹලුභ 
ජනඹහට - ඒ අඹ නෆ හිත මන්ධ  ධල්ර ඉන්නහ ධන්න 
පුළුන්; ඳන්ධල්, එධවභ නළවීනම් ්රජහලහරහර ඉන්නහ 

ධන්න පුළුන් - රඵන සුභහනධආ ඉරහ ධල් කුීම 
රළධඵන්නට ඕනෆ. ඒ මිනිසසුන්ධ  නළවි ුවණු ඵඩුමුට්ටු ්රභහණඹ 
ධභච්චයයි කිඹරහ තක්ධේරු කිරීභක් නළවළ. දුඹලුභ ධදනහට 

රුපිඹල් 10,000 ණධන් ධදනහ කිඹනහ. ඒවී ධම් ඳුදහ ඉරහ 
ආයම්බ ුවණහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒහ ඒ විධිඹටභ ක්රිඹහවීභ ුවණහද 
කිඹරහ තභවී අඳට ධතොය මරු ලධඹන් රළිනරහ නළවළ. 

ධම්හධආ විධඵන වදිදු අලයතහ නිහයි භභ අද ධම් විහදඹ 

 මශ ජ ධම් ්රලසන ගහ යන්ධන්. අද ඒ මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ 
භහර් නළවි ධරහ විධඵනහ. ඒ මිනිසුන් ශං ර්භහන්තධඹන් 
ජීවී ුවධඩු; ඒහ ඔක්ධීභ නළවි ධරහ ගිහිල්රහ. ඒ මිනිසුන් 

ධවී ර්භහන්තධඹන් ජීවී ුවධඩු; ඒහ ඔක්ධීභ ඹට ධරහ 
ගිහිල්රහ.  ඒ මිනිසසු ධවී ඳළශ නළත ඉන්දන්න ඕනෆ. ධම් 
මිනිසුන්ධ  නළවි ුවණු ජීධනීඳහඹ ධුවධන් න්දි ධදනහඹ 

කි හ. ඒට ඕනෆ තයම් මුදල් විධඵනහඹ කි හ. කිදුභ අඩු 
ඳහඩුක් නළවළ කි හ. ඔඹ කිඹන න්දි ඔක්ධීභ ධදන්න පුළුන් 
කි හ. අභළවි මභහ එධවභ කි හ. වළඵළයි, 2016 ධර්  මයට 

ඹට ුවණු මිනිසුන්ධ  න්දිවී තභ  ජරහ නළවළ. ඒ ධල්රට 
දුවන ුවණු වහනි වහ න්දි  ජරහ නළවළ. ඒ මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ 
වහනිඹට න්දි  ජරහ නළවළ. ධම් හධ  ආඩුඩුක් එක්යි අද අඳට 

ුවධදුව යන්න ධරහ විධඵන්ධන්. ඒ නිහ අඳට ධදස-ධදධොල් 
විඹන්නයි, ලහඳ යන්නයි විතයයි පුළුන්, ධම් හධ  
ආඩුඩුට. දළන් ධම් මිනිසසු නිම් ඵරහධන ඉන්ධන් නළවළ.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භට රඵහ  ජ විධඵන හරඹ ඉයද? 
 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ත විනහඩිඹක් විධඵනහ. 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ත විනහඩිඹද? 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔ . 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ධවොභයි.  

භභ කිඹහධන ආධ  ධම්යි. දළන් Exports, exports කිඹරහ 

ගහ යනහ. ඊට ඉසධල්රහ ධම් විඳතට ඳවී මිනිසුන්ට රඵහ 
ධදනහඹ කිඹපු ධල් කුීම රඵහ ධදන්න. ඊශෙට, ධම් 
මිනිසුන්ධ  ජීධනීඳහඹ වහ න්දි ධදන්න, ධම් මිනිසුන් ට 

ඉඩම් ධදන්න. ධම්  ම ඉඩම් න්න තටභ-තටභහ ඉන්න ඕනෆ 
නළවළ.  ධම්  ම ඉඩම්ර යන් ධොටස අයිවිඹ විධඵන්ධන් 
ආඩුඩුට. ඒ නිහ ඒ මිනිසුන්ට වහභ ඉඩම් රඵහ ධදන්න 

පුළුන්. අධේ ඳශහවීර  මර මුඩු ඉඩම් අක්ය දවස ණනක් 
විධඵනහ. ඒ නිහ ඒ මිනිසසු ඒ දුටින ්රධේලලින්භ ඒ ඉඩම් 
රඵහ ධදන්න පුළුන්.  

දළන් ආඩුඩු  Export ළන ධරොකුට ගහ යනහ. භභ ඒ 

ළනවී කිඹරහ භධ  ගහ නවීනහ. මූරහනහරඪ රු 
භන්ත්රී මභනි, ඳසුගිඹ අුවරුවන දවඹ  මශ ධඩොරර් ිනලිඹන 20ක් 
රංහධන් ධවොධයන් පිට යටට ධන ධොස විධඵනහ. ධඩොරර් 

ිනලිඹන 20ක්! ඒ කිඹන්ධන් ධොඳභණක්ද? 2016 ධර් 
අඳනඹන ආදහඹධභන් දුඹඹට 66ක්. ධම් විධිඹට එ අුවරුේදට 
රංහධන් අඹගහ ධර  මුදල් ධොඳභණ පිට ධරහ ඹනහද? ඒ 

හධ භ තිවි විධයීධි ධර ධම් යටින් එ අුවරුේදට ිනලිඹන 
1.99ක් පිට ධනහ. ඉවින් ධභොන භඟුරටද, බහඩුඩ export 
යරහ ල්ලි වම්ඵ යන්ධන්? ල්ලි වම්ඵ යන්න අපි පුළුන් 

තයම් ළඩිධඹන් අඳනඹනඹ යනහ. නමුවී අඩු-අඩුධන් අඳට 
ආදහඹභ රළධඵනහ. ඇයි ඒ? ඒට ධවේ ම ධරීධආ ධධශ 
ධඳොධශේ විධඵන අඹවඳවී තවීවීඹයි.  ධරී ධධශ ධඳොධශේ 

ඳවින අඹවඳවී තවීවීඹ නිහ අපි ළඩිධඹන් export ශවී, 
අඩුධන් ආදහඹම් රළධඵනහ. ඒ භදිහට, ධම් යධට් වම්ඵ යන 
මුදල් ධවොධයන් පිට යටට අයධන ඹනහ. ඉවින් අධේ යධට් 
රුපිඹධල් ටිනහභ අඩු ධන එ පුවනභඹක්ද? රුපිඹධල් 

ටිනහභ අඩු ධන එ ධවොයි කිඹරහ කිඹනහ. එතධොට 
උේධභනඹ අඩු ධනහඹ කිඹනහ. නමුවී එතධොට මිනිසුන්ධ  
ධඵල්ර හිය ධනහ. ධම් තභයි ධම් ආඩුඩුධ  විධඵන 

අලුධීසු ්රවිඳවීවිඹ. ධම්ට විරුේධ භභ  උපුටහ දක්න ධදඹ 
බහත කිරීභට ඔඵ මභහධන් අය ඉල්රනහ. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ධවොයි. බහත යන්න. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

"Washington-based Global Financial Integrity releases 

startling report" ඹටධවී යන උපුටහ දළක්මභ ඔඵ මභහධ  

අයඹ ඇ ම භභ වභළගත* යනහ. අපි වම්ඵ යන මුදල් 
ධභොටද, ධභඳභණ විලහර මුදරක් ධම් යටින් පිට ධරහ ඹනහ 

නම්? ඇඵඹ වන්න ඕනෆ එතළනටයි.  

ස මවියි. 

1623 1624 

[රු හසුධේ නහනහඹක්හය භවතහ] 

————————— 
*  පවහතකළමස තවළ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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[අ.බහ. 5.50] 
 

ගරු (ෙශළචළර්ය) ආශු ෙළරසංශ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு (சதரெறரறர்) ஆசு ரெறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 
ජහතයන්තය ධශ අභහතයහංලධඹන්, ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 
ඳනත ඹටධවී ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී 

ධධනන නිධඹී පිළිඵ භටවී ගහ කිරීභට රළබීභ ළන 
න්ධතීඹට ඳවී ධනහ.  

භට ලින් ගහ යපු විරුේධ ඳක්ධආ රු හසුධේ 

නහනහඹක්හය භන්ත්රී මභහ අද ඳළවළදිලිභ අඳට ඉදිරිඳවී ශහ, 
ඕනෆභ භහතෘහක් ඹටධවී ඕනෆභ ධදඹක් ගහ කිරීභට පුළුන් 
කිඹන හයණඹ. මුලින්භ එ මභහට භතක් යරහ ධදන්න ඕනෆ, ඳසු 

ගිඹ හර ධආ ඇවි වූ ං මය උවනධයන් ඳසු අපි ඒ අලය ළඩ 
පිළිධශ අනිහර්ඹධඹන් ක්රිඹහවීභ යන ඵ. අද ගහ යන 
භහතෘහට එඹ අදහශ ධනොධන නිහ භභ ඒ ළන ළඩිධඹන් ගහ 

යන්න ඹන්ධන් නළවළ. නමුවී එ මභහට භතක් යරහ ධදන්න 
ඕනෆ, ඒ ධේල් “Helping Hambantota” හධ  ධන්ධන් නළවි 
ඵ. ධම් ආඩුඩු වරිඹහහය ශ තු ම ධේල් ටි යනහ. රු 
භන්ත්රී මභනි, ඒ නිහ ඔඵ මභහට ඵඹ විඹ තු ම හයණඹක් නළවළ. 

අධේ යජධආ ළඩ “Helping Hambantota” හධ  ධන්ධන් 
නළවළ.  ආඳදහට ඳවී ුවණු ජනතහ ධුවධන් අපි ඳළවළදිලි ළඩ 
පිළිධශකින් ශ තු ම දුඹලු ධේල් යන ඵ ඔඵ මභහධ  

ආනධආ ජනතහට කි තු මයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භභ දළන් අද භහතෘහට 
අදහශ ගහ යන්න ළභළවියි. ශ්රී රංහ අඳනඹන ංර්ධන 

ඳනත ඹටධවී ව ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී 
ගහ යන ධොට, අධේ ආඩුඩු විධලේධඹන් ල්ඳනහ යන 
ධදඹක් තභයි ඍජු විධේල ආධඹීජන  -FDI- කිඹන එ.  

යටට ෘජු විධේල ආධඹීජනර අලයතහ ළඩි ධන්න, 
ළඩි ධන්න ඒට අදහශ ටපිටහ ළදුඹ තු ම ධනහ. ධම් 
හර සීභහ -ධම් අුවරුවන ධද-  මශ එභ ක්ධේත්රඹ දක් ධර 

වසුරුන රද ඇභවිරු වයවහ අඳට ඒ වළකිඹහ රළබුණහ. 
ර්තභහන මුදල් ඇභවි මභහ විධේල ඇභවියඹහ ධර ටතු ම 
යන ධොට ධම් යටට GSP Plus වන රඵහන්න  වීත 
භවන්දුඹ අඳට භතයි. ජහතයන්තයධආ අඳට විබුණු විවිධ 

අභිධඹී, විවිධ තවනම් අයින් යධන, ජහතයන්තයඹවී එක් 
අඳට ඹන්න පුළුන් අසගහ වදහන්න එ මභහ වීත භවන්දුඹ 
අඳට අභත නළවළ. අධේ ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය 

ධධශ ඇභවි මභහ විධලේධඹන් ධධශ ුවධදුව 
ම්ඵන්ධධඹන් අලය න උඳහඹ භහර් ව රධභීඳහඹ  
අධයඹනඹ යමින්, ධම් යටට ඉතහ අලය අණ ඳනවී ම්භත 

යන්න උවීහව යනහ. ධභඹ ඉතහභ ළදවී හර්ඹඹක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි,  ධම් හයණඹ භහ භතක් 
යන්ධන් ධම් පිළිඵ භටවී අවීදළකීම් විධඵන නිහයි. ඉසය 

අපි විධේල ආධඹීජඹන් භෙ භවය ධරහට වි 48ක් විතය 
උවීහව ශහ, ධම් යධට්  BOI Company එක් ඳටන් න්න. 
ඒ තභයි, ධම් යධට් විබුණු තවීවීඹ. නමුවී ඒ  රභධ දඹ  මශ 
ෘජු විධේල ආධඹීජඹන් එන්ධන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි ධභළනි 

අණ ඳනවී අලය න්ධන්. අලය හයණහ ටි ඉතහභ ඉක්භනට 
ඉටු යධන, තභන් අයධන එන මුදල් ්රභහණඹ ආධඹීජනඹ 
යරහ ළඩටතු ම ම්ඳහදනඹ ය න්න අලය ටපිටහ විධේල 

ආධඹීජඹන්ට අඳ ස ය දිඹ තු මයි. අද ඉදිරිඳවී ය විධඵන 
ධභභ නිධඹී ම්භත ය ළතිභ  මළින් යන්න 
ඵරහධඳොධයොවී ම න්ධන් එළනි ටපිටහක් වදරහ, ධම් යටට 

අලය ෘජු විධේල ආධඹීජන ටි එක් ැදස යළතිභයි. ඒ  

වහ අලය ටපිටහ ළසීභ හධ භ,  දළුවධම් 
ධක්න්ද්රසගහනඹක් වළටිඹට අඳට ශ්රී රහංකීඹ දළුවභ උඳධඹීගි ය 
න්නවී ධභහි ජ  වළකි ධනහ.  

ං ර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධධශ ඇභවි මභහ අද 

ධම් ක්ධේත්රඹ ළන ගහ ශහ. එ මභහ විධේල ැදකිඹහ ළන කි හ. 
අඳ ධභධතක් ල් දළක්ධක් අධේ රමිඹන් ෘව ධේඹ වහ  
විධේලරට ඹන එයි. මින් ඉදිරිඹට ෘව ධේඹ වහ 

විධේලරට ඹන එට විත තළිනඹ තු ම ධනහ. මින් ඉදිරිඹට 
අඳ ල්ඳනහ ශ තු ම න්ධන් අධේ රමිඹන් ෘවීවිඹන් 
වළටිඹට විධේලරට ඹන්ධන් ධොධවොභද, විධේල ආධඹීජනවී 

එක් ඒහඵේධ ුවණු ළඩටවන් එක් අඳ ම්ඵන්ධ න්ධන් 
ධොධවොභද කිඹහයි. ධම් වහ අඳට ධවො අසගහක් රළබී 
විධඵනහ. භභ ඊට උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.   

2017  ධනොළම්ඵර් භහධආ දුට ජඳහනඹ තභ ධධශ ධඳොශ 
විෘත ය විධඵනහ, ැදකිඹහ වහ ෘවීවිඹන් රඵහ ළතිභ 
පිිය. ධභයින් අඳට ධවො අසගහක් රළධඵනහ, අධේ 
රමිඹන් ෘවීවිඹන් වළටිඹට ජඳහනඹට ඹන්න. 2017 ය 

අ නවිට ජඳහනඹ අභ ලධඹන් nursesරහ 1,000ක් 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඊට අභතය ඔුවන් විවිධ තහක්ිය 
ශිල්පීන් ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ධම් යටල් භෙ ඇවි 

යන්නහ ගිවිසුම් වයවහ, ඒ යටර අලුවින් ඇවින අලයතහ 
වයවහ ෘවීවිඹන් ලධඹන් අධේ අඹ ැදකිඹහ වහ ඒ යටරට 
ධඹොමු යන්න ඉදිරිධආ ජ අඳට වළකිඹහ රළධඵනහ.  

අධේ රු ඇභවි මභහවී වන් ශහ හධ , ශ්රී රංහධ  
ආධඹීජන ම්ඵන්ධධඹන් විධඵන ්රධහන ්රලසනඹක් තභයි, අලය 
ම්රුන්, නළවීනම් පුහුණු රමිඹන් නළවිමභ. ඒ ධරොකු 

්රලසනඹක්. ධම් වහ විවිධ ඩුඩහඹම් -තරුණ යහඹඹන්, 
හන්තහ යහඹඹන්- විවිධ ළඩටවන් ඳටන් ධන 
විධඵනහ. ඉන් එ ළඩටවනක් ධර "Women in 

Construction" කිඹන හන්තහ ංභඹ ඉදි කිරීම් ක්ධේත්රධආ 
ෘවීවිඹන් ධර හන්තහ පුහුණු යන්න ල්ඳනහ යමින්, ඒ 
ළන ගහ ය විධඵනහ. ධම් ල්ඳනහ යන්ධන් ෘවීවිඹන් 
වළටිඹට හන්තහ පුහුණු යන්නයි.  

්රධහන ලධඹන්භ paintersරහ වළටිඹට හන්තහන් 
50ධදධනක් භෆත හරධආ පුහුණු ශහ. ෘව ධේඹට ඹන්ධන් 
නළවි, තභන්ධ  රභ වළකිඹහවී එක් ෘව ධේඹට ඩහ ධවො 

ආදහඹභක් රඵහන්න ධම් වයවහ හන්තහන්ට පුළුන්භ 
රළධඵනහ.  අනහත ැදකිඹහ අසගහ එක් ඔුවන්ට ඒ ඉඩ 
්රසතහ රළධඵනහ.  ඒ හධ භ අපි අලුවින්  තරුණ 

යහඹඹන්  පුහුණු යනහ. තරුණ යහඹඹන් වයවහවී 
අඳට ඒ අසගහ රළධඵනහ. භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. IT 
industry එධක් KPO, BPO ළනි sectorsලින් ධම් 

යහඹඹන් ළඩිදිතුණු යන්න අඳට වළකිඹහ රළධඵනහ. 
ආධඹීජඹන් වයවහ ශ්රී රංහධ  ඉදිරි භනට ඉතහභ ශුබදහය  
හතහයණඹක් ළරසී විධඵනහ. අඳ එයින් නිදු පර්රධඹීජන 
ධන ඉදිරිඹට ඹහ තු මයි කිඹහ වන් යමින්, භධ  ගහ 

අන් යනහ. ස මවියි.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට ශෙට, රු භහින්ද ඹහඳහ අධේර්ධන භන්ත්රී මභහ.  

ඊට ධඳය, ුවරුන් ධවී රු භන්ත්රීයධඹක් මූරහනඹ වහ 

රු රකී ජඹර්ධන භන්ත්රී මභහධ  නභ ධඹීජනහ යන්න.  
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රෙ මඳමර්රළ ෙශතළ (තිරවර වංලර්ධන 
ශළ ලනජීවි අෙළතයතුෙළ) 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததசர - வலுவாோர 

அதறறயத்ற ற்யம் ணெலரெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, "රු රකී ජඹර්ධන 

භන්ත්රී මභහ දළන් මූරහනඹ ත තු මඹ" යි භහ ධඹීජනහ යනහ.  
 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුල ගරු ්ඩ්ලඩ් ගුණමවේකර ෙශතළ මූළවනමයන් ඉලවය 

වුමයන්  ගරු කී ජයලර්ධන ෙශතළ මූළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குசெக அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ய அகனச, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 

 
[අ.බහ. 5.56] 

 
ගරු ෙහින්ද යළඳළ අමේලර්ධන ෙශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அசதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ධම් යධට් ආර්ථිධආ ඉදිරි 
භන ධුවධන් ඉදිරිඳවී ය ඇවි ධභභ ඉතහභ ළදවී නිධඹී 
පිළිඵ ගහ යන්න අසගහක් රළබීභ ළන භහ  මටු ධනහ. 

ධභොද, ධම් ආඩුඩු ඵරඹට ඳවී ුවණු දධේ දුට ධම් න 
ධතක් ගහ ධශේ අඳනඹන ංර්ධනඹ ළන. අඳනඹනඹ දිතුණු 
යරහ අධේ යධට් ආර්ථිඹ දිතුණු යනහ කි හ. ඒධක් කිදුභ 

ළඹක් නළවළ. අඳනඹනඹ දිතුණු යන්න පුළුන් නම් යධට් 
ආර්ථිඹ දිතුණු නහ. ධම් යධට් ිනහි ුවණු ෆභ ආඩුඩුක්භ 
උවීහව ධශේ අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න.  ධම් ආඩුඩුවී 

එධවභ ගහ යන එධක් යදක් නළවළ. නමුවී, ක්රිඹහධන් ධම් 
හර්ඹ දුේධ නහද කිඹන එ ළන තභයි අඳට ළඹක් 
ඳවින්ධන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි,  ධම් න ධතක් වළභදහභ ගහ 
ශහ,  විධේශීඹ ආධඹීජන ළන.  "විධේශීඹ ආධඹීජන ධම් යටට 
එනහ, එධේ ආහභ අඳට ධම් විධිධආ ැදකිඹහ අසගහ ඇවි නහ, 
ැදකිඹහ ද රක්ඹක් වළධදනහ, අඳට ැදකිඹහ ධදන්න ධධනක් 

නළවිනහ"  ළනි භතඹක්  ජනතහ  මශ ඇවි යමින්,  ජනතහ 
මුශහ යධන ගිඹ භනක් තභයි ධම් ආඩුඩු මුර දුටභ ගිධආ.  
ධම් නධොට ධම් යටට ඳළමිිය විධේශීඹ ආධඹීජන ධභොනහද 

කිඹරහ කිඹන්න තයම් අද ධම් ආඩුඩුට ලක්විඹක් නළවළ. ධභොනභ 
investment එක්වී ආධ  නළවළ. ුවරුවී ධම් යටට ඇවිල්රහ 
ආධඹීජනඹ ධශේ නළවළ. ඒ පිළිඵ ධම් යජඹ ධන ගිඹ 

්රවිඳවීවිඹ, ධඵොරු ්රචහය,  අහර්ග ළඩ පිළිධශක් වළටිඹටයි 
අපි දකින්ධන්. එධවභ නම්, ධම් අඳනඹන ධොන්ධේදුලින් ඇවි 
ළඩඹ ධභොක්ද?  

අද දින ධම් බහධ   ජ රු  සුනිල් වඳුන්ධනවීවි භන්ත්රී මභහ 
විදුන් නළඟ ්රලසනඹට පිළි මරු ධදමින් අධේ රු භලික් 

භයවිරභ අභහතය මභහ  කි හ,  අද ම්මිරිස කිධරීක් වහ 
රුපිඹල් 1,400 මිරක් අද යධට් විධඵනහඹ කිඹරහ. භභ දන්න 
විධිඹට  ධම් රංහ ඇ මධශේ නම් එධවභ මිරක් නළවළ. ධභොද, 

අපිවී ඒ යහඳහයධආ ඉන්නහ; අඳවී ඒ යහඳහයඹ ළන දන්නහ. 

සුළු අඳනඹන ධබී අඳනඹන යහඳහයඹට අඳවී පුළුන් වළටිඹට 
ම්ඵන්ධ නහ. ඒ එ තළනදිවී ම්මිරිස කිධරීට 
රුපිඹල් 1,400 මිරක් රඵහ ධදනහ ඳසු ගිඹ භහ 8 ඇ මධශේ අපි 
දළ විබුධඩු නළවළ. එධවභ නම්, ධභ මභහට රළබී විධඵන 

ධතොය මය ළයදියි. අද හභහනයධඹන් ධම් ම්මිරිස කිධරීක් 
විකුණන්න පුළුන් මිර රුපිඹල් 800යි. රුපිඹල් 1,200 න ධතක් 
මිරක් විබුණහ. ඒ ඇවීත. රුපිඹල් 1,400 න ධතක් ධවො 

ම්මිරිසරට මිරක් රළබුණහ. ඒ ට ට භහ ණනට ලින්.  

ධම් ධභොධවොත න ධොට විඹට්නහභධඹන්  ම්මිරිස ධවොධයන් 

ධන්හ ධභධවේදි pack යරහ විකුණන ළඩ පිළිධශක් 

ක්රිඹහවීභ නහ. ඒ ළඩ පිළිධශ ක්රිඹහවීභ න නිහ අධේ 

ම්මිරිසරට මිරක් නළවිධරහ විධඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රී මභනි, තභවී අධේ ම්මිරිසරට ධවො මිරක් විධඵනහ. 

ධභොද, අධේ piperine content එ ළඩියි. ඒ නිහ ඒ 

ම්මිරිසර ඉල්ලුභ ළඩියි. ඒහධආ විධඵන quality එ ධවොයි. 

එභ නිහ අඳට ඒ මිරවී රළධඵනහ. එධවභ නළවීනම් අධේ 

යහඳහයඹ ම්පර්ණධඹන්භ ඉයයි.  

අද අධේ කුළු ඵඩුරට හභහනයධඹන් ධවො මිරක් විධඵනහ.  

කුරුඳුරට ධවො මිරක් විධඵනහ; ධවීරටවී ධවො මිරක් 
විධඵනහ. ධවීරට ධවො මිරක් විබුණවී ධවී නිසඳහදනඹ 
ළටුණහ. ධම් ධඳොවීර විධඵන ංයහ ධල්න දිවහ ඵරන්න, ධවී 

මිර ධම් හර සීභහ  මශ ධොඳභණ ළටුණහද කිඹරහ. දුඹඹට 
3.6කින් ධවී නිසඳහදනඹ ළටුණහ. එතධොට ධොධවොභද අපි 
අඳනඹනඹ ළන ගහ යන්ධන්? අඳනඹනඹ ළන අපි ධභොනහද 

ගහ යන්ධන්? ධම් යජඹ ඹටධවී අඳනඹනඹ කිඹන්ධන් අමූලි 
ධඵොරුක් වළටිඹටයි භහ දකින්ධන්. ධභඹ ජනතහ මුශහ යන්න 
ඳහවිච්චි යන චනඹක් ඳභණයි. අඳනඹන ංර්ධනඹක් නළවළ. 

අඳනඹනධඹන් අපි ඵරහධඳොධයොවී ම ුවණු ඉරක් යහ අඳට 
ඹන්න ඵළරි ුවණහ.  එධවභ ළඩ පිළිධශකුවී ධම් ආඩුඩුට 
නළවළ. ඒයි අඳට කිඹන්න විධඵන්ධන්. ඒ ළන අධේ 

අභහතයරුන්ට ළටහීභකුවී නළවළ. භලික් භයවිරභ ඇභවි මභහ 
අය විධිඹට කිඹන ධොට භභ පුවනභ ුවණහ. ධභ මභහට ධොධවොභද 
එධවභ ධතොය මයක් ආධ  කිඹරහ. අද යධට් ඕනෆභ තළන ඇවිදරහ 
ඵරන්න, ම්මිරිස කිධරීක් රුපිඹල් 1,400ට න්නහ තළනක් 

විධඵනහද කිඹරහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ඔඵ මභහවී දන්නහ ඇවි; 

ඔඵ මභහධ  ඳශහධවීවී ම්මිරිස ඇවි. ඔඵ මභහට පුළුන් නම් 

ම්මිරිස න්නහ ඩඹට ගිහිල්රහ අවන්න, දළන් ම්මිරිස 

කිධරීක්  න්ධන් කීඹටද කිඹරහ. ඒ තභයි  ඇවීත තවීවීඹ. 

එභ නිහ ධම් තවීවීඹ ධවීරුම් න්න, රු අභහතය මභනි.  

 අධඹීජනඹ යන්න පුළුන් විලසහන්ත යහඳහරිධඹ  ී
අධේ යධට් ඉන්නහ. ඒ මිනිසසුන්ට අද අසගහක් නළවළ. 

අුවයහධපුයධආ ධීඹහ ධතල් නිසඳහදනඹ යන භහ දන්නහ 
යහඳහරිඹකු ඉන්නහ.  ඒ භුවසඹහ අධේ යධට් ධීඹහ හ 
යරහ,  භදි වරිඹ පිට යටිුවවී ධනළල්රහ ධීඹහ ධතල් 

නිසඳහදනඹ යනහ. ඒ නිසඳහදනඹ යන ර්භහන්තලහරහට 
භභ ගිඹහ. ඒ පුේරඹහ තභ නිසඳහදනඹ යන්ධන් ඳයණ ඹන්ත්ර 
සත්ර තඵහධන. තභවී වරි නිසඳහදනඹක් එ මභහට රඵහ න්න 

ඵළවළ. දළන් ඒ නිහ එ මභහ ල්ඳනහ යරහ විධඵනහ, අලුධතන් 
ඹන්ත්ර සත්ර ධනළල්රහ ධම් ර්භහන්තලහරහ නමයණඹ යරහ 
අලුධතන් ආධඹීජනඹක් යන්න. ධම් ආධඹීජනඹ US Dollars 
300 million.  ඒ පුේරඹහ ඒ යන්න සදහනම්. නමුවී, එ මභහට 

ුවභනහ යන ඳවසුම් ධම් ආඩුඩු තභ වනන්ධන් නළවළ. 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, යහඹ ඇ මධශන් අක්යඹ 
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හධ  ිනම් ්රභහණඹක් ඕනෆ යනහ, ධම් ඵඩු ඵඩහ ය න්න. ඊ 

ශෙට, ඒ පුේරඹහට ුවභනහ යනහ, ර්භහන්තලහරහ සගහපිත 
යන්න මු මයහජධර ඳළවීධතන් ධවී ධොධවන් වරි අක්ය 
10, 15 ඉඩභක්. ධම් ධදභ ආඩුඩු වනන්ධන් නළවළ.  

ඳසුගිඹ දසර යහධආ ඉඩභක් අුවරුවන ණනට ඵවන 

ධදන්නට tenders call  ශහ. ඒ ධටන්ඩර් එධක් ජ ධම් පුේරඹහ 
ළඩිභ මිර ඉදිරිඳවී යරහ ඳශමුධනිඹහ ුවණහ. නමුවී තභ ඉඩභ 
වනන්ධන් නළවළ; ධදන්ධන්වී නළවළ. ධභොද, ඒ ධටන්ඩර් එධක් ජ 

ආඩුඩුට අලය පුේරඹහ ආධ  නළවළ, ඔහු ඉදිරිඳවී යරහ 
විබුධඩු ඊට ඩහ අඩු මිරක්. එභ නිහ ඒ ධඩන්ඩර් එ cancel  
යරහ, ආධආභවී ළන්නට වදනහ.  ධම් තභයි ධම් 

ආඩුඩුධන් අද ධේශීඹ යහඳහරිඹහට රළිනරහ විධඵන දහඹහදඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, වළභ තළනභ දුවන න්ධන් 
ධවොයභ.  වළභ තළනභ මුදල්රට ඹට ධරහ විධඵන්ධන්. එභ 

නිහ අද ධේශීඹ යහඳහරිඹහට නළඟිටින්න අසගහක් නළවළ.   
එධවභ තවීවීඹක් විිනඹ ජ තභයි අද  ධම් නිධඹී ධනළල්රහ 
විධඵන්ධන්. විවිධහහය ධවොයම් ව  අඹගහ ධර මුදල් හුභහරු 
ධන අසගහක්.  ඒ නිහ ධම් යට දහවී දිතුණු ධන්ධන් 

නළවළ. අධේ යධට් ආධඹීජඹහට තළනක් නළවළ. අධේ යධට් 
ආධඹීජඹහට ආධඹීජනඹ යන්නට නධර්ඹක් නළවළ; ධම් 
ආඩුඩු ඒ අඹට නධර්ඹ ධදන්ධන් නළවළ. ඒ නධර්ඹ ධදන්ධන් 

ආඩුඩුට ුවභනහ යන උදවිඹට විතයයි. නමුවී ඒ උදවිඹවී 
ධම් යන්ධන් නළවළ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, එභ නිහ 
ධම් ධන එන රද නිධඹීලින් පරක් නළවි ඵ කිඹමින් භධ  

චන සල්ඳඹ අන් යනහ. ධඵොධවොභ ස මවියි. 
 

[தற.த. 6.02] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුෙළර් ෙශතළ 
(ரண்தைறகு அ. அறந்த் குரர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
தகௌ மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்களுக்கு 

ன்நற! இன்ய ரங்கள் ற்யற, இநக்குற தரடர்தரண 

றரத்றசன கனந்துதகரண்டு தல்சயதட்ட கயத்துக்கமப 

தொன்மத்துக்தகரண்டியக்கறன்சநரம். து ரடரணது 

இற்மகரகச அமணத்து பங்கமபயும் தகரண்டரக 

இயக்கறன்நது. இமணறட்டு ரங்கள் ததயறம் 

தகரள்பதொடியும். இது இமநணரல் தகரடுக்கப்தட்ட எய 

தகரமட. றெரத்துக்கு ற்ந ம, அற்கு றகரண 

தறல் உட்தட மண இற்மக பங்கள் அமணத்மயும் 

தகரண்ட து ரடரணது,  ற்யற தரடர்தரண 

றடங்கபறல் அறக கணத்மச் தெலுத்றணரல், இன்தம் 

பறக்கரக ரநதொடியும் ன்தது ணது கயத்ரகும். ரங்கள் 

இநக்குறமக் குமநத்து ற்யறம அறகரறக்கும்சதரது 

து ரட்டின் பம் ததயகுசரடு, து ரழ்க்மகத் ம் 

உர்ந்து ததரயபரர றமனமயும் சம்தடும். 

அதுட்டுல்னரல் தல்சயதட்ட அதகூனங்கமபயும் 

ரங்கள் ததற்யக்தகரள்ப தொடியும். அந் மகறசன, இது எய 

ல்னரட்ெற அெரங்கம் ன்ந அடிப்தமடறல் ற்யறறல் 

அறக அக்கமநமயும் கணத்மயும் தெலுத்துது 

ததரயத்ரணரக இயக்கும்.  

ரங்கள் இந் ரட்டிலியந்து ற்யற தெய்யும் 

ததரயட்கபறசன சறமனயும் இநப்தயம் தறரணரணம. 

அத்சரடு, ெறய ற்யறப் தறர்கள் ன்ந மகறல் ரங்கள் 

தல்சய மகரண உற்தத்றகமபயும் ற்யற 

தெய்கறன்சநரம். ஆணரல், து ரட்டின் பத்மப் 

ததரயத்பறசன - து ரட்டிற்கு இயக்கும் ரய்ப்மதப் 

ததரயத்பறசன இம சதரதுரணர ன்ய தரர்த்ரல், 

இல்மன ன்சந ரங்கள் தெரல்னனரம். ஆகச, ரங்கள் 

இந்த் துமநம சலும்  ஊக்குறப்ததெடரக து 

இனக்மக சலும் றரறவுதடுத்ற தொன்சணரக்கறப் சதரகதொடியும்.  

இன்ய ெலண ரட்மட டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

தல்சயதட்ட ததரயட்கள் உற்தத்ற தெய்ப்தடுகறன்நண. 

இன்ய உனகறல் ந் ரட்டுக்குப் சதரணரலும் அங்கு ெலண 

ரட்டின் உற்தத்றப் ததரயட்கள் ெந்மகமப 

ஆக்கறறத்துக்தகரண்டியப்தமக் கரதொடியும். ஆகச, 

அந் அபவுக்கு இன்ய ெலண ரட்டின் ற்யற றக உச்ெ 

றமனறல் இயப்தமக் கரனரம். ததரயபரர ரலறரக 

அர்கள் எய தைட்ெறமத் ற்சதரது சற்தகரண்டுயம 

ரங்கள் கரக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அங்சக 

உற்தத்றரகும் ததரயட்கபறல் அசகரணம குடிமெக் 

மகத்தரறல் ன்ந மகறசனச உற்தத்ற 

தெய்ப்தடுகறன்நண. ஆறதம், அற்மநப் தரர்க்கும்சதரது 

வீண இந்றத்றதெடரக றக தட்தரக ரரறக்கப்தட்ட 

ததரயட்கமபப் சதரன்ந எய சரற்நத்ம ங்கபரல் 

உக்கூடிரக இயக்கறன்நது. அந் மகறல், ணற 

பத்மச் ெரறரகப் தன்தடுத்தும் எய ரடரக ரங்கள் ெலண 

ரட்மடப் தரர்க்கனரம். ங்களுமட உமப்தரபர்களும் 

அர்களுக்குச் ெமபத்ர்கபல்னர். இனங்மகமப் 

ததரயத்பறசன உமப்தர்கள் கடிண உமப் 

தரபறகபரர். அந் மகறல், ரதொம் து க்கபறன் அந் 

பத்ம ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டும். அப்தடிப் 

தன்தடுத்துதெடரக து ற்யறம உர்த் தொடியும். 

ற்யறறதெடரக ரட்மட பப்தடுத் தொடியும். 

அசசத்றல், து ரட்டின் ற்யறறசன தொக்கற 

இடத்மப் ததயம் இநப்தமப் தற்நற ரன் எயெறன 

றடங்கமப இந் உரற ெமதறசன தகறர்ந்துதகரள்ப 

றமணக்கறன்சநன். ரங்கள் இநப்தமக் குமநந் றமனக்கு 

ற்யற தெய்கறன்சநரம். து இநப்தமக் குமநந் 

றமனக்கு ரங்கும் ரடுகள் அற்நறதெடரகத் 

ரரறக்கப்தட்ட ததரயட்கமப இந் ரட்டுக்கு அறக 

றமனக்கு லப ற்யற தெய்யும் எய றமனமம ரங்கள் 

தரர்க்கறன்சநரம். அறல் றசெடரக, ரகணங்களுக்குப் 

தன்தடுத்ப்தடும் இநப்தர் டர்கமபக் குநறப்தறடனரம். 

குமநந் றமனறசன தோனப்ததரயட்கமப து 

ரட்டிலியந்து ததற்யக்தகரண்டு அற்நறன்தோனம் தொடிவுப் 

ததரயட்கமபத் ரரறத்து லண்டும் து ரட்டுக்கு அறக 

றமனக்கு அதப்தைகறன்நரர்கள். இதெடரக ரங்கள் தல்சய 

ஷ்டங்கமபச் ெந்றக்கறன்சநரம். அறக றமன தகரடுத்து 

ரங்கசண்டி எய றமனம! அதுரத்றன்நற, து 

ததரயபரரத்ம அந்ற ரடுகளுக்குத் ரமரர்த்துக் 

தகரடுக்கசண்டி எய றமனம! இப்தடிரக க்கு 

ரய்ப்தறல்னர தல்சய அதகூனற்ந றடங்கமப 

ரங்கள் ெந்றத்து யகறன்சநரம். இங்சக டர் உற்தத்ற 

தெய்ப்தட்டரலும்கூட அது சதரதுரணரக இல்மன. அந் 

உற்தத்றம தரரறபறசன தெய்ற்கரண ல்னர ரய்ப்தைம் 

ெறகளும் து ரட்டில் இயக்கறன்நண. அமண ரங்கள் 

ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டும். தயசண ணற 

பங்கமப ரத்றம் தபறரட்டுக்கு ற்யற தெய்ம 

றயத்ற து தோனப்ததரயட்கமப அல்னது து ரட்டிசன 

ரர் தெய்ப்தடும் ததரயட்கமப தபறரடுகளுக்கு 

ற்யற தெய்ச ததரயத்ரணரக இயக்கும். 

அர்களூடரக து உற்தத்றகமபப் ததயக்கற அற்மந 

ற்யற தெய்ச ெறநந் அணுகுதொமநரக இயக்கும். அந் 

மகறல், இந் றமனமம ரங்கள் ரற்நறமக்க 

சண்டும். து இந் ல்னரட்ெற அெரங்கம் அம 
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ஊக்குறக்க சண்டும்.  உற்தத்றமப் ததயக்குற்கரண 

ல்னர டடிக்மககளும் டுக்கப்தட சண்டும்.  

அதுரத்றல்ன, ல்னரட்ெறக்குக் கறமடத் எய  

ப்தறெரம்ரன் GSP Plus ரறச் ெலுமக. இது 

இல்னரற்சதரணன் கரரகப் தல்சய 

தரறற்ெரமனகள் தோடப்தட்டண; தல்சய உற்தத்ற 

றமனங்களுக்குப் தட்டுப் சதரடப்தட்டது. ஆணரல், அது 

லண்டும் க்குக் கறமடத்ன் கரரக அந் றமனம 

ரயம் யரய் க்குக் கறமடத்றயக்கறன்நது; தோடப்தட்ட 

தரறற்ெரமனகமப லண்டும் இங்க மக்கக்கூடி ல்ன 

றமனம இப்சதரது ற்தட்டியக்கறன்நது. அதெடரக 

சமனரய்ப்மத ற்தடுத்க்கூடி ரய்ப்தை இப்சதரது 

இயக்கறன்நது. அதுரத்றன்நற, து உற்தத்றகமப 

தபறரடுகளுக்கு அறகரணபறல் ற்யற தெய்க்கூடி 

ரய்ப்தைம் ற்தட்டியக்கறன்நது. ஆகச கறமடத்றயக்கறன்ந 

இந் ரறச்ெலுமகம ரங்கள் ெரறரகவும் தொமநரகவும் 

தன்தடுத்றக்தகரள்ப  சண்டும்.  

இன்ய மனகத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு 

தற்யக்கும் சற்தட்ட தரறற்ெரமனகள் தோடப்தட்டுக் 

கறடக்கறன்நண. செற பங்கபரண இந்த் தரறற்ெரமனகள் 

அங்கு தூர்ந்துசதரய் உளுத்துக்தகரட்டும் றமனறல் 

இயக்கறன்நண. இற்கு ரங்கள் தொற்யப்தைள்பற மக்க 

சண்டும். இவ்ரய றர்ரகங்கபறணரல் மகறடப்தட்ட 

தரறற்ெரமனகமப ரங்கள் லண்டும் இங்க மக்க 

சண்டும். அற்கரக ரன் அங்சக சறமனரன் உற்தத்ற 

தெய்ப்தட சண்டுதன்ய தெரல்ன றல்மன. இந்த் 

தரறற்ெரமனகபறல் தவ்சய றரண ததரயட்கமப 

உற்தத்ற தெய்தெடரக - மகத்தரறல் சதட்மடகமப 

ற்தடுத்துதெடரக, அங்சக தைற தரறல்தட்தத்ம 

அநறதொகப்தடுத்ற தைற உற்தத்றகமப அறகரறக்க தொடியும். 

இன்தோனரக இமபஞர் யுறகளுக்கு சமனரய்ப்மதயும் 

ங்க தொடியும். ஆகச, இவ்ரய தோடப்தட்டியக்கும் 

தரறற்ெரமனகமப லண்டும் இங்கமக்க டடிக்மக 

டுக்க சண்டுதன்யம் ல்னரட்ெறக்குக் கறமடத் ரய்ப்மதச் 

ெரறரகப் தன்தடுத் சண்டுதன்யம் அெரங்கத்மக் 

சகட்டு, ெந்ர்ப்தபறத் அமத் மனர் அர்களுக்கு 

லண்டும் ன்நற கூநற, றமடததயகறன்சநன். ன்நற. 

 
[අ.බහ. 6.10] 

 

ගරු චන්දිෙ ගෙමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு ெந்ற கசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ශ්රී රංහ අඳනඹන  ංර්ධන  

ඳනත ඹ ටධවී නිධඹීඹ ම්ඵන්ධධඹුවවී, ආනඹන වහ අඳනඹන 
ංඳහරන  ඳනත  ඹටධවී නිධඹී ම්ඵන්ධධඹුවවී  අදවස  
දළක්මභට අසගහ රඵහ  ජභ පිළිඵ ඔඵ මභහට  ස මවින්ත 
ධනහ.  

විධලේධඹන්භ ධර්ඛීඹ කනවීධඹන් අඩු ධඳොලිතීන් ආනඹනඹ 
වහ ධස ඵේද නිදවස කිරීභ ම්ඵන්ධධඹන්  භධ  ඇය භ ව 
අදවස කිහිඳඹක් ඉදිරිඳවී කිරීභට ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. 

විධලේධඹන් ඳශු ම්ඳවී ක්ධේත්රධආ silage - වීවී ආවහය  
නිසඳහදනඹ වහ බහවිත න ධඳොලිඑවිීමන්ර මිර  අඩු මභ 
 මළින් එඹට විලහර නභයතහක් ඇවි ධ ඹ කිඹහ  භහ විලසහ  

යනහ.  අධේ යධට් ඳශු ම්ඳවී ක්ධේත්රධආ අඩුධන් බහවිත න 
silage වීවී ආවහය  ධරීධආ ධඵොධවී යටර  බහවිත න්ධන්  

වීවීඹන්ධ  ප්රිඹභනහඳ  වීවී  ආවහයඹක් ලධඹන්ඹ කිඹන 

රුණ වන් යන්නට ඕනෆ. ඒ හධ භ silage වහ විවිධ 
ඵළක්ටීරිඹහ ර්  ධඹොදහ ළතිධභන් ඒ ප්රිඹභනහඳ තවීවීඹ 
තවනයටවී ර්ධනඹ යන්නට වළකිඹහ රළධඵනහ. ඒ හධ භ ඒ  
වීවී නිසඳහදනර තවීවීඹ ව ්රභහණහවීභ ර්ධනඹ 

තදින්භ ධම් silage  වීවී ආවහය  මළින්  ර්ධනඹ ය න්නට 
වළකිඹහ විධඵනහ. එභ නිහ ධභභ ටතුවීත හීමන 
අලයතහඹක් ලධඹන්  භහ  දකිනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ඒ හධ භ tyre casing  
ම්ඵන්ධධඹන් ධස ඵේද ඉවී කිරීභ  මළින් ධේශීඹ ටඹර් 
ර්භහන්තධආ ්රඵර ඩඉභක් ඳසු ශහ ඹ කිඹහ භභ දකිනහ. ඒ  
හධ භ අඩු මිරට ටඹර් නිසඳහදනඹ ය විධේලරට අඳනඹන 
කිරීධම් වළකිඹහ රළධඵනහ.  ධම් රුණු ම්ඵන්ධධඹන්  විධලේ 
අධහනඹ ධඹොමු ය ටතු ම යන්නට  ඕනෆඹ කිඹන  එ භභ 
කිඹන්න ළභළවියි.   

ධොන්ක්රීට් ධඳොම්ඳ යග ඳහවිච්චි කිරීභ  මළින් ධම් න විට   

ධම් යධට්  ඉදිකිරීම් ක්ධේත්රධආ ටතු ම  විලහර ්රභහණඹක්  දුවන 
ධනහ. විරුේධ ඳක්ධආ භන්ත්රීරුන් ධභොනහ කි වී, අද 
ධොධවේ ගිහින්  ඵළලුවී  ධොඩනළඟිලි ඉදිධමින්  ඳවිනහ. ඒහ  
එ  එ ඳුවල් ඳහරනඹ ඹටධවී ධනොධයි දුේධ ධන්ධන්. 
හධහයණ ධොඩ නෙහ වී ආඹතන වයවහයි දුේධ ධන්ධන්. 
ධම්හධආ ජ ධොන්ක්රිට් ධඳොම්ඳ යග වහ ්රඵර ඉල්ලුභක් 
විධඵනහ. එභ නිහ ධම් අසගහධ  ජ අදහශ ධස ඵේද අඩු කිරීභ  
ම්ඵන්ධධඹන් ධම් යධට් පුයළදුඹන් විධිඹට අපි  මටු විඹ තු මයි.  

අද  ධම් විහදධආ ජ භහ වනටු ධදඹක් විධඵනහ. ඒ තභයි, ජනතහ 
විමුක්වි ධඳයමුධඩු භන්ත්රී මභන්රහ විඹට අදහශ ධනොන  මුදල් 
අභහතයහංලඹ,  විධේල ටතු ම අභහතයහංලඹ, ජහවි ධරොතැදයි 
භඩුඩරඹ, ංර්ධන ධරොතැදයි භඩුඩරඹ ළන ගහ කිරීභ.  ඒ  
ළන භභ හටු ධනහ. ඒ ඳක්ධආ භන්ත්රීරු වළභ දහභ 
එධවභයි.  විඹට අදහශ ධනොන ධදඹ තභයි ගහ යන්ධන්. 
එ මභන්රහ වළභ දහභ ගහ යන්ධන්  විඹඹට ඳරිඵහහියයි. 
විඹඹට ඳරිඵහහිය ගහ යරහ එ මභන්රහට ආඩුඩුක් ආධොවී 
ඒ ය න්නටවී ඵළවළ. ඒ අඹ ආඩුඩුධ  ටතු මරට 
ඳරිඵහහිය තභයි  වළභ දහභ ගහ යන්ධන්.  

 රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ  "ඹන්ධන් ධොධවේද  
භල්ධල්   ධවොය ධඳොල් කිඹන්නහ හධ " ගහ ඳටන් වීධවීභ 
ං මධයන්. එ මභහ හිතන්ධන් වළභ දහභ ං මය ළන කිඹමින් 
ඉන්න පුළුන්ඹ කිඹහයි. ං මධයන් ධේලඳහරනඹ යන්න 
පුළුන්ඹ කිඹහ  රු හසුධේ නහනහඹක්හය භළවි මභහ වළභ දහභ 
හිතනහ. ං මය ආහ. ං මය ඵළවළරහ ගිඹහ.  සුනහමිඹ දළන් 
භත නළවළ.  විනහඩි විව හරඹක්වී සුනහමිඹ විබුධඩු නළවළ. 
ඒ ජනතහධ  ධල් ටි  තභ වදහ නළවළ.   දස ඳවක් විතය 
ං මයට ඹටධරහ විබුණු  ්රධේලඹක්  ළන අද ගහ යනහ. 
රු භහින්ද යහජඳක් භළවි මභහ එඹට භහනභ ්රහලඹක් ශහ. 
එ මභහ කි හ, " සුනහමිඹ ඇවිවී ඳළඹ විදුවතයක් ඇ මශත රයිට් 
වනන්නහ. නමුවී ධම් ං මයට ඹටධච්ච ්රධේලරට  තභ රයි ට් 
නළවළ" කිඹහ. ධවීරුම් න්න  ඕනෆ,  විනහඩි විස විව 
සුනහමිඹක්   එනහ හධ  ධනොධයි, දස ඳවක් විතය ං මධයන් 
ඹට ධරහ විබුණහභ ඒහ ධොඩ නෙන්න වරි අභහරුයි  කිඹන 
එ. ඒ ං මයට ඹට ුව ධල්ර වශර  ර්ඳධඹී ඳහ 
ඉන්නහ.  ඒහ  ඔක්ධොභ  ශුේධ ඳවිත්ර කිරීධම් අලයතහ 
විධඵනහ. ධම්හ ධවීරුම් න්නට ඵළරි උදවිඹ තභයි විඳක්ධආ 
ඉධන ෆ වන්ධන්. ඒ ධොල්ධරී  යට ඳහරනඹ ශ හරධආ  
දුඹලුභ ධේල් ශහ හධ  තභයි  ගහ යන්ධන්. 

රු භහින්ද අධේර්ධන භළවි මභහ ගහ ශහ යහඳහරිධඹක් 
ළන. ඒ යහඳහරිඹහ අුවයහධපු යධආ ඉන්නහලු. භභවී 
අුවයහධපුයධආභ තභයි. ඔඹ යහඳහරිඹහ අපිට නම් එධවභ  
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ධභොකුවී කි ධ  නළවළ. අුවයහධපුයධආ දිස්රික් ංර්ධන මිටුධ  
භ බහඳවියධඹක් ලධඹන් භහ ටතු ම යනහ.   ඒහ අඳට 
ධඹොමු යන්න එ මභහට වළකිඹහ විධඵනහ.  ්රහධේශීඹ  
ම්ඵන්  යණ  මිටු විධඵනහ. ඒහට ධඹොමු යන්ධන් නළවළ.  
ඒධුවවී ධේලඳහරන හදුඹක් න්න ඵරහධන ඉන්නහ, ධම් 
ධේලඳහරනඥධඹ  ී වයවහ. ඕහ ධේශීඹ යහඳහරිධඹ  ී ශ තු ම 
ධේල් ධනොධයි. ධම් යධට්   ඹව ඳහරන ආඩුඩුක් විධඵනහ. 
ධම් යධට්  තිවිඹ ක්රිඹහවීභ ධනහ.  දුවිල්  ඳරිඳහරනඹ 
ක්රිඹහවීභ  ධනහ. ඕනෆභ ධදඹක් ඇවිවී කිඹහ තභන්ට 
හධහයණඹ ඉසට ය න්නට පුළුන්. 

හධහයණඹක් දුවන ධන්ධන් නළවීනම් ධතොය මරු දළන ළතිධම් 

ඳනත වයවහ ධතොය මරු රඵහ න්න පුළුන්; ඒ වහ නඩු 
ඳයන්න පුළුන්; අදහශ තිවිභඹ ටතු ම යන්නවී පුළුන්. ඒ 
ඔක්ධොභ ඳළවීතකින් විඹරහ, ධේලඳහරන හදුඹක් න්න 
ඵරනහ. ධම් වළධභීභ ඵරන්ධන් ධභොක් ධවී ධදඹක් අල්රහ 

ධන ධම් යධට් ඵරඹ න්න මික්, ධම් යධට් ංර්ධන 
ටතුවීතක් ළන ධනො ධයි. ධම් තභයි අද ඒහඵේධ ල්ලිධආ 
ව අධනකුවී ආඩුඩු විධයීධි ඳහර්ලසර ඉරක්ඹ; නළවීනම් 

නයහඹ ඳත්රඹ. ධවොට භත විඹහ න්න. ුවරු ධභොනහ කි වී 
ධම් නයහඹ ඳත්රලින් ගිහින්  ධම් යධට් ඳහරනඹ නම් න්න 
රළධඵන්ධන් නළවළ. 

විධලේධඹන් අද ධඩංගු ධයීඹ පිළිඵ ගහ යනහ අපි 
දළක්හ. ධඩංගු ධයීඹ ළන ගහ යන භවය  භන්ත්රීරුන්ට 
උභ ම ධයීඹ වළදිරහ. උභ ම ධයීඹ වළවනණු පිරි හධ  ෆ ධ  ී

වරහ තභයි ධභතළන වළදුරුධඩු. ධම් ධනධොට ජනහධිඳවි මභහ, 
අභළවි මභහ, ධෞය ඇභළවි මභහ විධලේ ැදසමභක් ළරහ 
ර්තභහන තවීවීඹ ළන ළඩ පිළිධශක් වදනහ කිඹරහ 
ඳළවළදිලි කිඹේ ජවී, අවනහ ධභොක්ද යන්ධන් කිඹරහ. එභ 

ැදසමභ නවීරහ ධභතළනට ඇවිවී කිඹන්න ඕනෆ, ධභොක්ද 
ධශේ කිඹරහ. ධෞය ඇභළවි මභහ ධභතළනට ඇවිවී ඒ 
ම්ඵන්ධධඹන් ්රහලඹක් යනධොට ට ධඹ  ීහධ  ලේද නළවි 

හිටිඹහ. ඕ තභයි අද විඳක්ධආ ධේලඳහරන නයහඹ. එභ නිහ, ධම් 
යධට් ධේලඳහරනඹ යන්ධන් ුවද, ධම් යට ංර්ධනඹ 
යන්ධන් ුවද කිඹන එ අද අපි ධම් යධට් ජනතහ විධිඹට 

ධවොට ධවීරුම් න්න ඕනෆ.  

විධලේධඹන් ඹව ඳහරන යජඹ 2015 ධර් ඵරඹට ඳවී 
මධභන් ඳසු ධම් යධට් ආර්ථිධආ වළයුවම් රක්යඹක් ධර 

2020 ය අඳට නම් යන්න පුළුන්. එක්වී ජහවි ඳක්ඹ 
1977 ධර් විෘත ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ වඳුන්හ වනන්නහ. ඒ න 
විට ඒ පුේර ආදහඹභ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 350යි. අද න විට 

එඹ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 4000 ඉක්භරහ ගිහින් විධඵනහ. අද 
ධම් යට භධයභ ආදහඹම් රඵන යටක් ඵට ඳවී ධරහ විධඵනහ. 
2020 ය න විට අපි ධභඹ ඇධභරිහුව ධඩොරර් 8,000ක් දක්හ 
ඉවශට ධන ඹන්න ඵරහධඳොධයොවී ම ධනහ. ඒ වහ යජඹ 

සුදහනම් ුවවී, ජහවිහදඹ, ආම්හදඹ, නයඹ, කුවවීඹ 
ඳ මයමින් විනහල මුඹට යට ඇදධන ඹන්න විඳක්ධආ ඉන්න 
උදවිඹ උවීහව යනහ. ඒ අඹ හිතනහ ජහවිහදඹ, ආම්හදඹ 

අුවළුහ වීතහට ඳසු ධම් ආඩුඩු ධඳයශන්න  පුළුන් කිඹරහ. ඒ 
ධොල්ර 2015 ජනහරි 08ළනි දහ ධදභශ ව මුසලිම් ජනතහට 
හිරිවළය යන්න ගිහින් භට්ටු ුවණහ. තභවී ඒධන් ඳහඩභක් 

ඉධන ධන නළවළ. ඒ නිහ ධම් අඹ දහවී වළධදන ට්ටිඹක් 
ධනොධයි.  

අධේ යධට් ආර්ථි ර්ධනඹ දුවන කිරීධම් ජ මුහුණ ධදන ්රධහන 

අභිධඹීඹ තභයි, යහජය මූරය ම්ඵන්ධධඹන් ඳවින ළටලු ව 
මූරය ශභනහයණඹ දුවන න්ධන් ධධේද කිඹන එ. ය 
ණනහක්  මශ අධේ අවී දළකීභ න්ධන් ධඵොධවී යහජය යහඳහය 

ඳහඩු පිට ඳහඩු රළබීභයි. යහජය ආඹතනර දුවන න මූරය අරහබඹ 

පිඹහ න්න දුවන න්ධන් ඵවන ආදහඹධභන්. එභ නිහ ආනඹන වහ 
අඳනඹන ංඳහරන  ඳනත ඹටධවී ඳනුව රඵන ධස ඵේද අද 
ඉතහභවී ළදවී. නමුවී, ධේශීඹ නිසඳහදඹහ ආයක්හ ය 
ළතිධම් අයමුියන් තභයි ධම් ඵවන අඩු යරහ විධඵන්ධන්. ඒ 

හධ භ ඵවන නිදවස බහඩුඩ රළයිස මක් නම් යරහ විධඵන්ධන්වී 
ඒ අයමුියන් තභයි. ඇවීධතන්භ ඵේධදන් නිදවස ධන එභ 
බහඩුඩ රළයිස මට තවී අයිතභ කිහිඳඹක් අද ධම් වයවහ එ ම 

ධනහ. එභ නිහ ධම් හධ  ටතුවීතක් දුවන යේ ජ කුඩහ 
ඩුඩහඹභක් ධම් විධ චනඹ යරහ, ධම් ආඩුඩු න්න 
පුළුන් කිඹරහ හිතනහ. ඔන්න ඕ තභයි එ මභන්රහට ළයවනණු 

තළන.  භභ එ මභන්රහට කිඹනහ දළන්වී ළයවනණු තළන නිළයදි 
යධන ඉදිරිඹට ධම් යධට් ඵරඹ න්න පුළුන් භහතෘහක් 
අල්රහ න්න කිඹරහ. භහතෘහ නළවීනම් අඳට ඇවිවී කිඹන්න, අපි 

භහතෘහක්  ධොඹරහ ධදන්නම්. එභ නිහ අද විරුේධ ඳක්ර 
වළදුරීධම් පිළිධශ පිළිඵ භභ භධ  දළඩි අ්රහදඹ ඳශ යනහ. 
ධඵොධවොභ ස මවියි.  

 
ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ධඵොධවොභ ස මවියි.   

ට ශෙට, රු ධවේහන් විතහනධ  භන්ත්රී මභහ ගහ යන්න. 
ඔඵ මභහට විනහඩි 10 හරඹක් රළධඵනහ.   

 
[අ.බහ. 6.19] 
 

ගරු මශේළන් විතළනමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சயெரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, අද දින විහදධආ ජ විවිධ වූ 
අදවස ඳශ ුවණු ධ රහ අන් ලධඹන් ගහ යන්න රළබීභ 

පිළිඵ භභ  මටු ධනහ. භභ විධලේධඹන් කිඹන්න ළභළවියි, 
විඳක්ධආ භන්ත්රී මභන්රහ තභ විඳක්ඹට ඇවිවී අුවරුවන ධදයි 
කිඹන එ අභත ධරහ, අුවරුවන ණනහක් විඳක්ධආ හිටිඹහ 

හධ , එ මභන්රහ ආඩුඩු යපු විධිඹ අභත ුවණු සරඳධඹන් 
ගහ ශ ඵ. අවිචහයශීීම ආර්ථි පිළිධතක් නිහ ආර්ථිඹ 
විනහල ුවණු ධම් යට , ඒ අහධධඹන් ධොඩ ධන නිඹභ භහර්ඹට 

අයධන ඹන ධ රහ, අදටවී ළඵෆ තවීවීඹ න් යමින්, 
තභන්ධ  හුවන ධේලඳහරන අයමුණු ධුවධන් ධඳශ ළධවන 
ඩුඩහඹභක් තභයි ධභළනි ආහයඹට ඔුවන්ධ  අදවස 
දක්න්න උවීහව ධශේ කිඹහ ධම් යධට් ජනතහට අපි කිඹන්න 

ඕනෆ.  

හිටපු ධජයසඨ අභහතයයධඹක් න ඵන්වනර ගුණර්ධන 
භළවි මභහ අදවස දළක්මධම් ජ ධඹීජනහක් විධිඹට ධනහහ, ධම් 

යධට් අඳනඹන ළඩි කිරීභට, ධම් යටට විධේල විනිභඹ රඵහ 
ළතිභට ධඳොල්  මය  අඳනඹනඹ යන්න -පිට යට ඹන්න- 
පුළුන් නම් ධවො ආදහඹභක් ධධනන්න පුළුන් කිඹරහ. 

වළඵළයි, ඒට යවී අමුණුභ අභහතය මභහ ඒ ධ රහධ භ පිළි මරු 
වනන්නහ.  

අපි විලසහ යනහ, ඒවී ධවො ආදහඹම් භහර්ඹක් ඵ. 

ධම් යධට් ඒ හධ  ර්භහන්තලහරහවී ඇවි විඹ තු මයි. වළඵළයි, ධම් 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භවවීතඹහට භත නළවළ, ට ට අුවරුවන 
ධදට ඉසධල්රහ එ මභහ ධම් යධට් -අුවරුවන දවඹක් ඳව ධශොක් 

ආඩුඩු යපු- හිටපු ළිනනට් අභහතයයධඹක් ඵ.  ධභ මභහ ඒ 
හරධආ ධභොන ධරහවී ධඳොල්  මය අඳනඹනඹ කිරීධම් 
ධඹීජනහක් ධවී ධන පුංචි ධඹීජනහක් ධවී ධනහධ  නළවළ. 
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ඳහර්ලිධම්න් ම 

නමුවී ධම් යධට් මිනිසුන්ට භත විධඹනහ,  භහින්ද යහජඳක් 
භවවීතඹහ ධම් යධට් අහිං මිනිසුන්ට එදහ ධ ර න්න ඵළරු 
හියයරහ විධඹනධොට, ආර්ථිඹ ඩහධන ිනධන 

ළධටනධොට, ජහවි නහලිහ භහධය තභන්ධ  අතට අයධන 
නින්දිත විධිඹට යධට් භහධය වසුරුනධොට ධභ මභහ කිූ  ්රහල. 
භට භතයි, එ මභහ ජනතහ ඉසයවට ඇවිල්රහ හභහනය 

ඳුවරට රුපිඹල් 2,500කින් ධවොට ජිවී ධන්න පුළුන් 
කිඹරහ සත්රඹක් වදරහ ධඳන්ුවහ. එළනි ්රහල යරහ ධම් යධට් 
ජනතහධ  ජනභතඹ ධනස යන්න වළදූ භවවීතධඹක් අද අධේ 

අඳනඹනඹ ංර්ධනඹ යන්න, අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න 
ගහ යනහ. ඒ හධ භ  ඵන්වනර ගුණර්ධන භවවීතඹහ අද 
කිඹනහ, ධම් යධට් ඉඩම් ධම් ර්තභහන ආඩුඩු තභන්ට අලය 

විධිඹට යහඳහරිඹන්ට ධදන්න ළරසුම් වදනහ කිඹරහ.   

උදහවයණඹක් විධිඹට ඩී.ආර්. විජඹර්ධන භහධවී ඉඩභක් 
ළන ගහ ශහ. ඒ ඉඩභ ළන ගහ යනධොට ඒ ඉඩභ දළන් 
 ජරහ ඉය විධිඹටයි එ මභහ ගහ ධශේ. වළඵළයි, භලික් භයවිරභ 
අභහතය මභහ උවීතය වනන්නහ ඒ තභ ළිනනට් භඩුඩරඹට 
proposal  එක්වී දහපු නළවි ඉඩභක් කිඹරහ. එතධොට ධභ මභහ 
කිඹනහ, "ආ එධවභ නම් භක් නළවළ;  proposal එක් දහරහ 
නළවීනම් භක් නළවළ." කිඹරහ.  ධභ මභන්රහට භත නළවළ,            
එදහ ධභධවභ proposal එක්වී දළම්භහද කිඹරහ. එදහ 
ආධඹීජඹන්ට ධම් යටට ඇවිල්රහ ඔඹ කිඹන ළිනනට් ධඹීජනහ 
වයවහ අය අයධන ද යහඳහය යන්න අසගහ වනන්ධන්? ඒහ 
අභත යරහ ගහ යනහ. එදහ  ඒහධිඳවි විඹරුකින්,  එ 
පුේරධඹකුට ධදන්ධනකුට අලය විධිඹට යධට් තිවිඹ ක්රිඹහවීභ 
ධච්ච විධිඹ, ආර්ථිඹ ක්රිඹහවීභ ුවණ විධිඹ අභත විධිඹට අද 
ඵන්වනර ගුණර්ධන භන්ත්රී මභහ ගහ ශහ. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, 
ඩී.ආර්. විජඹර්ධන භහධවී ඉඩම් අපි නිම් ධදන්ධන් නළවළ 
කිඹරහ. ඒට අදහශ අභහතයයඹහ පිරිදුවන උවීතයඹක් වනන්නහ. ඒ 
හධ භ අපි අවනහ, එදහ  Galle Face  එ ඉසයවහ අක්ය 
20ක් ළන්ග්රි- රහ එට ධදනධොට ඒහ ළන ගහ යන්ධන් 
නළ ම ඔඵ මභන්රහධ  ටල් ළහිරහ විබුධඩු ඇයි කිඹරහ. ධම් 
යධට් ජනතහ ඒහ ළන ධවො අධහනධඹන් ඉන්නහ. ධම් යධට් 
ජනතහ දන්නහ, ඔඵ මභන්රහ එදහ ධශේ ධොන්ත්රහවී මක් ඵ. 
ඔඵ මභන්රහ ධවීභහභ ජනතහධ  ජනභතඹ අයධන, ධොශම 
දිස්රික්ධආ ජනතහධ  ජනභතඹ අයධන ඇවිල්රහ භහින්ද 
යහජඳක් භවවීතඹහධ  ධොන්ත්රහවී මක් ශහ. ඒ නිහ 
ඔඵ මභන්රහ ජනතහ ධුවධන් ගහ යන්න ඕනෆ නළවළ. අද 
ධඳොඩ්ඩක් ධඳන්න්න වදනහ, අපි ජනතහහ ජ ධේලධ්රේට න් 
විධිඹට ගහ යනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ධම් භවහ ධඵොරු ළන ධම් 
යධට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ.  අදටවී ධභොුවන් ධම් යන්ධන් 
ධම් යට ඉදිරි භනක් ඹන්න වදනධොට, ධම් යට නිළයදි 
භහතට ඹන්න වදනධොට  පිටිඳසධන් ඉධන කුරන් 
අදින්න කුභන ධවී රභධ දඹක් විධඹනහද කිඹරහ ධවොඹරහ 
ඵරන එයි. ඒට ධවො උදහවයණ විධඵනහ. අපි ධම් යධට් 
අඳනඹනඹ ළඩි යරහ ඒ අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභ  මළින් විධේල 
මුදල් ධම් යටට අයධන ඇවිල්රහ -විධේල විනිභඹ අයධන 
ඇවිල්රහ- ධම් යට දිතුණු යන්න ඕනෆ කිඹන ඒ ආර්ථි දළක්භවී 
එක් ඉදිරිඹට ඹන්න ඳශමුධනි ළඩටවන වම්ඵන්ධතොට 
ආයම්බ යනධොටභ ධම් ඩුඩහඹභට ඵරහධන ඉන්න ඵළරු 
කුරේපු ුවණහ. ධම් අඹ ඵරහධන ඉන්ධන් ධොධවොභ වරි ධම් 
ආඩුඩු ට්ටන්නයි.  

ජනතහට ධම් ආඩුඩු  ඹන ධම් දළළන්ත භන පිළිඵ 
අධඵීධඹක් එනධොට, ධම් යට ංර්ධිත භහතට ඹනධොට 
ධම් අඹට  ඵරහධන ඉන්න ඵළවළ. අුවරුවන ණනහක් විසධේ 
ඳළවි "ංර්ධනඹ ධමින් ඳවින යටක්"  කිඹන  රකුධණන් 
එවහට එනම් "ංර්ධිත යටක්" කිඹන භන ඹනධොට ධම් 

භවවීරුන්ට ඵරහධන ඉන්න ඵළවළ. ධභොද, දළන් ධම් 
භවවීරුන්  ඵර තඩුවහකින්, පිසසුකින් ධඳධශන නිහ.  ට ට 
ධඳය ගහ යපු අධේ හිටපු ධජයසඨ අභහතය භහින්ද ඹහඳහ 
අධේර්ධන භළවි මභහ කි හ, "ධම් ධවොයභ, දූණඹ, ංචහ 
නිහ අඳනඹනඹ ළන ගහ යන්නවී ඵළවළ. ඒ නිම් 
චනඹක් විතයයි." කිඹරහ. නමුවී එ මභහට භත නළවළ, විධේල 
ආධඹීජඹන්ට විඹහ  ධම් යධට් ධේශීඹ ආධඹීජධඹකුටවී එදහ 
ධොමිස මුදල් ධනො ජ ධම් යධට් යහඳහය යන්න ඵළදුල් 
භවවීතඹරහ ඉඩ වනන්ධන් නළවළ කිඹන හයණඹ. එදහ යහඳහයඹක් 
යන්න ුවරු වරි උනන්වන ුවණහ නම්, ඉසධල්රහභ ධොමිස 
මුදර ධදන්න ුවණහ. ඒ නිහ තභයි දළන් ඔඹ යහධඹන් අක්ය 
ණන් ඉල්රන්ධන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, යහධඹන් අක්ය ණන් 
ධදන්න පුළුන් නම්,  ඕනෆ තයම් යහඳහරිඹන් එයි. ධම් විධිඹට 
නිම් විහිළු ගහ යරහ ධම් යධට් ජනතහ ධනොභෙ ඹන්න 
එඳහ. අුවරුවන ණනහක් විසධේ ධම් යට ණඹ ඵරින් ධඳධශන්න 
ධවේ ම තභන්ධ  තහහලි ධේලඳහරන අයමුණු ධුවධන්, 
තභන්ධ  ධේලඳහරන අනහතඹ ධුවධන්   තීන්වන  තීයණ 
ළතිභයි. ඒ නිහ තභයි අඳනඹනඹ ර්ධනඹ ුවධඩු නළවීධවී; 
යධට් විධේල විනිභඹ ලක්විභවී ුවධඩු නළවීධවී; යට ණඹ ඵරින් 
ධඳධශන්න ුවධඩු. ඒ නිහ අපි කිඹනහ, භහින්ද භවවීභඹහධ  ඒ 
ආර්ථි ්රවිඳවීවිඹ ධනොධයි අද ධභතළන විධඵන්ධන් කිඹරහ. අද 
ඹව ඳහරන යජඹක්  මශ, යටට පිළින්න පුළුන්  ජර්ක භනකුයි 
ඹන්ධන්. ණඹ අයධන, ණඹලින් සුන්දය ධරීඹක් භරහ, 
ණඹ ටිකින් අධේ පුංචි අහිං මිනිසුන් ටික් යට්ටරහ ධටි 
භනක් ඹනහට ඩහ, ධම් යටට ලක්විභවී ආර්ථි භනක් 
ඹන්න පුළුන් විධිඹට  අධේ අඳනඹන ංර්ධනඹ ධුවධන් 
ළඩටවනක් දළළන්ත ධේලඳහරන ඩුඩහඹභක් විදුන් ආයම්බ 
යරහ විධඵනහ. ඒ නිහ ධම්ට අකුල් ධවශන්න, කුධරන් 
අදින්න ඉන්න ඩුඩහඹම් කිඹන ධම් කිදුභ ගහක් රංගු 
ධන්ධන් නළවීධවී මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ධම් 
ඩුඩහඹභ ඳසු ගිඹ අුවරුවන ණනහ  මශ ධම් යධට් ධභොනහද 
ධශේ කිඹන එ ළන අද යධට් ජනතහ පිළිධන විධඵන 
නිහයි. ධම් යධට් යන්න විධඵන දුඹලුභ නින්දිත ආහයධආ 
ටතු ම යමින්, ධේලඳහරනඹ ය තභන්ධ  අලයතහ ටි 
පිරිභහ ධන අද ධම් යට ධභතළනට ධනහහ කිඹන එට ධවො 
හක්ෂිඹක් විධඵනහ. භභ ඒ ම්ඵන්ධධඹන් වන් විධඵන 

ධල්නඹක් ධම් ධරහධ  ජ වභළගත* යන්න ළභළවියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භහින්ද යහජඳක් 
භවවීභඹහධ  ආර්ථි යටහ ළන, අඳනඹනඹ ළන ගහ යන 
ධොට දළන් අඳට කිඹනහ, අුවරුවන ධදක් ගිහිල්රහවී අඳනඹනඹ 
ළඩි යරහ නළවළ කිඹරහ. ආඩුඩුක් ධඳයළුණු භන් අඳනඹනඹ 
ලක්විභවී යන්න පුළුන් ද? ධම් භවවීරු ඒ දන්ධන් නළවළ. 
එධවභ යන්න නම්, ධභ මභන්රහ ෘෂි ර්භහන්තඹ අවින් ධම් 
යට දිතුණු යන්න පුළුන් ට පිටහක් වදරහ විධඵන්න ඕනෆ. 
හර්මි බහඩුඩ අඳනඹනඹ යන්න පුළුන් ට පිටහක් වදරහ 
විධඵන්න ඕනෆ. එධවභ නළවි, භහ 6කින්, 7කින්, අුවරුේදකින් 
අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න ඵළවළ. ෘෂි හර්මි අඳනඹනඹ 
ර්ධනඹ යන්න නම්, අපි ඒට අලය ළඩ පිළිධශක් වදන්න 
ඕනෆ. අද රු දඹහ භධ  ඇභවි මභන්රහ ඒ ළඩ පිළිධශ 
වදනහ. ඒ නිහ හර්මි ඳළවීධතන් ඹම්කිදු අඳනඹන ලක්විඹක් 
වදහන්න නම්, අපි ඒ ධුවධන් ර්භහන්ත ඇවි යන්න ඕනෆ. 
ඒ නිහ ධම් ළඩටවනට ඹම් හරඹක් ඹනහ. ධම් යධට් 
අඳනඹනඹ ළඩි යන්න අලය ලක්විඹ රු අ්රහභහතය මභහ 
්රධහන ළිනනට් භඩුඩරඹ අයධන විධඵනහ. ඒ ඹන භන ධද 
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———————————- 
* ලියවිේ ඉදිරිඳවය මනොකරන දී. 
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ඵරහධන ඉන්න ඵළරියි ධභ මභන්රහ ධම් ගහ කිඹන්ධන්. ධම්හ 
ධම් යධට් හභහනය ජනතහ යට්ටන්න කි හට, ධම් යධට් 
ජනතහ යට්ටන්න පුළුන් ධන්ධන් නළවළ කිඹන එවී 
විධලේධඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, වහර්ඩ් විලසවිදයහරධආ 
ංර්ධනඹ පිළිඵ ජහතයන්තය ආඹතනඹ යපු ට ක්ණ 
හර්තහ විධඵනහ, 2014 න  මරු ධම් යධට් අඳනඹනඹ දලභ 
ණනකින් ළඩි යන්නට ඵළරි මභ ළන.  අඳනඹන ආදහඹභ 
ඉවශට ළඩි ය න්න ඵළරි ුවණු භහින්ද භවවීභඹහට ධවො 
වවිඹක් ධම් හර්තහධන්  ජරහ විධඵනහ. භට ධම් ළන 
කිඹන්න ධරහ නළවි නිහ භභ ධම් හර්තහ වභළගත* 
යනහ. 

අද දිනඹ පුයහ ගහ ශ විඳක්ධආ දුඹලු ධදනහධ භ අදවස 
ධද ඵළීමධම් ජ අඳට ධඳති ඹනහ,  ධම් යට නිළැදදි දිහට ඹන  
ධොට සුඵ ඳතන්න ඕනෆ කිඹන වළඟීභකින් ගහ ශ විඳක්ධආ 
භන්ත්රීරු එක්ධධනක්, ධදන්ධනක් දුටිඹවී, අධනක් දුඹලු 
ධදනහධ භ අයමුණ ධන්ධන්, "අධඳන් ගිලිහුණු ඵරඹ ධොධවොභ 
වරි අපි රඵහ න්නහ, අඳට නළවි ුවණු ලක්විඹ වදහ න්නහ" 
කිඹන එයි කිඹරහ. ධම් යට දිතුණුමභ ළන ඔුවන් හිතන්ධන් 
නළවළ. අධේ දිස්රික්ධආ ඇඹිලිපිටිඹ හධ  ්රධේලර අහිං 
මිනිසසු ධධල් හ යරහ ධධල් ළධනන් රළධඵන 
ආදහඹභ ධම් යධට් ජහවි ආදහඹභට එ ම ධන ධොට අපි 
ධේලඳහරනඥඹන් විධිඹට  මටු ධනහ. 

 

ගරු මූළවනළරූඪ ෙන්ත්රීතුෙළ 
(ரண்தைறகு மனமரங்கும்  உயப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රී මභහට නිඹමිත හරඹ දළන් අහනයි. 
 

ගරු මශේළන් විතළනමේ ෙශතළ 
(ரண்தைறகு சயெரன் றரணசக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, භභ ගහ අන් යන්නම්.  

වළඵළයි, ධඩීල් රංහ හධ  ඇධභරිහුව භහම්රට 
අක්ය ණන් දුන්නක්ය ඵවන වනන්නහට ත ඳව ආදහඹභක් 
ධම් යටට එන්ධන් නළවළ. ඔන්න ඔධවොභ තභයි ඳසු ගිඹ හරධආ 
ආර්ථිඹ ලක්විභවී යන්න වළවනධ . ඒ නිහ අපි කිඹනහ, 
භහින්ද යහජඳක් භවවීභඹහ ධම් යධට් තභන්ට ඕනෆ, ඕනෆ විධිඹට 
හි මක්හය විධිඹට ශ ඒ ආර්ථි ංර්ධනඹට විත විඹරහ අද 
නමු භනක්, යටට ඔිනන භනක්, යධට් ජනතහ 
ඵරහධඳොධයොවී ම ධන භනක් ආයම්බ යරහ විධඵන ධම් 
ධරහධ  ජ ධම්ට අකුල් ධවශන්න, කුධරන් අදින්න 
විඳක්ධආ ුවරු ධවී උනන්වන ධනහ නම්, ඒහට ධදන්න 
පුළුන් උවීතය ධදන්න ධම් යජඹ සදහනම් කිඹරහ. ධම් අහිං 
ජනතහ ධම් ආඩුඩු ධධයහි විබ ඵරහධඳොධයොවී ම පර 
යමින් ධම් යට ජඹ්රහහී භන අයධන ඹන කීභ ධම් 
ආඩුඩු අයධන විධඵනහ කිඹන එවී විධලේධඹන්භ  භභ 
භතක් යනහ.  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ආනයන ශළ අඳනයන (ඳළන) ඳනත   
නිමයෝග 

இநக்குறகள் ற்யம் ற்யறகள் 

(கட்டுப்தரட்டுச்) ெட்டம்: எளங்குறறகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික ෙශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கயரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රී මභනි, ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ 

ජහතයන්තය ධශ අභහතය මභහ ධුවධන් භහ ඳවත වන් 
ධඹීජනහ ඉදිරිඳවී යනහ: 

"1985 අං 48 වහ 1987 අං 28 දයන ඳනවී භඟින් ංධලීධිත 1969 

අං 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ංඳහරන  ඳනධවී 4 න්විධආ ං3  උඳ 

න්විඹ ව 14 න්විඹ භෙ කිඹවිඹ තු ම එකී ඳනධවී 20 න්විඹ 

ඹටධවී  ංර්ධන උඳහඹ භහර් වහ ජහතයන්තය ධශ අභහතයයඹහ 

විදුන්  හදන රවන, 2017 භළයි 19 දිනළවි අං 2019/24 දයන අවි විධලේ 

ළට් ඳත්රධආ ඳශ යුව රළඵ, 2017.06.07 දින ඉදිරිඳවී යන රද 
නිධඹීඹ අුවභත ශ තු ම ඹ.  

(අභහතය භඩුඩරධආ අුවභවිඹ දන්හ විධේ. "  

 
ප්රහනය විෙවන දින්  වභළ වේෙත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்யக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

කේතෆබීෙ 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 
්කේහි මේළල අ. භළ. 6.30 වමයන් ගරු මූළවනළරූඪ 

ෙන්ත්රීතුෙළ විසන් ප්රහනය මනොවිෙවළ ඳළර්ලිමේන්තුල කේ තවන දී. 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊ  අනුකල   2017  ජනි  21 ලන  වදළදළ අ. භළ. 
1.00 ලන මතක් කේ ගිමස ය. 

 
அப்ததரளது, தற. த. 6.30 றரகறறடச ரண்தைறகு 

மனமரங்கும் உயப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரசனச 

தரரளுன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், 2017 யூன் 21, தைன்கறம தற. த. 1.00 

றம  எத்றமக்கப்தட்டது 

 
It being  6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  adjourned 

Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until  1.00  p.m. on Wednesday, 

21st June, 2017. 

1637 1638 

———————————- 
* ලියවිේ ඉදිරිඳවය මනොකරන දී. 
  ஆம் ெர்ப்தறக்கப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 





 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ශ්රී රංහ යජධආ මුද්රණ ධදඳහර්තධම්න් මධ  මුද්රණඹ යන ර ජ. 
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නිෙව්දන: 
 ස්ථාවර  නිෙයෝග සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු සඳහා  වන 

චර්යා ධර්ම සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත් පිළිබඳ 
රැසව්ීම  

 

රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති වාර්තාව  
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්: 
 ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහුවිධ නිපුණතා ෙසේවා සඳහා 

බඳවා ගත් අභ්යාසලාභීන් 
 උමා ඔය  බහුකාර්ය ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජනතාව මුහුණ 

පා ඇති ගැටලු 
 
ශී ලංකාව සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය අතර වූ ආරක්ෂක  

ගිවිසුම: 
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ජන ජීවිතයට  බලපාන  ගැටලු විසඳීම සඳහා  කඩිනම් පියවර 

ගැනීම: 
 ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

அறிவிப் கள் : 
    நிைலயியற் கட்டைளகள் மற் ம் பாரா மன்ற 

 உ ப்பினர்கள  நடத்ைதக் ேகாைவ இ தி 
 வைர கள் பற்றிய கூட்டம் 

 
அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வின் ன்ேனற்ற அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
     இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் பல் ைறத் 

திறன் ேசைவக்காக ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட பயிற்சி 
யாளர்கள் 

     உமாஓயா பல்ேநாக்குத் திட்டத்தினால் மக்கள் 
 எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 

 
இலங்ைகக்கும் ஐக்கிய அெமாிக்க இராச்சியத் க்கும் 

இைடயிலான பா காப்  ஒப்பந்தம்: 
       மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  
 
மக்களின் வாழ்ைவப் பாதிக்கும் விடயங்கைளத் 

த ப்பதற்கான ாித நடவ க்ைக: 
    மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின் கூற்  

කටාර් රාජ්යෙයහි වර්තමාන තත්ත්වය: 
 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
  
සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත: 
 පළමුවන වර කියවන ලදි.  
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 විජය උදාන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) –[ ගරු (ෛවද්ය) 

කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා] -  පළමුවර  
කියවන ලදි.  

 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 

පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත:  

 ෙදවන වර හා තුන්වන වර  කියවා සම්මත කරන ලදි.  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
 කසළ බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය අවිධිමත් වීම ෙහේතුෙවන් 

ජන ජීවිතයට  සිදුවන අහිතකර බලපෑම් 

கட்டார் நாட் ன் தற்ேபாைதய நிைலைம: 
     ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  
 
சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி 

அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம்: 
     தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 விஜய உதான மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம் 

நிர்வகித்த ம் பணிகைள நிைறேவற் த ம்) 
(தி த்தம்) சட்ட லம் : 

       இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  
 நிைறேவற்றப்பட்ட  

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
     கழிவகற்றல் ெசயற்பாட் ன் ஒ ங்கீனம் காரணமாக 

 மக்களின் வாழ் க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்  
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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 

Chair. 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

සථ්ාවර නිෙයෝග සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත් 

පිළිබඳ රැසව්ීම 
நிைலயியற் கட்டைளகள் மற் ம் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கள  நடத்ைதக் ேகாைவயின் இ தி 
வைர கள் பற்றிய கூட்டம் 

MEETING ON FINAL DRAFT OF STANDING ORDERS AND 
CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනී, 2017 ජුනි මස 07වැනි බදාදා දින 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම 
සංගහෙය් අවසන් ෙකටුම්පත් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස 2017 
ජුනි මස 22වැනි බහස්පතින්දා අපර භාග 3.00ට පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණෙය් කාරක සභා කාමර අංක 01හිදී මාෙග් මූලිකත්වෙයන් 
විෙශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති 
බැවින්, ඊට පැමිණ සහභාගිවන ෙමන් සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට කාරුණිකව ෙමයින් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති 
වාර්තාව 

அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு வின் 
ன்ேனற்ற அறிக்ைக 

PROGRESS REPORT OF PUBLIC SERVICES 
COMMISSION 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී  ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 41ආ (6) සහ 55 (5) ව්යවස්ථා පකාරව 2017.01.01 

දින සිට 2017.03.31 දින දක්වා කාලපරිච්ෙඡ්දය සඳහා රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පගති වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.   

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය 
සඳහා ජාතික කමසම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව. 

එම වාර්තා 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, විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

1639 1640 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහා කළුතර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා වවුනියාව දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්. 

එම වාර්තා අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ලංකා ධීවර වරාය 
නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 2016 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව;  

(ii) 2016 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(iii) 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව. 

එම වාර්තා කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
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, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

(1) මාතෙල්, තැන්න, "නදීවාස" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ආර්.ෙක්.ඒ.ඩී.එල්.ඩබ්ලිව්. රණවීර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මහියංගනය, ෙහබරව, බදුල්ල-අලුයටෙවල ද්විතීයික 
පාසෙල් ෙසේවය කරන ටී. වසන්ත ෙමන්ඩිස ්මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) මහෙවල, පරණ ෙදොඹෙවල, අංක 52/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. පුංචිබණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

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 කථානායකතුමනි,  බදුල්ල, ගඟබඩ පටු මාවත, අංක 

14/12ඒ. දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආරියසිංහ වයලට් 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අම්බලන්ෙතොට, වාඳුරුප්ප, අක්කර 06 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. ආරච්චිෙග් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි.  
(1) බත්තරමුල්ල, ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවත, අංක 204 

දරන සථ්ානෙය් පිහිටි බසන්ාහිර පළාත් ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, සමසත් ලංකා පළාත් ආදායම් ෙසේවා 
එකමුතුෙව් ෙල්කම් ඒ.ජී.එන්. ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) හම්බන්ෙතොට, වැලිගත්ත, කෘෂි තාක්ෂණික හා ගාමීය 
විද්යා ආයතනීය ෙසේවක සංගමෙය් ඒ.එන්. අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) නාකුළුගමුව, පලවින්න, "සුහද" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
වන්නිආරච්චිෙග් ගුණදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) ෙයෝගියාන, දික්ෙවල, අංක 70 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඒ. සුගතපාල මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවලෙපොල, වල්පිටමුල්ල, අංක 20 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.පී. උක්වත්තෙග් මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
ගරු කථානායකතුමනි, ගිණිගත්ෙහේන, කැලණිගම, දාගම්පිටිය 

යන ලිපිනෙයහි පදිංචි යූ.වී. රත්නපාල මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

1641 1642 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීගහතැන්න, පැලවත්ත පාර, අනුරාධ 

ෙහෝටලය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි උපාලි ගුණසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල, මිල්ලව, මාෙනල්වත්ත, 

අංක 86 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එන්. ගුණතිලක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
   

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණවීර මහතා -  පැමිණ නැත. 

 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, මාදිෙපොල, මහවැහැර, 

''ශාලිකා'' යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ජී. විෙජ්ෙකෝන් බණ්ඩා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K. 

Sivalingam of 4th Division, Ampal Road, Mulliyawala.   
 

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 
 

ලාක්ෂා කර්මාන්ත ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් කිරීම: 
ෙගන ඇති පියවර 

அரக்கு சார்ந்த ைகத்ெதாழில் சந்ைதயின் 
விாிவாக்கம் : நடவ க்ைக 

EXPANSION OF MARKET FOR LACQUER INDUSTRY: STEPS 
TAKEN 

697/’16 
 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කර්මාන්ත  හා  වාණිජ  කටයුතු  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (4) : 

(අ) (i) ලාක්ෂා ආශිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ජීවිකාව 
කරගත් පිරිස ෙම් වනවිට එම කර්මාන්තෙයන් 
ඉවත් ෙවමින් සිටින බවත්; 

 (ii) අමුදව්ය හා ෙවළඳෙපොළ පිළිබඳව ගැටලු පවතින 
බවත්; 

 (iii) ෙමම කර්මාන්තය තුළින් රටට විශාල විෙද්ශ 
විනිමයක් ෙගන ආ හැකි බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලාක්ෂා නිෂ්පාදන අපනයනය කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,වසර තුළ ලබාගත් අපනයන ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, අපනයනය 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්,ඒ කවර දිනයක සිටද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රට තුළ ලාක්ෂා කර්මාන්තයට අවශ්ය 
ෙවළඳෙපොළ පුළුල් කිරීමට රජය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திக் ைகத்ெதாழிைல 
வாழ்வாதாரமாகக் ெகாண் ள்ளவர்கள் 
தற்ேபா  அக்ைகத்ெதாழி ந்  விலகிச் 
ெசல்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 (ii) லப்ெபா ள் மற் ம் சந்ைத ெதாடர்பாக 
பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 (iii) இக்ைகத்ெதாழிலான  நாட் க்குப் ெப மள  
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக் 
கூ யெதான்றாகுெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அரக்கு சார்ந்த உற்பத்திகள் ஏற் மதி 
ெசய்யப்ப கின்றனவா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2015ஆம் ஆண் ள் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஏற் மதி வ மானம் யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ஏற் மதி ெசய்யப்படாவி ன், ஏற் மதி ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  எத்திகதியி ந்  என்ப 
ைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) நாட் ள் அரக்கு சார்ந்த ைகத்ெதாழி க்கு 
ேதைவயான சந்ைதைய விாி ப த்த 
அரசாங்கம் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked  the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Is he aware that-     

 (i) the people who have made their living on 
lacquer-related products are getting 
distanced from that industry at present; 

 (ii) there are problems in regard to raw material 
and the market; and 

 (iii) this industry could bring a lot of  foreign 
exchange to the country? 

(b) Will he inform this  House,- 

 (i) whether lacquer products are exported; 

 (ii) if so, the export income received in the year 
2015; and 

 (iii) if not exported, whether action will be taken 
to export; and 

 (iv) if so,  the date on which it will be 
commenced? 

(c) Will  he also inform this House,- 

 (i) whether the Government has taken steps to 
expand the market for lacquer industry in 
the country; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps? 

(d) If not, why?  
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ලාක්ෂා කර්මාන්තය පමණක් ෙනොව සාම්පදායික 
කර්මාන්තවල නියැළී සිටින පවුල්වල දරුවන් 
නූතන ෙලෝකෙය් ෙවනස ්වන ගතික පරිසරය සහ 
අධ්යාපන රටාෙව් ෙවනසව්ීමට සමගාමීව ෙවනස ්
වන සව්රූපයක් ෙපොදුෙව් දක්නට ලැෙබ්. 
සාම්පදායික හසත් කර්මාන්තවල නියැෙළනවාට 
වඩා, නවීන වෘත්තීන්වල නියැළීමට ඔවුන් වඩා 
නැඹුරුතාවක් දක්වන  බව ෙපෙන්. 

 (ii) ලාක්ෂා ආශිත නිර්මාණ නිෂ්පාදනෙය්දී පධාන 
වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන්ෙන් ලාකඩ, වර්ණ 
සහ දැව වන අතර, ලාකඩ ඉන්දියාෙවන් 
ආනයනය කරනු ලබයි. ඒ අනුව ලාකඩ අමුදව්ය 
මිල වැඩිවීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් පවතී. එෙහත් 
ලාක්ෂා ආශිත නිර්මාණ සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් 
පවතින බැවින්, ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධ 
ගැටලුවක් ෙනොමැත. 

 (iii) ඔව්. 

  ලාක්ෂා ආශිත නිර්මාණ සඳහා විෙද්ශීය 
සංචාරකයන්ෙග් ඉල්ලුම ඉහළ මට්ටමක පැවතිය 
ද, දැව හා ලාකඩ  

  අමුදව්ය  ෙලස ෙයොදා ගන්නා බැවින් එම නිර්මාණ 
විෙද්ශීය රටවල්වලට අපනයනය කිරීෙම් දී විවිධ 

සම්බාධක (ජීවානුහරණය  කිරීම සහ ෙවනත් 
විෙශේෂ ගාසත්ු) පවතී. 

(ආ) (i) ලාක්ෂා ආශිත නිෂ්පාදන විශාල පමාණවලින් 
සෘජුව අපනයනය ෙනොෙකෙරන අතර ෙමම 
නිෂ්පාදන සංචාරකයන් සඳහා විකිණීම සිදු 
ෙකෙරන බැවින් ඒවා අපනයන ආදායම ෙලස 
වාර්තා ෙනොෙව්. 

 (ii) ෙම්වා දැව නිෂ්පාදන තුළ අන්තර්ගත වන අතර 
නිෂ්පාදන සඳහා ෙවනම HS අංකයක් ෙනොමැත. 
එබැවින් ලාක්ෂා නිෂ්පාදනවල නිශච්ිත අපනයන 
වටිනාකමක් ෙසවීම අපහසුය. 

 (iii) ඉහත (ආ) (i) පිළිතුර පරිදි පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) ඉහත (ආ) (i) පිළිතුර පරිදි පැන ෙනොනඟී.  

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය 
යටෙත් ඇති "ලක්සල" ආයතනෙය් අෙළවි 
මධ්යසථ්ාන 15ක  

  ෙමම නිර්මාණ අෙළවි කිරීමට ඉඩ පහසුකම් 
සලසා දී ඇති අතර ඉදිරිෙය්දී සියලු  ලංකා සෙතොස 
පධාන  

  මධ්යසථ්ානවල විෙශේෂ කුටියක් සථ්ාපිත කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. තවද, ෙවෙළඳ ෙපොළට සරිලන 
නව  

  නිර්මාණ හඳුන්වා දීමට ද කටයුතු කර ඇත.  

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා 

විෂයභාර ඇමතිතුමා ෙනොවුණත් ලබා දුන්නු පිළිතුරට   ස්තුතිවන්ත 
වන අතර, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. 

දැන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරහි පැහැදිලිව සඳහන් වුණා, 
HS අංකයක් ගැන. ආනයනය සහ අපනයනය කියන ෙදෙක්දීම 
නිශ්චිත HS අගයක් තිෙබනවාය කියන්ෙන්ම පිළිගැනීමක් 
තිෙබනවා කියන එකයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් ලාක්ෂා කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන විශාල පිරිසක් සිටියත්, රටට ඉන් විශාල විෙද්ශ විනිමයක් 
ලැබුණත්, සංචාරකයන්ෙගන් ලංකාෙව් ලාක්ෂා නිෂ්පාදනවලට 
ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණත්  ෙම් HS අගය ෙනොලැබීම තුළම ඒ 
ව්යාපාරය සඳහා පසු ගිය වකවානුෙව් දක්වා තිෙබන සැලකිල්ෙල් 
තරම ෙපෙනනවා. 

ඉතින් ෙම් තත්ත්වය තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යෑමද රජෙය් 
අෙප්ක්ෂාව? එෙහම නැතිව, ලාක්ෂා කර්මාන්තයට සහ එහි 
නිරතවන්නන්ට වැඩි ශක්තියක් ලැෙබන්නත්, රටට ෙම් හරහා යම් 
වැඩි විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ලබා ගන්නත්, ෙම් කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන අයෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවන්නත්, සංචාරකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්නත් පරණ පීල්ල හැර අලුත් කමෙව්දයක් 
ඇත්ෙත්ම නැද්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "අලුත් පීල්ලක් තමයි" කියලා මට ෙම් 

පශ්නයට උත්තර ෙදන්නට පුළුවන්. නමුත් විෂය භාර 

1645 1646 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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අමාත්යවරයාට තමයි ෙම්කට හරි උත්තරය ෙදන්නට පුළුවන්. එම 
නිසා අපි ෙම් පශ්නය එතුමාට ඉදිරිපත් කරලා සාධාරණ 
උත්තරයක් ෙදන්න  බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු ඇමතිතුමාෙග් දීර්ඝ පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා ෙම් 
කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන ලාකඩ ෙගන්වීම සිද්ධ කරන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන් කියලා.  ෙම් සභාෙව් සිටින අය වාෙග්ම,  පහ වසර 
ශිෂ්යත්වය, සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ සහ ෙවනත් විභාග ලියපු 
අය දන්නවා විභාග ශාලාධිපතිවරයා උත්තර පත ටික පාර්සලයට 
දාලා අලවලා සීල් එක තියන්ෙන්ත්  ඉන්දියාෙවන් ෙගෙනන 
ලාකඩවලින් කියලා. ලංකාෙව් ලාකඩ නිෂ්පාදනයට තිෙබන 
ගැටලුව ෙමොකක්ද, එය අපට කරන්නට බැරි පශ්නය ෙමොකක්ද? 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාෙග් සියලු අතුරු පශ්න අදාළ අමාත්යවරයාට ෙයොමු 

කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ඒ 

පශ්නයත් අදාළ ඇමතිවරයාට ෙයොමු කරයිද දන්ෙන් නැහැ, ගරු 
ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය සැ ෙකවින් අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රට තුළ ලාක්ෂා කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන පිරිසට සහන ෙපොලී 

පදනම මත ඒ ව්යාපාරය දියුණු කර ගන්න ණය ලබා ෙදන කමයක් 
දැනට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ලාක්ෂා කර්මාන්තය විතරක් 
ෙනොෙවයි පිත්තල කර්මාන්තය වැනි ෙබොෙහෝ කර්මාන්තවල 
තත්ත්වයත් එෙහමයි.   

අලුත් කර්මාන්තවලට ෙහෝ අලුත් නිෂ්පාදනවලට ණය ලබා 
දීෙම් එවැනි කමයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා සාම්පදායික නිෂ්පාදන 
ආරක්ෂා කරගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන්, සහන ෙපොලිය සහ දීර්ඝ 
කාලීනව යළි අය කර ගැනීෙම් පදනම කියන සාධක ෙදක 
සලකමින් එවැනි ණය කමයක් කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාවක් 
තිෙබනවාද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි සාම්පදායික කර්මාන්තවලට 

ණය ෙදන කමයක් අෙප් ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වනවා. අපි එතුමාටත් ඒ පශ්නය 
ෙයොමු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙපොල්පිතිගම, ඉරුෙදනියාය ජනපදය: 
ජනපදවාසීන්ට ඉඩම් පැවරීම 

ெபால்பித்திகம, இ ெதனியாய கு ேயற்றம்: 
வதிவாளர்க க்குக் காணிகைள மாற் தல் 

 IRUDENIYAYA, POLPITHIGAMA COLONY: TRANSFER OF 
LAND TO SETTLERS 
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2. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තිරසර  සංවර්ධන  හා  වනජීවි  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) දැනට පවුල් 1,500කට වඩා වැඩි පමාණයක් ජීවත් 
වන ෙපොල්පිතිගම, ඉරුෙදනියාය ජනපදය 1970 දී 
රජෙය් වගා සංගාමය යටෙත් ජනාවාස ෙලස 
ආරම්භ වූ බවත්; 

 (ii) ෙමම ඉඩ ම්වල නීත්යනුකූල අයිතිය ජනපද 
වාසින්ට ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් ඔවුන් දුෂ්කරතා 
රැසකට මුහුණ දී ඇති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) සථ්ිර නිවාස, මංමාවත්, පාසල්, සමුපකාර, 
පජාශාලා, විදුලිය සහ සමිති සමාගම් ඇතුළු 
යටිතල පහසුකම් සහිත රජෙය් පරිපාලන කටයුතු 
සියල්ල සිදු වන ෙමම ජනපදෙය් ඉඩම්වල අයිතිය 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ගත් 
වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම දුෂ්කරතා නිසාම ඇතැම් විට වනජීවී 
නිලධාරින් සහ ජනපද වාසින් අතර ගැටුම් පවා 
නිර්මාණය වන වාතාවරණයක් තුළ ෙමම ඉඩම් 
නිදහස ්කිරීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (iii) හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී නාමල් කරුණාරත්න 
මහතා විසින් 6වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වනජීවී 
අමාත්යාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙමම ගැටලුවට ලබා දුන් විසඳුම / 
තීරණය කවෙර්ද; 

 (iv) එම විසඳුමට / තීරණයට අනුව, ෙමම ඉඩම් නිදහස ්
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  1500க்கு ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் 
வா ம் ெபால்பித்திகம, இ ெதனியாய 
கு ேயற்றம் 1970ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தின் 
பயிர்ெசய்ைகப் ேபாராட்டத்தின் கீழ் 
கு யி ப்பாக ஆரம்பமான  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  காணிகளின் சட்ட ர்வமான உாிைம 
கு ேயற்றவாசிக க்கு இல்லாைமயின் 
காரணமாக இவர்கள் பல்ேவ  அெசளகாியங் 
கைள எதிர்ேநாக்கி ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) நிரந்தர கள், திகள், பாடசாைலகள், 
கூட் ற ச் சங்கங்கள், சனச க மண்டபங்கள், 
மின்சாரம், சங்கங்கள், நி வனங்கள் உள்ளிட்ட 
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உட்கட்டைமப்  வசதிகைளக் ெகாண்ட 
அரசாங்க நி வாக நடவ க்ைககள் அைனத் ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இந்தக் கு ேயற்றத்தின் 
காணிகளின் உாிைம வனசீவராசிகள் 
பா காப் த் திைணக்களத்திற்கு ெபா ப்பளிக் 
கப்பட்ட ஆண்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அெசளகாியங்கள் காரணமாக 
சிலேவைள வனசீவராசிகள் பா காப்  
அ வலர்க க்கும் கு யி ப்பாளர்க க்கும் 
இைடேய ேமாதல்கள்கூட உ வாகின்ற சூழ ல் 
இந்தக் காணிகைள வி விப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமக்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii ) ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் தி . நாமல் 
க ணாரத்னவினால் 6ஆவ  பாரா மன்றத் 
தின் வனசீவராசிகள் அைமச்சின் ஆேலாசைனக் 
கு க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ேமற்ப  
பிரச்சிைனக்கு வழங்கப்பட்ட தீர் / தீர்மானம் 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  தீர் /தீர்மானத்திற்கு அைமய, இக் 
காணிகைள வி விக்க நடவ க்ைக ேமற் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife: 

(a) Will he accept that - 

 (i) the Irudeniyaya Colony in Polpithigama, 
where over one thousand five hundred 
families live at present, commenced 
settlement in the 1970s under the 
government’s cultivation drive; and  

 (ii) the settlers have faced with many 
difficulties as they do not have legal title to 
the lands they possess? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) in which year the title of lands was vested in 
the Wild Life Conservation Department in 
respect of this settlement, in which all the 
infrastructure including permanent houses, 
roads, schools, cooperative shops, 
community centres, electricity and societies 
are present and all the government’s 
administrative activities are carried out; 

 (ii) why steps are not taken to release these 
lands in a backdrop where even clashes 
occur between officers of the Wild Life 
Conservation Department and the settlers 
due to the difficulties referred to above; 

 (iii) what resolution / decision was given to this 
problem, which was presented before the 

Consultative Committee on Wild Life of 
the Sixth Parliament by former Member of 
Parliament Mr. Namal Karunarathna; and  

 (iv) whether steps will be taken to release these 
lands according to such resolution/
decision? 

( c) 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 කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) ඉරුෙදනියාය ජනපදය ආරම්භ වූ කාල සීමා 
සම්බන්ධ වාර්තා අප සතුව ෙනොමැත. ඒ 
කියන්ෙන්, වනජීවි අමාත්යාංශෙය් නැති බවයි. 
නමුත් ඉතිහාසෙය්,  මා පධාන ඇමති විධියට සිටි 
කාලෙය් එයට අත දුන් ෙකෙනක්. ඒ ඉතිහාස 
විසත්ර මම ෙදන්නම්.  

 (ii) ඔව්.  

(ආ) (i) කහල්ල පල්ෙලකැෙල් වනජීවි අභයභූමිය 1989 
ජූලි 11 දින අංක 566/5 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දනය මඟින් පකාශයට පත් කර ඇත. 

ගරු මන්තීතුමනි, කහල්ල පල්ෙලකැෙල් ගැන ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අෙප් අමරෙසේන මන්තීතුමාත් ඒ 
පෙද්ශෙයන් පත් වූ ෙකෙනක්. ගෙල්ෙවල ඉඳලා කලාවැව දක්වා 
අපට තිෙබන එකම කන්ද එයයි. මා පධාන ඇමති කාලෙය්, දිසා 
ඇමති කාලෙය් අක්කර 60,000ක්ව තිබූ එම කන්ද අක්කර 20,000 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සු ඒ කන්ද සුද්ද කරලා, බිම් එළි 
කරලා ඒවාෙයහි පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. එය තමයි ෙද්ශගුණික 
ෙපෝෂණය ලබා දුන් සම්පත.     

 මම පධාන ඇමති විධියට  ඒ ෙවලාෙව් පරිසර පනතක් 
ෙගනාවා. ලංකාෙව් මහ ආණ්ඩුෙව් පරිසර අධිකාරියටවත් ගිහිල්ලා 
වයඹ පළාතට අතක් ගහන්න බැරි පනතක්, ඒක. ගරු 
කථානායකතුමාත් ඒක දන්නවා ඇති.  මම ඒ පනත ෙගනාෙව් 
ෙමොකද, මම පරිසරයට ආදරය කරන නිසා. ඒ ෙවලාෙව් මම 
පධාන ඇමති. මම ඒක ගැසට් කෙළේ අනාගත පරම්පරාව දිහා 
බලලායි. මහාචාර්ය ෙකොටගම මැතිතුමා තමයි එවකට අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් වශෙයන් සිටිෙය්.   අක්කර 60,000ක පමාණය අක්කර 
18,026ට අඩු වුණු  නිසා තමයි මම එම පෙද්ශය තහනම් කරලා,  
වනජීවි භූමියක් විධියට; රක්ෂිතයක් විධියට ගැසට් කෙළේ.  

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

පවරා ගත් වර්ෂයයි අහන්ෙන්. 
 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, උත්තරය තිෙබනවා. මම ඉතින් ෙපොඩ්ඩක් විස්තර කර 

ෙදන්න එපා යැ.  
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(ආ) (ii) වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 2002.02.22 
දිනැතිව කුරුණෑගල පළාත් ඉඩම් ෙකොමසාරිස්   
ෙවත, අභයභූමිය තුළ පිහිටා ඇති ඉරුෙදනියාය 
ව්යාපෘතිෙය් ඉඩම් අක්කර 1990ක් පහත සඳහන් 
ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව නිදහස ්  කිරීමට 
අනුමැතිය දීමට තීරණය කර ඇත.  

කහල්ල පල්ෙලකැෙල් අභයභූමිෙය් නීතිමය තත්ත්වය එෙසේම 
පවතිද්දී ඉරුෙදනියාය උස්බිම් ව්යාපෘතිය සඳහා අවසර දීම.   
උස්බිම් පමණයි. ෙමොකද, එතැන වැවක් තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාත් 
දන්නවා.  

එම ව්යාපෘතිය පෙද්ශෙය් දැනට සංවර්ධනය වී ඇති භූමි 
පෙද්ශය මැනුම් කිරීම. 

මැනුම් කර ෙවන් කළ සීමාෙව් ෙපොෙළොෙවන් අඩි 02ක් පමණ 
උස්ව ෙකොන්කිට් කණු ෙයදීම. ඒ කියන්ෙන් වතුර මට්ටමින් ෙමහා 
ෙකොන්කිට් කණු දමලා මායිම් ලකුණු කරනවා. නැත්නම්  ඒ 
ජලාශය ෙගොඩෙවලා යනවා.  මට වඩා ඔබතුමා දන්නවා ඇති, 
අවුරුදු 40ක් 50ක් තිස්ෙසේ ඒ ජලාශෙය් වතුරවලින්   කුඹුරු යාය 
වගා කරනවා. 

කළු ග ෙඟ් වතුර දැන් අපට එනවා. එම නිසා ඒෙකන් මුළු 
යාපහුවටත්, ගල්ගමුවටත්,  වැව් හයසිය ගණනකට වතුර 
ෙගනියනවා. 

සංවර්ධනය වී ඇති පෙද්ශෙයන් පිටත කිසිදු ආකාරයකින් 
වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත උල්ලංඝනය 
ෙනොවන පරිදි කටයුතු කිරීම. 

අභයභූමිය තුළ අභ්යන්තර පදිංචිකරුවන් සුදුසු පරිදි පදිංචි 
කරවීම. 

කැලෑබිම් හා වනවගා රක්ෂිත බිම් ෙගොවි පවුල් අතර ෙබදා 
ෙනොදීම. 

* ඊට අමතරව කුරුණෑගල කලාප වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂකෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් හා අදාළ ආයතන 09ක 
සහභාගිත්වෙයන් කුරුණෑගල දිසත්ික් ෙල්කම් විසින් පත් 
කරන ලද කමිටුෙව් වාර්තාව අනුව රජෙය් ඉඩම් 
පතිපත්තියට අනුකූලව සහ කමිටු නිර්ෙද්ශවලට අනුව 
ෙමම ඉඩම් ලබා දීමට වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව පළකර ඇත. 

* තවද, ෙම් සම්බන්ධව ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් 
පධානත්වෙයන් 2014.06.24 දින -අෙප් කාලෙය් ෙනොෙවයි
- පැවැති රැසව්ීෙම්දී දැනට පදිංචිව සිටින පවුල් 1,231ක් 
සඳහා අලිමංකඩවල් හැර ඉඩම් ලබා දීම සඳහා වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව ලබා දී ඇත.  

ෙම් අෙප් රජය කාලෙය් ෙනොෙවයි. 

(ආ) (iii)  

  කහල්ල - පල්ෙල්කැෙල් අභයභූමිෙය් නීතිමය 
තත්ත්වය එෙසේම පවතිද්දී ඉරුෙදනියාය උස ්බිම් 
ව්යාපෘතිය සඳහා අවසර දීම. 

 එම ව්යාපෘතිය පෙද්ශෙය් දැනට සංවර්ධනය වී ඇති භූමි 
පෙද්ශය මැනුම් කිරීම. 

 මැනුම් කර ෙවන් කළ සීමාෙව් ෙපොෙළොෙවන් අඩි 02ක් 
පමණ උසව් ෙකොන්කීට් කණු ෙයදීම. 

 සංවර්ධනය වී ඇති පෙද්ශෙයන් පිටත කිසිඳු ආකාරයකින් 
වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත 
උල්ලංඝනය ෙනොවන පරිදි කටයුතු කිරීම; 

 අභය භූමිය තුළ අභ්යන්තර පදිංචිකරුවන් සුදුසු පරිදි පදිංචි 
කරවීම; 

 කැලෑ බිම් හා වන වගා රක්ෂිත බිම් ෙගොවි පවුල් අතර 
ෙබදා ෙනොදීම. 

(ආ) (iv) හක්වටුනාව ජලාශයට අලි ඇතුන් පැමිෙණන 
අලිමංකෙඩ් පදිංචි පවුල් 17ක් විකල්ප ඉඩම් 
ලබාෙගන ෙමම සථ්ානෙයන් ඉවත් වීම 
පතික්ෙෂේප කර ඇති අතර, ඒ අනුව ෙම් වනවිට 
එම කටයුතු තාවකාලිකව නැවතී ඇත. අදාළ 
පවුල් 17 විකල්ප ඉඩම් ෙහෝ වන්දි ලබාෙගන 
අලිමංකෙඩන් ඉවත් වන්ෙන් නම් ෙමම විදුලි වැට 
කඩිනමින් ඉදිකර ඉඩම් නිදහස ්කිරීෙම් කටයුතු 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත ආරම්භ කළ හැකි බව 
කාරුණිකව දන්වමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් 
තවදුරටත් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය, බැරෑරුම් පශ්නයක්. 
පධාන ඇමති හැටියට මම ඉරුෙදනියාය ජනපදයට ගිහිල්ලා ඒ 
අයට අත දුන්නු ෙකෙනක්. ඒ අතර කහල්ල පල්ෙල්කැෙල් කියන 
කන්ද ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් එය ගැසට් කරන්නත් මම 
කටයුතු කළා. මම අනාගතය බලලා තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනය ගැන  ෙනොෙවයි මම බලන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අපි පත්ෙවලා ඉන්ෙන් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කරන්නයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් එෙහම 
ෙකෙනක් බව මා දන්නවා. ෙතොප්පියක් දාෙගන මනාප ගන්න 
ෙනොෙවයි අෙප් ජීවිත කාලය තුළදී අපි කියා කරන්ෙන්. අපට යම් 
යම් තීරණ ගන්න තිෙබනවා. ෙතොප්පියක් දාෙගන මනාප ගන්න 
ෙනොෙවයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙතොප්පිය 
දාෙගන. ෙතොප්පිය වැෙටනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙතොප්පි වර්ග 
තිෙබනවා. මම බලන්ෙන් ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවා, අනාගතය 
ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] ජයවිකම ෙපෙර්රා කියන නම පළාත් 
සභාෙව් අකුරු ෙකොටලා නැහැ. රජ කාලෙය් කරපු ෙද්වල් මුඛ 
පරම්පරාෙවන් එන ෙද්වල්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුර ලබා ෙදන්න. අද හුඟක් කාරණා ගැන 

කථා කරන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙතොප්පිය ගැන කථා කරන්න අපි පස්ෙසේ දවසක් ෙයොදා ගනිමු. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපි නීතිපතිතුමාෙගන් උපෙදස් 

ලබාෙගන තිෙබනවා. නීතිපතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කරලා 
තිෙබන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයනුත් ඕනෑ නම් මට කියන්න පුළුවන්. 

ගරු මන්තීතුමනි, යාපහුව ආසනෙය් වැව් 600ක් වතුර නැතිව 
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව සමෘද්ධිෙයන් ජීවත් වනවා. 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. දූගී භාවෙයන් ඔවුන් ජීවත් වනවා. දැදුරු 
ඔය ජලාශෙය් වතුර ගල්ගමුවටත්, නිකවැරටියත් එනවා. අපි ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශෙය් තිෙබන වියළි භූමිය ෙතත් භූමියක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
කටයුත්ත කරන්න නම් ෙම් තිෙබන ජලාශවලට වතුර ෙගනැල්ලා 
දමන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, වනජීවී 
භූමිය තුළ තිෙබන වැව් හදන එක මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශයට බාර ෙදන්න.  මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත්යාංශය යටෙත් ඒ වැව් පාලනය ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් 
අනාගතෙය් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර අමාත්යාංශයයි, - ඒ වැව් ෙදක හැදීෙම් කටයුතු  මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශයට බාර ෙදන්න මම එකඟ වුණා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ වැව් ෙදක හැදීෙම් කටයුතු  මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්යාංශයට බාර ෙදන්න ඔබතුමා එකඟ වුණාද? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මහවැලිෙයන් ජලය ෙනොකඩවා එනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එනවා වාෙග් අපි ෙම් රාජධානි 
හදාෙගන ෙනොෙවයි- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි අතුරු පශ්න අහන්න අවස්ථාවක් ෙදමු ෙන්ද, ගරු 

ඇමතිතුමනි? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවස්ථාවක් ෙදනවා. ඔබතුමා අවස්ථාව දුන්නාට පස්ෙසේ මම 

අහන්න අවස්ථාව ෙදනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශ්න අහන්න. 
      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අවස්ථා ෙදකකදී ඔබතුමා පැහැදිලි කළා, 

2014 ජුනි මාසෙය්දී අක්කර 1,990ක් -මම හිතන විධියට පවුල් 
1,231ට අයිති පමාණය ෙවන්න ඕනෑ. ඒක පැහැදිලි නැහැ.- ඒ 
නීති, අණපනත් ආරක්ෂා වන පරිදි ඒ උස් බිම් පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදන්න ඉඩම් අමාත්යාංශයත්, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයත් -ඔබතුමාට කලින් සිටි ඇමතිවරුන්ෙග් සිට- 
එකඟතාව පළ කරලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්, තවම නිදහස් කරලා ෙනොමැති වීමයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් පශ්නය වන්ෙන් ඒවා නිදහස් කරන්ෙන් කවදාද කියන 

එකයි.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමීක්ෂණයට අනුව පැහැදිලිවම පවුල් 

13යි ඒ භූමියට අයත් පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන්ෙන්; අලිමංකඩවල. 
ෙවන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ, මම 
කියනකල්. ඒ 13 ගැන තමයි ඔය තර්ක කරන්ෙන්, උද්ෙඝෝෂණ 
කරන්ෙන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක රාතී මට කථා කළා, අලි 
ඇවිල්ලා අලි ෙගවල් කඩනවා කියලා. මට කථා කළාම මම අෙප් 
නිලධාරින්ට කථා කරලා කිව්වා. අලිමංකඩ වහලා අෙප් ගරු 
මන්තීතුෙමකුෙග් ෙගයකටත් වල් අලි ගිහිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ. මම කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. මම කිව්වා ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ පවුල් 13 යන්න ඕනෑ. අපි නීතිමය පියවර ගන්නවා. මම 
ෙනොෙවයි, මහවැලිය, වාරි මාර්ග අමාත්යාංශය, මෙග් අමාත්යාංශය
- ගරු කථානායකතුමනි, මීට ඉස්සර ෙවලාත් මම කිව්වා, අපි 
ඔක්ෙකෝම සමීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වල වටිනාකම 
අනුව වන්දි ෙදනවා; ඉඩම් ෙදනවා. ෙදල් ගහට, ෙකොස් ගහට, 
ෙපොල් ගහට, පුවක් ගහට වාෙග්ම අමුඩයටත් අපි වන්දි ෙගවනවා.  

ඔක්ෙකෝම ෙගවනවා නම්, ඒ අයට වාරිමාර්ග පහසුකම් සහිත 
ඉඩම් ෙදනවා නම්, පවුල් 13ක් ගැන කථා කරලා, අපට ගල්ගමුව 
ආසනෙය් ඉන්න පවුල් 20,000කට විපතක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පවුල් 13ක පශ්නය බලපාන්ෙන් අලිමංකඩ 

විවෘත කිරීමට ෙහෝ ෙනොකිරීමට පමණයි. ඔබතුමාෙග් වාර්තා අනුව 
ඔබතුමාම පිළිගත්තා, ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් පවුල් 1,230 
ගණනකටයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමා ඇහුම් කන් 
ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. 

ඔබතුමාට mike එක නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න. ඊට පස්ෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම ලියලා තිෙබන්ෙන් පවුල් 1,500යි කියලා. නමුත් ඔබතුමා 

පිළිගත්තා, පවුල් 1,230 ගණනක් කියලා. ඒ අයෙග් ඉඩම් නිදහස් 
කරනවාද කියන පශ්නය තමයි මම අහලා තිෙබන්ෙන්. අලි වැට 
ගැන ෙනෙමයි මම අහලා තිෙබන්ෙන්. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම උත්තර ෙදන්නම්. අර පවුල් 13 හැර අනිත් ඔක්ෙකෝටම ඒ 

අයිතිය ෙදනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කවදාද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒවා ලබාෙදන්න ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

සාකච්ඡා කළා. මම එහාටත් ගියා. ඒ පවුල් 13 එතැනින් යන්න 
ඕනෑ. ඒ අය ඉවත් කිරීම කරනවා. ඒ අයට ඉඩම් ලබා දීමට ගැසට් 
කරනවා, කැබිනට් පතිකාවක් දාලා වන්දි ෙගවනවා. මම ඒ 
ඔක්ෙකෝම කරනවා. දැනට දිසා ෙල්කම් එෙහේ කියාත්මක ෙවනවා. 
ඉතින් ඒ කටයුතු කරන ෙකොට අවුරුද්දක් විතර යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

ඇමතිතුමාට කාලය දුන්නා ෙන්. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කියන්ෙන් අලි වැට 

ළඟ පවුල් 13ක් ඉන්නවා, ඒ පවුල් 13 ඉවත් කරනවා කියන 
එකඟතාව මත තමයි ඉතිරි පවුල් 1,200 ගණනට ඔප්පු ෙදන්ෙන් 
කියලා. ඒ ෙදක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ පවුල් 13 ඉවත් කිරීම කරනවා. අනිත් පශ්නයටත් 

පැහැදිලිවම උත්තරය දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 
 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අලියත් තර්ජනය පාලා පැනලා ෙගවල් කඩනවා, බිඳිනවා. 

දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ අය හරියට hostages වාෙග් ෙන්. 
 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ කම්බි කැඩීම නවත්වන්න අපි මුරකාවල් දාලා, භටෙයෝ 

දාලා, අපි ඒවා කරන්නම්. හැබැයි, කම්බිය ගැහුෙව් නැත්නම් 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඊෙය්-ෙපෙර්දා රාතිෙය් ගරු මන්තීතුෙමකුෙග් 
ෙග් ළඟටම අලි ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මට මිනිස්සු කියනවා, "සර්, 
අලි එළවන්න අෙනක් කට්ටිය ෙබොෙහොම හිටියා"ය කියලා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට කටයුතු ෙගොඩාක් තිෙබනවා. ඒකයි 

අපි කියන්ෙන්, අෙනක් අයට බාධා ෙවන - [බාධා කිරීම්] ඊට පසුව 
කථා කරන ෙකොට, සාකච්ඡාවට ගන්න. ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡාවට ගන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒක නීත්යනුකූලව කරන්න ඕනෑ වැඩක්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ දිස්තික් සම්ෙම්ලනෙය්දී කථා කරෙගන විසඳා ගත්තා 

නම් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 
    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ පවුල් දහතුෙන් පශ්නය මත පදනම්ව ඇතත්, නැතත් ෙම් 

අයට - [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? ඒ පවුල් 13 ඉවත් කිරීමට එකඟ 

ෙවනවාද?  [බාධා කිරීම්] 

 
පුද්ගලික බසර්ථ සඳහා ලබා දුන් මාර්ග බලපත: 

ඌව පළාත 
தனியார் ேப ந் க க்கு வழங்கிய தி 
அ மதிப்பத்திரங்கள்: ஊவா மாகாணம் 

ROUTE PERMITS GIVEN FOR PRIVATE BUSES: UVA 
PROVINCE  
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4. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
පළාත්  සභා  හා  පළාත්  පාලන  අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (3): 
(අ) (i) වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීෙමන් 

පසු ඌව පළාත තුළ පුද්ගලික බසර්ථ සඳහා මාර්ග 
බලපත ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එෙලස මාර්ග බලපත ලබා දී ඇති 
මාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ මාර්ග බලපත ලබා ගත් පුද්ගලයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 
வந்த பின்னர் ஊவா மாகாணத்தில் தனியார் 
ேப ந் க க்காக தி அ மதிப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளனவா; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ஆெமனில், அவ்விதமாக தி அ மதிப் 
பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ள திகள் யாைவ; 

 (iii) அவ்விதமாக தி அ மதிப்பத்திரங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்ட ஆட்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

 (iv) அதற்காகக் கைடப்பி த்த ைறயியல்கள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether route permits have been issued for 
private buses within the Uva Province after 
the present Good Governance Government 
came to power; 

 (ii) if so, for what routes such route permits 
have been issued; 

 (iii) of the names of persons who have obtained 
route permits in that manner; and 

 (iv) what criteria were followed for this 
purpose? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

              (ii) සහ (iii)`සඳහා පිළිතුර සභාගත* කරමි. 

 (iv) ඌව පළාත තුළ වාසය කරනු ලබන මගී ජනතාව 
හා අෙනකුත් සමිති සමාගම් මඟින් කරන ලද 
ඉල්ලීම් පළාත් පවාහන ගරු අමාත්යතුමා විසින් 
ඌව පළාත් මගී පවාහන ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමාට ෙයොමු කිරීෙමන් අනතුරුව නව 
බලපත ලබා දීෙම් කමෙව්දයට අනුව සාමාන්ය 
ෙසේවා හා සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා නව මාර්ග බලපත 
ලබා දී ඇත. 

නව බලපත ලබා දීම කමෙව්දය ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 
පාසල් ළමුන් හා ෙදමව්පියන්ෙග් ඉල්ලීම් අනුව 
විදුහල්පතිවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශය මත පාසල් ළමුන් පමණක් 
පවාහනය කිරීමට සිසුසැරිය ෙලස නව මාර්ග බලපත ලබාදී ඇත.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

ඇමුණුම සභාගත** කරමි.  

* සභාෙම්සය මත තබන ලද (ii) සහ (iii)හි පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட (ii) மற் ம் (iii)க்கான விைட : 
* Answer tabled: 

නව මාර්ග බලපත නිකුත් කිරීම සාමාන්ය ෙසේවා 
 

 

නව බලපත නිකුත් කිරීම සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා 

 

නව මාර්ග බලපත නිකුත් කිරීම සිසු සැරිය (පාසල් ළමුන් පමණක් 
පවාහන ෙසේවා) 

 

අනු 
අංක
ය 

මාර්ගය හිමිකරුෙග් නම 

01. ෙසවනගල - කිරිඉබ්බන්වැව - 
සූරියවැව 

ඒ.ඒ.චමින්ද අරුණ කුමාර 
මහතා 

02. නමුණුකුල - පස්සර - බිබිෙල්ගම ටී.ඩබ්ලිව්.ෙක්. උපුල් ශාන්ත 
මහතා 

03. මහියංගණ - 17 කණුව - 
ෙකෙසල්ෙපොත 

එන්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්. 
බණ්ඩාර මහතා 

04. ෙරොකතැන්න - හාලිඇල - බදුල්ල ආර්.එම්. ඉමිටියාස් මහතා 

05. ෙකරදිමුල්ල - නැදුන්ගමුව - 
වැලිමඩ 

බී.ඩී. අෙබ්සිංහ මහතා 

06. පතනවත්ත - කන්ෙදෙගදර - 
අලුෙගොල්ල 

ෙක්.ඩී. තුෂාර සංජීව මහතා 

07. කැලිපනාෙවල - වැල්ලවාය ආර්.එම්. නලින්ද ධම්මික 
මහතා 

08. කහෙගොල්ල අරාව -කන්දකැටිය - 
ගලඋඩ - හාලිඇල - බදුල්ල 

ෙජ්.එම්. දිෙන්ෂ් ජයසුන්දර 
මහතා 

09. බණ්ඩාරෙවල - ඉනිකම්බැද්ද - 
නායබැද්ද - බැද්ෙද්කුඹුර 

එච්.එම්. බණ්ඩාර මහතා 

10. මහියංගණ - ෙමොරයාය - 
රන්ෙදණිගල 

ජී.වි. සුගත් පද්මසිරි මහතා 

11. බණ්ඩාරෙවල - දියතලාව - 
ෙබරගල - වැල්ලවාය 

ෙක්. චාමික පදීප් සිල්වා 
මහතා 

12. බණ්ඩාරඑළියවත්ත - ගල්කන්ද 
හන්දිය - නායබැද්ද හන්දිය - 
බණ්ඩාරෙවල 

ඒ. ජයසංකර් මහතා 

13. පියරපන්ෙදෝව - බණ්ඩාරෙවල එම්. සංජීව අසංක මහතා 

14. බදුල්ල - කිරිඔරුව - කන්ෙද්ෙගදර 
- ෙලජර්වත්ත 

ඩබ්ලිව්.ජී. කරුණාදාස 
මහතා 

15. සින්නඅලෙගොල්ල - බදුල්ල ආර්. එම්. පාලිත මහතා 

16. ෙදොඩම්ෙගොල්ල - ඉලුක්පැලැස්ස - 
බල්ලෙකටුව 

ආර්.ඩී. ජයෙසේන මහතා 

අනු 
අංක
ය 

මාර්ගය හිමිකරුෙග් නම 

01. බදුල්ල - බණ්ඩාරෙවල 
(සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා) 

ඉන්දපිය දිලීප බලපිටිය 
මහතා 

02. බදුල්ල - බණ්ඩාරෙවල 
(සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා) 

පී.ඒ. චමින්ද මුණසිංහ 
මහතා 

03. ෙමොණරාගල - බදුල්ල 
(සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවා) 

ෙක්.පී.ඒ.එස්.ෙක්. 
අමරසිංහ මහතා 

අනු 
අං
කය 

මාර්ගය හිමිකරුෙග් නම 

01. ලද්දුම - ගෙන්තැන්න හරහා වැලිමඩ ආර්.එම්. දර්ශිකා 
රත්නායක 

02. නැදුන්ගමුව - වැලිමඩ (සිසු සැරිය 
ෙසේවා) 

එන්.එන්. තිෙසේරා 
කරුණාරත්න මහතා 

03. කිතල්ඇල්ල - බණ්ඩාරෙවල - 
බදුල්ල (සිසු සැරිය ෙසේවා) 

ටී.ඩබ්ලිව්.එම්. සුපුන් 
යසින්ත මහතා 

04. යාලගමුව - වැලිමඩ (සිසු සැරිය 
ෙසේවා) 

ඊ. ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්. 
හරිශ්චන්ද ඒකනායක 
මහතා 

05. මස්පන්න - වැලිමඩ (සිසු සැරිය 
ෙසේවා) 

ආර්. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්. 
මාෙනල් කුමාර මහතා 

1657 1658 

————————— 
* * පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
* * னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 
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ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව මා 

ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම අප දන්නවා, පළාත් පවාහන අමාත්යාංශය විසින් 
ෙම් බලපත ලබාදීලා, ධාවනය වන බස් රථවලින් ෙලොග් සටහන් 
සඳහා යම්කිසි ගාස්තුවක් අය කරන බව. අෙප් පළාෙත් ෙලොග් 
සටහන් ගාස්තුව අය කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික බස් සමාගමක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන මට ඔබතුමාෙගන් 
දැනුවත් කිරීමක් කර ගන්න අවශ්යයි. රජයට, පළාත් සභාවට හිමි 
විය යුතු ගාස්තුවක් ෙපෞද්ගලික බස් සමාගමක් එකතු කිරීම ෙදස 
නිහඬව බලා සිටින්න පළාත් සභාෙව් අදාළ පුද්ගලයන් කටයුතු 
කරනවා. ෙමය නීත්යනුකූල තත්ත්වයක්ද, එෙසේ ෙනොමැති නම් ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමා ගන්නා පියවර කුමක්ද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඒ සම්බන්ධව තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය ම ට ෙම් අවස්ථාෙව් 

කියන්න අපහසුයි, ගරු මන්තීතුමනි. මම ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක් ගන්නම්. ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු 
සභාවත් දැනුවත් කරන්නම්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අප දන්නවා ෙම් route permit එක ලබා 
ගන්න විවිධ උපකම පාවිච්චි කරන බව. ඉන් එකක් තමයි මධ්යම 
රජය හරහා පවාහන අමාත්යාංශය හරහා බලපත ෙදන නිසා පධාන 
නගරයක් හරහා යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එම නිසා කුඩා 
නගරයකින් ආරම්භ කරලා, පධාන නගරයක් හරහා යන්න තමයි 
කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් පශ්නය නිසා තමයි බස ්අතර accidents  
වැඩි වන්ෙන්. අපි ෙකොළඹ සිට යන 99 බස් රථය ගනිමු. ෙපොඩි 
අතුරු ගමක නමක් දමලා, 99 route එෙක්ම ධාවනය වන තවත් 
route permit එකක් ෙදනවා. එතෙකොට ඒ ගමින් එළියට 
එනෙකොට අර පාෙරත් එන නිසා තමයි, ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න උදවිය 
කියන්ෙන්, නාඩි අල්ලන්න කියන කාරණය. 

ඒ නිසා තමයි ෙම් බස ් අර්බුදය සහ මගීන්ට සිදුෙවන 
අපහසුතාව දිගින් දිගටම සිදු ෙවන්ෙන්. පසුගිය කාලෙය් බස් 
රථෙය් ෙකොන්ෙදොස්තරවරයා ගැබිනි මාතාවකට පවා විවිධ විධියට 
අඩන්ෙත්ට්ටම් කළ බව අපි දැක්කා.  ඔබතුමා පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යවරයා විධියට, ෙම් සඳහා මැදිහත් ෙවලා බස් 
අතර තරගයක් ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු කළ හැකි ආකාරෙය් 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවාහන අමාත්යාශය සමඟත්, මගී 

පවාහන අධිකාරිය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා නිසි කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පටන් ගනිමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තුන්වන 

අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද? 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා හැම පශ්නයකටම 

ධනාත්මකව උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. කලින් ඉඳලත් එෙහමයි. 
දැන් ෙමම පශ්නයටත් පිළිතුරු ලබා ෙදයිද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. මම ෙයෝජනා කරන්න හදන්ෙන්,- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාෙග් ගට්ටනය තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවත් එක්ක. 

ඔබතුමා ෙයොමු කරපු පශ්නයට මම උත්තරයක් දුන්නා.  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු අමාත්යතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඔබතුමා 

වගකිවයුතු ඇමතිවරෙයක් විධියට,- 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා වුණත් මට 

පවාහන අමාත්යාංශෙය් පශ්නයක් ෙයොමු කළා නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙසොයා බලා තීන්දු-තීරණ ගත යුතු ෙවනවා. 
ඔබතුමා අහන සෑම පශ්නයකටම මට ඔබතුමා කියන විධියට 
උත්තර ෙදන්න බැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් සාකච්ඡා කර කියනවා කියලා ෙන්? 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභාව ෙවනුෙවන් ෙයොමු කරන 

පශ්නවලට මම ෙසොයා බලා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. අතුරු පශ්න 
අහනවිට මම ධනාත්මකව උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා 
ෙමතුමා මට ෙචෝදනා කරනවා. එතුමා මහ ඇමතිතුමාත් සමඟ 
තිෙබන පශ්නය නිසා, ෙම් ගරු සභාෙව් කාලය නාස්ති කරන්න 
බැහැ.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පළමුෙවනි අතුරු පශ්න ෙදක ෙබොෙහොම ලස්සනට ගියා. 

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අසන  අවස්ථාෙව්දී  අවුලක් ෙවනවා. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙම් මෙග් පශ්න අසන කාලය ෙන්. 

ඔබතුමා මෙග් අයිතිය ගැන කථා කරන්න එපා. ගරු 
කථානායකතුමා ඒ අයිතිය ගැන කථා කරාවි. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ඉන්න. ඔබතුමා අද ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න 
මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  

1659 1660 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙනොෙවයි 

ඉල්ලන්ෙන්. වගකිව යුතු ඇමැතිවරෙයක් හැටියට, බුද්ධිමත් 
ඇමැතිවරෙයක් හැටියට ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳවයි 
විමසන්ෙන්. මම ෙමතුමාට තව ෙයෝජනාවක් කරන්නයි හදන්ෙන්.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member is making a proposal. Let him make the 

proposal. -[Interruption.]  
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාව ෙමෙසේයි. ෙම් රෙට් 

තිෙබන කුණු කසළ පශ්නය තුළින් තමයි ෙඩංගු පශ්නය හට 
ගන්ෙන්. පළාෙතන් පළාතට බස් ගමනාගමනය සිදු ෙවනවා. 
හැබැයි, බස්වල ගමන් කරන මගීන් ෙගන යන ෙම් කුණු කසළ 
විධිමත්ව බැහැර කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක කුණු කසළ පශ්නයක් ෙන්.  

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
බස් සම්බන්ධ පශ්නයක් ගැන කථා කළ නිසායි අහන්ෙන්. 

පළාත් පාලන ආයතනයක හිටපු නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට  මම 
දන්නවා,  ඒ දවස්වල මෙග් නගරයට  විශාල බස් සංඛ්යාවක් විවිධ 
පළාත්වලින් ආවා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, bus standsවලට එන බස්වලින් බහින 
මගීන්ට කුණු කසළ දැමීමට ස්ථානයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. 
සමහර ෙව්ලාවට මගීන් බස් එෙක් යන ගමන් කුණු ටික එළියට 
දමන බව අපි දන්නවා . එෙහම ෙනොෙවන්න වග බලා ගත යුතු 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. අද පළාත් පාලන ආයතන සියල්ල 
කියාත්මක ෙනොවන තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. ෙකොමසාරිස්වරු හා 
ෙල්කම්තුමන්ලා තමයි ඒවා පාලනය කරන්ෙන්. එම නිසා 
ෙමතුමාට පළාත් සභා හරහා කියාත්මක ෙවන වැඩ පිළිෙවළක්  
හදන්න පුළුවන්ද, හදනවාද කියන පශ්නය තමයි තිෙබන්ෙන්. 
හැබැයි, පළාත් පධාන අමාත්යතුමාෙග් පශ්නය ගැන ෙමතුමා කථා 
කරනවා. ඒක ජනාධිපතිතුමාත් දන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒක 
විසඳන්න කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, please take note of that.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I will take note of it.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, the Hon. Minister has taken note of it.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
This is a waste of valuable time of the House.  

 

වවුනියාෙව් කට්පහපුරම් ගාමෙය් යළි පදිංචි කළ 
ජනතාව: මූලික පහසුකම් 

வ னியா, கற்பக ரம் கிராமத்தில் 
மீள்கு யமர்த்தப்பட்ேடார் : அ ப்பைட வசதிகைள  

 RESETTLED PEOPLE OF KATPAHAPURAM VILLAGE IN 
VAVUNIYA: BASIC FACILITIES  
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7. ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- 
(2) 

(අ) (i) වවුනියාව පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
සම්පයිමඩු ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසෙය්, 
කට්පහපුරම් ගාමෙය් ජනතාව 1990 වර්ෂෙය්දී 
යුද්ධය ෙහේතුෙවන්  අවතැන්වූ බවත්; 

 (ii) 2009 වර්ෂෙය්දී එෙසේ අවතැන්වූවන්ෙගන් පවුල් 
130ක්, කිසිදු මූලික පහසුකමක් ෙනොමැතිව නැවත 
පදිංචි කළ බවත්; 

 (iii) ෙමෙතක් ඔවුන්ට රජෙය් සහන ෙහෝ නිවාස 
ෙයෝජනා කමයක් ෙහෝ ෙනොලැබුණු බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙන්ද?  

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවට නිවාස ෙයෝජනා කමයක් සහ 
නැවත පදිංචිවූවන් සඳහා අවශ්ය අනිකුත් 
සහනයන් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සහාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  வ னியா பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில், 
சம்ைபம  கிராம அ வலர் பிாிவின் கற்பக ரம் 
கிராம மக்கள் 1990ஆம் ஆண் ல் த்தம் 
காரணமாக இடம்ெபயர்ந்தனெரன்பைத ம்; 

 (ii) 2009ஆம் ஆண் ல் அவ்விதமாக 
இடம்ெபயர்ந்தவர்களில் 130 கு ம்பங்கள் 
எவ்விதமான அ ப்பைட வசதிக மின்றி 
மீளக்கு யமர்த்தப்பட்டனர் என்பைத ம்; 

 (iii )  இற்ைறவைர இவர்க க்கு அரசாங்க 
நிவாரணங்கேளா டைமப் த் திட்டேமா 
கிைடக்க வில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

1661 1662 
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(ஆ) (i )  இந்த மக்க க்கு டைமப் த் திட்டெமான் 
ைற ம் மீளக்கு யமர்ந்தவர்க க்கு அவசிய 
மான ஏைனய நிவாரணங்கைள ம் வழங்கத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப மா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அைவ யாைவெயன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 
Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Is he aware that- 
 (i) the people in Katpahapuram village in 

Sampaimadu Grama Niladhari Division in 
Vavuniya Divisional Secretary's Division 
were displaced in 1990 due to the war;  

 (ii) out of those families who were displaced, 
130 families were resettled in the year 2009, 
without any basic facilities; and 

 (iii) they have not received Government relief or 
Housing scheme yet? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) whether necessary action will be taken to 

provide these people with a housing scheme 
and other necessary assistance for the 
persons who have been resettled; and 

 (ii) if so, what those actions are? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, 

පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාට හදිසි අවශ්යතාවක් ෙහේතුෙවන් අද දින 
පැමිෙණන්නට ෙනොහැකි බව පවසමින්  ෙමම පශ්නයට  පිළිතුරු 
ලබා ෙදන ෙලස මාහට දැනුම් දුන්නා.  ගරු කථානායකතුමනි, 
එතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, 
නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් මූල්යාධාර යටෙත් කට්පහපුරම් 
ගම්මානයට අයත් පතිලාභීන් 06 ෙදෙනකුට 2016 
වර්ෂය තුළ පවුල් ඒකකයකට රුපියල් 100,000ක්  
බැගින් ජීවෙනෝපාය ආධාර පහත සඳහන් 
ආකාරයට ෙදන ලදී.  

  ළිං ඉදිකිරීමට - පතිලාභීන් සිව් 
ෙදෙනකුට දීලා තිෙබනවා.  

  යතුරුපැදි  - එක් 
පතිලාභිෙයකුට දීලා තිෙබනවා. 

  කෘෂි උපකරණ  - එක් පතිලාභිෙයකුට දීලා 
තිෙබනවා 

*  අප අමාත්යාංශය විසින් පතිලාභීන් 32කට  
2016 වසෙර්දී ෙමම ගම්මානය තුළ වැසිකිළි 
ඉදිකර දී ඇත. 

* අප අමාත්යාංශය විසින් 2015 වසෙර්දී 
රුපියල් මිලියනයක් වටිනා මාතෘ - ළදරු 
ෙසෞඛ්ය මධ්යසථ්ානයක් ෙමම ගම්මානය තුළ 
ඉදිකර දී ඇත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  උතුරු-නැ ෙඟනහිර පළාත් තුළ පැවැති යුද්ධය 
ෙහේතුෙවන් විපතට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් අප 
අමාත්යාංශය විසින් කියාත්මක කරනු ලබන 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා පතිලාභීන් ෙතෝරා 
ගැනීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් අමාත්යාංශෙය් 
පතිලාභීන් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායකවලට 
අනුකූලවය.  

  ෙමම නිර්ණායක යටෙත් කට්පහපුරම් 
ගම්මානෙය් ජනතාව පතිලාභීන් හැටියට ෙතෝරා 
ගනු ලැබුවෙහොත් ඔවුන්ට අවශ්ය සියලු සහනාධාර 
ලබා දීමට අප අමාත්යාංශය කටයුතු කරනු ඇතැයි 
පකාශ කරමි. අවසන් යුද්ධය පැවැති වකවානුව 
තුළ මුළුමනින්ම විපතට පත්වූ ගම්මානවලට අප 
අමාත්යාංශෙය් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
පමුඛත්වයක් ලබා ෙදන බවද ෙපන්වා ෙදනු 
කැමැත්ෙතමි. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

උලපෙන් පිහිටි කර්මාන්තපුරය : විසත්ර  
உலப்பைனயி ள்ள ைகத்ெதாழில்ேபட்ைட: விபரம் 
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8. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ    

පශ්නය - (3): 

(අ) (i) නාවලපිටිය මැතිවරණ බල පෙද්ශයට අයත් 
උලපෙන් පිහිටි කර්මාන්තපුරය ආරම්භ කිරීම 
සඳහා පසු ගිය රජය විසින් ෙවන් කළ මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එහි කර්මාන්තශාලා ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් 
ආරම්භ කර කියාත්මක වූෙය්ද; 

 (iii) ෙම් වන විට වැසී ෙගොස ් ඇති කර්මාන්තශාලා 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ඉහත (අ)(i) හි සඳහන් කර්මාන්තපුරය යළි නගා සිටුවීමට 
නව වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කර තිෙබ්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  நாவலப்பிட்  ேதர்தல் ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்கு 
ெசாந்தமான உலப்பைனயில் அைமந் ள்ள 
ைகத்ெதாழில்ேபட்ைடைய ஆரம்பிப்பதற்காக 
கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட்ட 
பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 ( i i )  அங்கு எத்தைன ெதாழிற்சாைலகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்  இயங்கிவந்தன என்பைத ம்; 

 ( i ii )  தற்ேபா  டப்பட் ள்ள ெதாழிற்சாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ஆ) ேமேல (அ) (i )  இல் குறிபிடப்பட் ள்ள ைகத்ெதாழிற் 
ேபட்ைடைய மீண் ம் கட் ெய ப் வதற்கான திய 
ேவைலத் திட்டெமான்  தயார் ெசய்யப்பட் ள்ளதா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House- 
 (i) the amount of money that had been 

allocated by the previous government for 
the establishment of the industrial zone in 
Ulapane in Nawalapitiya Electorate;  

 (ii) the number of factories that were started 
and run in the aforesaid industrial zone; and 

 (iii) the number of factories that have been 
closed down by now?  

(b) Will he also inform this House whether a new 
programme has been prepared to upgrade the 
industrial zone mentioned in (a) (i) above?   

(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) 
Hon. Speaker, I answer the Question.  

(a) (i)  Rs. 90 million 

 (ii)  Nineteen factories 

 (iii)  Four  factories 

  However, measures are being taken to lease 
the land blocks allocated to the closed down 
factories to new industrialists after their 
project proposals are processed and 
recommended by the Regional Industrial 
Service Committee and Ministry’s Project 
Evaluation Committee and thereafter with 
the approval of the Cabinet Ministers. 

   (b)  Yes. 

 During the last two years, improvements have 
been made to infrastructure facilities by 
constructing drainage systems and by renovating 
main road about 1000 metres and byroads about 
410 metres in length spending Rs. 29 million. 
Besides, street lampposts have been erected on 
both sides of the internal roads. It is planned to 
construct an administration building and install fire 
extinguishers in the industrial estate in this year. 
The Department of National Planning has 
allocated Rs. 20 million for these purposes.  

(c )  Does not arise. 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් විශාල ආෙයෝජනයක් කරලා තමයි 
උලපෙන් කර්මාන්ත පුරය ආරම්භ කෙළේ කියලා. ඔබතුමා දැන් 
උත්තර දුන්නා, එම කර්මාන්ත පුරය ආරම්භ කරන ෙකොට තිබුණු 
කර්මාන්තශාලා සංඛ්යාව සහ ෙම් වන ෙකොට වැසී ගිහින් තිෙබන 
කර්මාන්තශාලා සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියා. ඒ වාෙග්ම අලුෙතන් 
කර්මාන්ත කිසිවක් ආරම්භ ෙවලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එම 
කර්මාන්ත පුරයට කරපු ආෙයෝජනෙය් පතිඵලයක් නැති නිසා 
තමයි මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙමම කාරණා ෙයොමු 
කරන්ෙන්.  

පළමුවැනි කාරණය මම කියන්නම් ගරු ඇමතිතුමනි. 
උලපෙන් කර්මාන්ත පුරෙය් විශාල කර්මාන්තශාලා තුනක් 
තිබුණා. කර්මාන්ත පුරයට එන ආෙයෝජකයන් විශාල මුදලක් 
ආෙයෝජනය කරනවා. එම කර්මාන්තකරුවන් මුදල් ආෙයෝජනය 
කරලා, කර්මාන්තශාලා හදනවා. නමුත්, ඒෙගොල්ලන්ට ආර්ථික 
පශ්නයක් මතු වුණාම ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවන්න ෙකෙනක් 
නැහැ. අපි හිතමු, ඔවුන්ට මූල්ය පශ්නයක් තිෙබනවා; බැංකු 
පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. ඒකට ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
හරහා යම් මැදිහත් වීමක් සිදු වනවාද? ඒ වාෙග්ම දැන් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් හදන කර්මාන්ත පුරවල ආෙයෝජකයන්ට 
පශ්නයක් පැන නැඟුන ෙවලාවට ඒවා විසඳීම සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය යටෙත් යම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් කියනවා නම්, අපි 

කර්මාන්තකරුවන් සියලු ෙදනාම එකතු කරෙගන දිසාපතිතුමා 
යටෙත් දිස්තික් කමිටුවක් හදලා තිෙබනවා. මාස තුනකට සැරයක් 
එම කමිටුව රැස් ෙවනවා. පළාතකට එක් ෙකෙනක් බැගින් පළාත් 
සභා මහ ඇමතිතුමාෙග් recommendations අනුව අපි සභාපතිවරු 
පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක නම් කර තිෙබන්ෙන්, RIS Committee 
කියලා. එම කමිටු රැස ්ෙවලා පශ්න විසඳනවා. ඒ අතර මමත්, අෙප් 
කර්මාන්ත පුරවල ඉන්න සියලුම investorsලාත් මාස හයකට 
සැරයක් හමු වනවා. අපි හමු ෙවලා, ඒ අයෙග් issues විසඳනවා. 
අපි area by area ගිහිල්ලා එෙලස කටයුතු කර තිෙබනවා. Last 
meeting එක අපි කෙළේ, ෙවන්නප්පුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උලපෙන් කර්මාන්ත පුරයට එක 

වතාවක් ඇවිත් තිබුණා. ඔබතුමා දකින්නට ඇති ඒෙක් විශාල 
කර්මාන්තශාලා තිෙබනවා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය 
කියන යාන්තණය සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, 
ආෙයෝජකයන්ට මතු වන පශ්න ගැන ෙහොයලා බලන්න දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් සහ පළාෙත් මහ ඇමතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා ෙහොයලා 
බලන්න, අවුරුදු ගණනකින් එම කමිටුව රැස් ෙවලාත් නැහැ; 
ෙහොයලා බලලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කිව්වා, මාස හයකට 
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සැරයක් එම ආෙයෝජකයන් සමඟ ඔබතුමා කථා කරනවා කියලා. 
එම කර්මාන්තකරුවන්ව මම හමු වුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. මම 
කියන්ෙන් කුමන ආණ්ඩුවකින් ෙහෝ කර්මාන්ත-  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ එම කර්මාන්තකරුවන් 

හමු ෙවලා, එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීම උඩ ගිය අවුරුද්ෙද් 
infrastructureවලින් මිලියන 29ක් ෙවන් කරලා ඒ පාර හදලා 
දුන්නා. ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම උඩයි පාර හදලා දුන්ෙන්. ඔවුන් 
හම්බවුෙණ් නැත්නම් ඒක ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? මා එක වරක් 
එහි ගියා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය පාර හදන එක ගැනවත්, 

යටිතල පහසුකම් ගැනවත් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා යටිතල 
පහසුකම් - infrastructure - දීලා කර්මාන්තපුරයක් හැදුවාට 
පස්ෙසේ ආෙයෝජකයන් විශාල මුදලක් ණය අරෙගන ඒ 
කර්මාන්තශාලා කරෙගන යනවා. හැබැයි ෙමොනයම් ෙහෝ 
පශ්නයක් -මූල්යමය පශ්නයක් ෙහෝ කම්කරු පශ්නයක්- මත ඒ 
කර්මාන්තශාලාව වැටුණාම ඒවාට මැදිහත් ෙවන්න කවුරුවත් 
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, මාස 
6කට වරක් හම්බ ෙවනවාය කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ඇවිල්ලා විවිධ ෙයෝජනා අමාත්යාංශයට දුන්නාය කියලා. හැබැයි 
ඒවාට හරිහැටි විසඳුම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි. ඒ 
කර්මාන්තශාලා වැසීම නිසා අෙප් ප ෙද්ශෙය් රැකියා 1,500ක් විතර 
අහිමි වුණා. එය අෙප් පෙද්ශයටත් පාඩුවක්; ආෙයෝජකයන්ටත් 
පාඩුවක්. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් පළමුවන සහ අවසාන 
වශෙයන් එක පශ්නයයි අහන්ෙන්. කර්මාන්තපුර හදනවා වාෙග්ම 
ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමාෙග් ඍජු 
අධීක්ෂණය යටෙත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටතට ගන්න. 
දිසාපතිතුමන්ලා, මහ ඇමතිතුමන්ලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා 
ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් නැහැ. ෙමය ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
යටතට ෙගන, ඔබතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් පිළිබඳව  ෙසොයා 
බලන්න කියලා තමයි කියන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ෙම් සියලුම 
කර්මාන්තශාලා වැෙහනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. Hon. Minister, please give attention to that.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Okay. We will take action. මා ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න 

ඕනෑ. ඒ පළාතට නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරෙයක් අෙප් Ministry 
එෙක්ම ඉන්නවා. ඒකයි දැනුත් මට එන්න පමාද වුෙණ්. දැන් 
Progress Review Meeting එක පවත්වලායි ආෙව්. ඔබතුමා 
කියන විධියට අනිවාර්යෙයන් ඒ සියලුම factory ownersලා 
ෙගන්වා ඔවුන්ට තිෙබන පශ්න විසඳන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා කියන්ෙන් jobs 1,500ක් ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ නැති වුණා 
කියලාද? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමය අෙප් කාලෙය්ත් තිබුණු පශ්නයක් ඇමතිතුමනි. අෙප් 

කාලෙය්ත් මා ෙම් ගැන කථා කළා. මට එයට විසඳුමක් ලබාගන්න 

බැරි වුණා. මා ඔබතුමාට කියන්ෙන්, අඩු ගණෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය්දී ෙහෝ ෙමයට මැදිහත් වනවා නම් ෙහොඳයි කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

 
ලංකා සෙතොස ආනයනය කළ සහල්: විසත්ර 

லங்கா செதாச இறக்குமதி ெசய்த அாிசி : விபரம் 
RICE IMPORTED BY LANKA SATHOSA: DETAILS 
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9. ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙගන් ඇසූ පශන්ය 

- (2) : 

(අ) (i) 2014 සැප්තැම්බර් සිට 2015 ෙපබරවාරි දක්වා 
කාලෙය්දී ලංකා සෙතොස මඟින් ආනයනය කරනු 
ලැබූ සහල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) එක් එක් ආයතනය ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) ආනයනික සහල් නිෂ්කාශනය කිරීම හා පමාද 
ගාසත්ු ෙවනුෙවන් ශී ලංකා ෙර්ගුවට සහ ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියට ෙගවනු ලැබූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) සහල් කිෙලෝවක ආනයනික මිල සහ විකුණුම් 
මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

   (vi) ඒ අනුව ලංකා ස ෙතොසට සිදුවූ අලාභය කවෙර්ද; 

  (vii) ෙමම ෙතොගෙයන් විකුණනු ලැබූ සහල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (viii) නරක් වූ සහල් පමාණය සහ සත්ව ආහාර ෙලස 
සහල් විකිණීමට කැබිනට් අනුමතිය ලැබුණු දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ix) එෙසේ විකිණූ සහල් පමාණය, කිෙලෝවක විකුණුම් 
මිල සහ සිදු වූ අලාභය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (x) සත්ව ආහාර ෙලස එම නරක් වූ සහල් 
මිලදී ගත් ආයතනය සහ පමාණය 
කවෙර්ද; 

 (xi) සහල් ආනයනෙය් සිට විකිණීම දක්වා 
සමස්ත කියාවලිය තුළ ලංකා සෙතොස 
වියදම් කළ මුදල, ඉපයූ මුදල හා අලාභය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014 ெசப்ெரம்பர் ெதாடக்கம் 2015 ெபப் வாி 
வைரயான காலப்பகுதியில் லங்கா செதாச 

லமாக இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் 
அள  யா ; 
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 (ii) இதற்காக ேகள்விப் பத்திரங்கள் ேகாரப் 
பட்டனவா; 

 (iii )  ஒவ்ெவா  நி வன ம் சமர்ப்பித்த  விைலகள் 
யாைவ; 

 (iv )  இறக்குமதி ெசய்த அாிசிைய வி விப்பதற்கு 
மற் ம் தாமதக் கட்டணங்க க்காக இலங்ைகச் 
சுங்கத்திற்கும் இலங்ைக ைற க 
அதிகாரசைபக்கும் ெச த்தப்பட்ட 
பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v )  ஒ  கிேலா அாிசியின் இறக்குமதி விைல மற் ம் 
விற்பைன விைல தனித்தனியாக யா ; 

 (vi )  அதற்கிணங்க லங்கா செதாசவிற்கு ேநர்ந்த 
நட்டம் யா ; 

 (vii ) இந்த ெதாைகயி ந்  விற்பைன ெசய்யப்பட்ட 
அாிசியின் அள  யா ; 

 (viii ) ப தைடந்த அாிசியின் அள  மற் ம் அாிசிைய 
விலங்குணவாக விற்பைனெசய்ய அைமச்சரைவ 
அங்கீகாரம் கிைடத்த திகதி யா ; 

 (ix )  இவ்விதமாக விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் 
அள , ஒ  கிேலா அாிசியின் விைல மற் ம் 
ேநர்ந்த நட்டம் ெவவ்ேவறாக யா ; 

 (x )  விலங்குணவாக ேமற்ப  ப தைடந்த அாிசிைய 
ெகாள்வன  ெசய்த நி வனம் மற் ம் அள  
யா ; 

 (xi )  அாிசி இறக்குமதி ெதாடக்கம் விற்பைன 
வைரயான ஒட் ெமாத்தச் ெசயற்பாட் ள் 
லங்கா செதாச ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக, 
ஈட் ய பணத்ெதாைக மற் ம் நட்டம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of  Industry and  Commerce: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the quantity of rice imported by the Lanka 
Sathosa during the period September, 2014 
to February, 2015;  

 (ii) whether tenders were called for this 
purpose; 

 (iii) what amount was quoted by each tenderer; 

 (iv) the amounts paid to the Sri Lanka Customs 
and to the Sri Lanka Ports Authority for 
clearance of imported rice and as 
demurrage, separately; 

 (v) the import price and sale price of rice, 
separately; 

 (vi) what loss was caused to the Lanka Sathosa 
accordingly; 

 (vii) what quantity of rice was sold out of this 
consignment; 

 (viii) what quantity of rice spoiled and the date on 
which Cabinet approval was granted to sell 
it as animal food;  

 (ix) the quantity that was sold thus, the sale 
price per kilogram and the loss caused, 
separately; 

 (x) what firm purchased the spoilt rice and 
what quantity was so purchased; and  

 (xi) the amount spent by the Lanka Sathosa 
during the overall process from the import 
to the sale, proceeds from the sale and the 
loss incurred by the Lanka Sathosa? 

(b)     If not, why?  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows:  

(a) (i) 257,557 metric tonnes. 

 (ii) No. 

 (iii) There were no quotations called through a 
tender process. However, Letters of Credit 
were opened based on the Proforma 
Invoices sent from the General Treasury 
and the Line Ministry to the former 
Chairman of Lanka Sathosa Limited. Eight 
times, the Banks had issued the following 
Letters of Credit. 

  Under Letters of Credit 
 

 
  Hon. Member, they have paid only under 

DP terms, the details of which are as 
follows: 

N
o 

LC No Bank Supplier Commod-
ity 

Qty 
(MT) 

Price 
Per MT 
(USD) 

1 24186 People’s 
Bank 

United 
foods Ltd., 
India 

White 
Raw 

50,000 430.00 

2 26193 People’s 
Bank 

Omvishkar 
Export, 
India 

Ponni 
Samba 

  1,040 455.00 

3 64568 Bank of 
Ceylon 

Bangladesh 
G to G 
Bangladesh 

Nadu 25,000 450.00 

4 63537 Bank of 
Ceylon 

ACP Indus-
tries Ltd., 
India 

Ponni 
Samba 

48,309 488.00 

5 63519 Bank of 
Ceylon 

ACP Indus-
tries Ltd., 
India 

Nadu   4,887 408.00 

6 63519 Bank of 
Ceylon 

ACP Indus-
tries Ltd., 
India 

Ponni 
Samba 

37,705 488.00 

7 33283 People’s 
Bank 

United 
Foods Ltd., 
India 

White 
Raw 

30,000 405.00 

8 33274 People’s 
Bank 

Trident 
Champer, 
India 

Ponni 
Samba 

31,354 510.00 

  Total 228,295   

1669 1670 

[ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා] 



2017 ජූනි 21  

  Under DP terms (Deferred Payment) 
 

 

 (iv) Payments to the Sri Lanka Customs: 

  Customs Duty paid by the Lanka Sathosa 
for Customs clearance of the rice stocks: 
Rs. 132,770,828.72. 

  Payments to the Sri Lanka Ports Authority: 

  Payments made to the Sri Lanka Ports 
Authority for the importation of rice stocks:  
Rs. 648,450,056.09. 

  Payments made to the Sri Lanka Ports 
Authority as demurrages : Rs. 
187,621,525.00. 

 (v)   
 

 

N
o. 

Supplier Commodity QTY 
(MT) 

Price 
per MT 
(USD) 

1 Omvishkar Export Ltd., 
India 

Ponni Samba 1,040 470.00 

    Ponni Samba 1,038 440.00 

    Nadu 957 435.00 

    Ponni Samba 260 485.00 

    Nadu 5,380 455.00 

    Ponni Samba 1,066 535.00 

    Ponni Samba 2,392 520.00 

    Nadu 52 420.00 

2 Shamila Spices Ltd., India Nadu 517 440.00 

    Nadu 1,087 455.00 

    Nadu 988 460.00 

    Nadu 3,292 435.00 

    Ponni Samba 1,878 520.00 

3 Mohan Sundaram Ltd., 
India 

Ponni Samba 520 522.00 

4 Uma Export Ltd., India Ponni Samba 1,560 520.00 

5 Luxmi Export Ltd., India Ponni Samba 500 520.00 

6 Star Export Ltd., India Ponni Samba 2,575 520.00 

    Nadu 1,000 435.00 

    Nadu 1,250 385.00 

    Ponni Samba 1,000 535.00 

7 Rika Global Ltd., India Ponni Samba 910 505.00 

  Total 29,262   

  Grand Total 257,557   

No Commodity Weighted average price 
of 1Kg of imported Rice 

Selling 
price of  1 
Kg of Rice 

1 White Raw 64.00 50.00 

2 Nadu 64.00 55.00 

3 Ponni Samba 75.00 60.00 

 (vi)  

 
 

 (vii)  
 

 
 

 (viii)  Date of Cabinet approval: 16th March, 
2016. 

  Quantity issued as animal feed:  80,680 
metric tonnes. 

 (ix)  
 

 
 

 (x)  
 

 

Com-
modity 

Estimated 
sales qty 
(Kg) 

Estimated sales 
Revenue (Rs.) 

Estimated cost 
of sold qty 
(Rs.) 

Losses in-
curred (Rs.) 

White 
Raw 

73,023,204.00 3,651,160,200.00 4,673,485,056.00 (1,022,324,856.00) 

Nadu 35,216,947.00 1,936,932,085.00 2,253,884,608.00 (316,952,523.00) 

Ponni 
Samba 

67,967,614.00 4,078,056,840.00 5,097,571,050.00 (1,019,514,210.00) 

Total 176,207,765.00 9,666,149,125.00 12,024,940,714.00 (2,358,791,589.00) 

Description MT 
Estimated quantity sold for human consumption 176,876.00 

Quantity issued for animal foods   68,282.00 

Total quantity sold 245,158.00 

Quantity 
issued for 
animal 
food 

(Kg) 
Avg. 
Cost 
per 
Kg 

Total cost (Rs.) Selling 
price 
per 
(Kg) 

Sales value (Rs.) Loss incurred 
(Rs.) 

6,976,796 64 446,514,944.00 38 265,118,248.00 (181,396,696.00) 

3,471,683 64 222,187,712.00 38 131,923,954.00 (90, 263,758.00) 

57,833,991 75 4,337,549,325.00 38 2,197,691,658.00 (2,139,857,667.00) 

68,282,470   5,006,251,981.00   2,594,733,860.00 (2,411,518,121.00) 

Name of the Company Purchased Qty. (Kg) 

Ceylon Grain Elevators PLC 30,500,000 

Gold Coin Feed Mills 10,500,000 

New Hope Lanka Ltd. 2,800,000 

Pussalla Meat Producers 12,900,000 

Fortune Agro Industries 5,000,000 

Super Feed (Pvt.) Ltd. 5,000,000 

Tharul Farm 282,470 

CIC 1,000,000 

LMP Traders 300,000 

Total 68,282,470 
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 (xi)  
 

 

  Note: The total cost does not include the 
Finance Cost and the duty waiver payable 
by the Line Ministries (Ministry of Co-
operative and Marketing Development and 
Ministry of Food Security). For the above 
calculation, we have considered only the 
landed cost to the Lanka Sathosa.  

(b) Does not arise.  
 

ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
Hon. Minister, could you repeat the answer for (a) (i)? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
The answer is, 257,557 metric tonnes. 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් සහල් ෙතොගය ආනයනය කිරීම සඳහා - ඒ සමස්ත 
පමාණය- කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිලා නැහැ.  ඇමතිතුමා කියනවා, 
ෙමටික් ෙටොන් 257,000ට වැඩි පමාණයක් ගැන. නමුත් මා දන්නා 
හැටියට කැබිනට් අනුමැතිය තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ට. 
ඒත් ෙමටික් ෙටොන් 5,000 බැගින් ආනයනය කිරීම සඳහා.  
කැබිනට් තීන්දුවත් උල්ලංඝනය කරලා ෙම් ආකාරයට සහල් 
ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට එෙරහිව දැනට 
අමාත්යාංශය විසින් නීතිමය කියා මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවාද? 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධව FCID එක, ජනාධිපති විමර්ශන 

ෙකොමිසම, Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption කියන තැන් තුෙන්ම inquiry එකක් යනවා. එදා 

Description Rs. 

Cost   

Total cost of 257,557 metric tonnes of rice 17,936,808,820.00 

Add: Other indirect expenses 1,237,421,575.20 

Total cost 19,174,230,395.20 

    

Revenue   

    

Estimated revenue from rice sales for human 
consumption 

9,716,286,625.00 

Sales revenue from issue of rice for animal 
food 

2,594,733,860.00 

Total sales 12,311,020,485.00 

    

Estimated losses incurred (6,863,209,910.20) 

හිටපු ඉහළ නිලධාරින් ඔක්ෙකෝම ෙම් inquiriesවලට ගිහින් ආවා. 
දැන් ඉන්න ඇමතිවරයා වන  මෙගනුත් ෙම් සම්බන්ධ ෙතොරතුරු 
ඉල්ලා තිබුණා. මම ගිහිල්ලා ඒ ෙතොරතුරු දීලා ආවා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමා කියන්න. 

You can reply to that Supplementary Question, Hon. 
Minister. 

පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නිසා සෙතොසට තිබුණු අලාභය රුපියල් 
ෙකෝටි 230ක්. ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් 
ෙනොෙවයි, 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඉඳලාම මතු ෙවන 
පශ්නයක්. ෙම් ගැන විගණකාධිපතිතුමා විෙශේෂ වාර්තාවකුත් 
නිකුත් කළා. හැබැයි, දැන් FCID එෙක් ෙහෝ CID එෙක් ෙහෝ 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙම් ගැන විභාග ෙවනවාය  කියමින් වසර තුනකටත් 
ආසන්න කාලයක් පශ්නය ඇද ඇද තිෙබනවා මිසක් ඒ කිසිෙවකුට 
එෙරහිව ගත්ත කියා මාර්ගයක් නැහැ, ෙම් අලාභය අය කර 
ගන්නට ෙහෝ දඬුවම් පමුණුවන්නට. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒ අදාළ inquiry කරන තැන් අෙප් ආයතනෙයන් ෙතොරතුරු 

ඉල්ලුවාම අපි ඒ ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
කියන විධියට ෙම්  පාඩුව කරන්න රුපියල් 74කට හාල් ආනයනය 
කරලා රුපියල් 50ට විකුණලා තිෙබනවා.   ඒ ෙවලාෙව් හැටියට 
එෙහම විකුණලා තිෙබනවා. අඩුෙවන් විකුණපු නිසා Rs. 2.3 
billion පාඩු  ෙවලා තිෙබනවා.   

ඒ වාෙග්ම, විකුණන ෙවලාෙව්දී ඒවා block කරලා තිබුණු 
නිසා තව පාඩු සිදු වුණා. ඒ inquiry ෙවලාෙව් ගබඩා වහලා තිබුණු 
නිසාත් සමහර ඒවා නරක් වුණා. කල්  ගිය නිසා එවැනි පාඩු සිදු 
වුණා. ඒකට අදාළව inquiry එකක් පැවැත්ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු සියල්ලම අදාළ ඇමතිවරයා හැටියට inquiry කරන 
ස්ථානවලට මම ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙමොකක්ද සිද්ද 
වුෙණ් කියලා සියලු  විස්තර කැබිනට් මණ්ඩලයට මම ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අෙප් Cabinet-appointed Cost of Living Committee 
එකක් තිෙබනවා. ඒ  සභාපතිතුමායි මමයි ඒකටත් ෙම් ෙතොරතුරු 
submit  කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්  දැනුම්දීමක් කරලා 
තිෙබනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය අහන්ෙන් කවුද? 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  රුපියල් මිලියන 2,500ට වැඩි 

පාඩුවක් ෙම් හරහා සිදුවී තිෙබනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, 

1673 1674 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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එතුමා කියපු පරිදිම ෙමම සහල් ආනයනය කරන ලද මිලට වඩා 
අඩුෙවන් විකිණීමත්, ඒ සහල් ෙතොග තැන්පත් කිරීෙම්දී  සිදුවූ 
විනාශයත් මඟින් තමයි ෙම් පාඩුව සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය දැනගන්න කැමැතියි. 
ෙමම ආනයනය කරන ලද සහල් කල් ඉකුත් වූවාට පසු, 
ජනතාවෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා සුදුසු නැතැයි කියලා නිර්ෙද්ශ 
කරලා, ඒවා සත්ව ආහාරවලට ලබා ෙදන්න කියලා නිර්ෙද්ශයක් 
ලබා දුන්නා. මිනිසුන්ෙග් පරිෙභෝජනයට සුදුසු නැති නිසා ඒවා 
සත්ව ආහාරවලට ලබා දිය යුතුයි කියලා නිර්ෙද්ශයක් ලබා දී 
තිබියදී, ෙමම සහල් යළි ෙමෝල් හිමියන් ෙවත ලබා දීලා, ඒවා 
පිරිසිදු ෙකොට ජනතාවට  යළි ලබා දුන් බවට ෙතොරතුරු පසු ගිය 
දවස්වල වාර්තා ෙවලා තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, සත්ව ආහාරවලට 
නිකුත් කළ යුතු යැයි නිර්ෙද්ශ කරලා තිබුණු සහල් නැවත ෙමෝල් 
හිමියන් ෙවත ලබා දීලා,  ඒවා polish කරලා ජනතාවට 
පරිෙභෝජනය කරන්න ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව මාධ්යවල 
වාර්තා කරලා තිබුණා මම දැක්කා. ඒ වාෙග්ම, ඒ පිළිබඳව වැටලීම් 
කිහිපයකුත් කරලා තිබුණා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ජනතාවෙග් පරිෙභෝජනයට සුදුසු ෙනොවන 
සහල් නැවත ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීමක් සිදු වූෙය් ෙකෙසේද 
කියා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
 ''නුසුදුසු සහල්'' කියලා සෙතොෙසන් වාර්තාව ආවාට පසු 

නැවත අපි ඒවා ෙමෝල් හිමියන්ට වික්ෙක් නැහැ. ඒවා poultry 
farmsවලට තමයි දුන්ෙන්. එෙහම දුන්ෙන්ත් කමිටුවක් පත් 
කරලායි. ඔබතුමා කියන කාරණය මාධ්යෙයන් එක දවසක් 
ෙපන්නුවා. සමුපකාර අංශෙයන් සහල් ෙමටික්ෙටොන් 3,000ක් 
ආනයනය කරලා තිබුණා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අෙප් Cost of Living 
Committee එකට ඒවා ඉදිරිපත් කළා, ''ෙම්වා  polish කරලා 
විකුණන්න ඕනෑ'' කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ෙලෝ Government 
Analyst’s Department එෙකන් ෙහෝ ඒකට සුදුසු ආයතනයකින් 
වාර්තාවක් ගත්තා. මම හිතන විධියට, ඒවා consumption එකට 
සුදුසුයි කියලා වාර්තාව ආවාට පසුව තමයි ඒ සහල් ෙමටික් ෙටොන් 
3,000 ෙමෝල් හිමියන්ට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව්, ''ෙම් වාෙග් 
වැරදි වැඩක් වුණා'' කියලා මාධ්යෙයන් පචාරය වුණා. 

අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලනෙකොට දැන ගන්න ලැබුණා, ඒ 
කටයුතු  පිළිෙවළක් අනුව කර තිෙබන බව. Consumer Affairs 
Authority ඒකත් මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනයක්. 
එහි නිලධාරි මහත්වරු ගිහිල්ලා තමයි ඒ වැටලීම් කෙළේ.  
Consumption එකට සුදුසු ඒවා ෙකොටසක් -භාගයක්- විකුණුවා. 
කල් ගිය නිසා ඉතිරි ඒවා විකුණන්න බැරි වුණා. ඒවා  
consumption එකට ෙදන්න බැරි වුණා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා 
සෙතොසට ආපු සහල් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් අෙප් රෙට් 

ජනතාව පරිෙභෝජනය කරන එෙහම නැත්නම් ආහාරයට ගන්නා 
පධානම ධාන්ය වර්ගය වන සහල්  පිළිබඳවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් සහල් කල් ඉකුත් ෙවලා ජනතාවෙග් 
පරිෙභෝජනයට සුදුසු නැහැයි කියලා කුකුළු ව්යාපාරය සඳහා ලබා 
දුන්නාට පසු, ඒවා ඒ ව්යාපාර ෙවනුෙවන්ම ෙයොදවනවාද කියා 
ෙසොයා බලන්නත්,  ඒවා නැවත ෙවෙළඳ ෙපොළට ඒම වැළැක්වීම 
සඳහාත් තිෙබන කමෙව්දය කුමක්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු 

කමෙව්දයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, සිදු වී තිෙබන  ෙද් 
තමයි සත්ව ආහාර සඳහා නිකුත් කරනවාය කියන සහල් ෙතොග 
ෙවනත් පාරකින් නැවතත් ෙමෝල් හිමියන් ෙවත යෑම; නැවත ඒ 
සහල්  polish  කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා තිබීම. ෙම්ක 
තමයි සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් 
දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ ලබා දුන් සහල් සත්ව ආහාර සඳහාම 
ෙයදවූවාය කියන්න තිෙබන සහතිකය කුමක්ද කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙප්රාෙදනිෙය් තිෙබන ඒ අදාළ ආයතනෙයන් වාර්තාව 

අරෙගන, ඒ අයෙග් registration ඔක්ෙකෝම බලලා තමයි අපි 
නිකුත් කෙළේ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන විධියට ඒ සහල් ඒ 
විධියට ෙමෝල් හිමියන්ට ෙහෝ ෙවනත් කාටවත් යන්න පුළුවන් 
විධියට ෙනොෙවයි දුන්ෙන්.  ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාට මා 
කිව්වා, කුමන ෙකොම්පැනිවලටද ෙම්වා ලබා දුන්ෙන් කියලා.  
Prima, CIC Holdings, Gold Coin  වාෙග් වැදගත් ආයතනවලට 
තමයි ඒවා ඔක්ෙකෝම දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අය ඒ අවශ්ය සියලු  
සහතික අපට ලබා දීලා  මුදල් ෙගවලා ඒවා ගත්ෙත්. ඊට පසුව 
Consumer Affairs Authority  එක හරහා ෙසොයා බලන්නයි, ඒ 
කටයුතු monitor  කරන්නයි, ඒ සහල් ෙවන තැනකට යනවා ද, 
නැද්ද කියලා බලන්නයි විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා කටයුතු 
කළා. 
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10. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
 (மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2): 

(අ) (i) 1983 වර්ෂය වනවිට යාපනය නගරය තුළ පැවති 
සුළු, මධ්යම සහ මහා පරිමාණ ව්යාපාර සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ්යාෙවන් දමිළ ව්යාපාරිකයන්ට අයත් 
ව්යාපාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සිංහල ෙහෝ ෙවනත් ජන වර්ගයක පුද්ගලයන්ට 
අයත් ව්යාපාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 1983 වර්ෂෙය් දමිළ සහ සිංහල ව්යාපාරිකයන් 
පවත්වාෙගන ගිය ව්යාපාර සියල්ලම ෙම් වනවිටත් 
කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම ව්යාපාර පවත්වාෙගන ගිය 
පුද්ගලයන් ෙහෝ ඒවාෙය් උරුමකරුවන් ෙහෝ 
යාපනය දිසත්ික්කය තුළ ෙම් වනවිටත් ජීවත්ව 
සිටින්ෙන්ද; 
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 (iii) එෙසේ නම්, එහි සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் யாழ்ப்பாண நகரத்தில் 

நிலவிய சிறிய, ந த்தர மற் ம்  பாாிய 
அளவிலான ெதாழில் யற்சிகளின் எண்ணிக்ைக 
யா ; 

 (ii) அவ்ெவண்ணிக்ைகயில் தமிழ் ெதாழில் யற்சி 
யாளர்க க்கு ெசாந்தமான ெதாழில் யற்சி 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii )  சிங்கள அல்ல  ேவ  இனப்பிாிைவச் ேசர்ந்த 
ஆட்க க்குச் ெசாந்தமான ெதாழில் யற்சி 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv )  அதன் ைமயான அறிக்ைகெயான்றிைனச் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  1983ஆம் ஆண் ல் தமிழ் மற் ம் சிங்கள 
ெதாழில் யற்சியாளர்கள் ேபணிவந்த ெதாழில் 

யற்சிகள் அைனத் ம் இன்றளவி ம் 
இயங்கிவ கின்றனவா; 

 (ii) இன்ேறல் அத்ெதாழில் யற்சிகைள ேபணிவந்த 
ஆட்கள் அல்ல  அவற்றின் பின் ாித்தாளிகள் 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் தற்ேபா ம் வசித்  
வ கிறார்களா; 

 (iii )  ஆெமனில், அதன் ைமயான அறிக்ைக 
ெயான்றிைன இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House- 
 (i) the number of small, medium and large-

scale businesses that were in existence 

within the Jaffna town by 1983; 
 (ii) how many of them were belonged to Tamil 

businessmen;  
 (iii) how many were belonged to persons of 

Sinhalese or some other race; and 
 (iv) whether he will table a full report in this 

regard? 
(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether the businesses that had been run by 

Tamil and Sinhalese businessman in the 

year 1983 still continue; 
 (ii) if not, whether the persons who had been 

running those businesses or their heirs still 
live within the Jaffna District; and 

 (iii) if so, whether he will table a full report in 
this regard? 

(c) If not, why?  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, යාපනෙය් ඒ දවස්වල ෙදමළ, සිංහල, 

මුස්ලිම් ජනතාවට අයිතිව තිබුණු ව්යාපාර ඔක්ෙකෝම ගැනයි 
ෙතොරතුරු ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ 
ෙතොරතුරු GA කාර්යාලෙය්ත් බැලුවා. අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙහෝ 
අෙනකුත් අදාළ තැන්වලත් ඒ ෙතොරතුරු කිසිවක් නැහැ. අෙප් 
Department of Census and Statistics එෙකන් ඒ දවස්වල -
1982දී- ගත්ත ෙතොරතුරු  අනුව තමයි ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පශ්නයට පිළිතුරු  සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 

The Answer is as follows: 

(a) (i) There is no record or information available 
at the Ministry or offices coming under the 
purview of the Ministry in regard to the 
number of small, medium and large-scale 
business that were in existence within the 
Jaffna town by 1983.  Even District 
Secretariat, Jaffna does not have any 
particulars. However, according to the 
information available at the Department of 
Census and Statistics, the number of 
industries existed in the District of Jaffna in 
the year 1982 were as follows: 

1677 1678 

[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා] 

  Major Industry Division Establishments 
with 5 and more 
persons engaged 

Establishments 
with less than 5 
persons engaged 

    No. of 
estab-
lishme
nts 

No. of 
persons 
en-
gaged 

No. 
of 
estab-
lishm
ents 

No. of 
persons 
engaged 

01 Mining & Quarrying 21 1.344 - - 

02 Manufacturing 667 10,787 2,433 5,922 

03 Manufacture of Food, 
beverage and tobacco 

331 3,743 596 1,637 

04 Textile, wearing apparel 
and leather industries 

130 1,924 436 1.010 

05 Manufacture of wood 
and wood products 
including furniture 

73 474 547 1,442 

06 Manufacture of paper of 
products, printing & 
publishing 

25 315 36 87 

07 Manufacture of chemi-
cal and chemical petro-
leum, coal, rubber and 
plastic products 

15 740 5 16 

08 Manufacture of non-
metallic mineral prod-
ucts except products 
except products of 
petroleum & coal 

7 2,392 34 66 

09 Manufacture of fabri-
cated metal products, 
machinery & equipment 

59 935 357 866 

10 Other manufacturing 
industries basic metal 
industries 

27 196 422 798 

  Total 1,355 22,868 4,866 11,844 
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 (ii)  There is no record available to answer this 
question. 

 (iii)  There is no record available to answer this 
question. 

 (iv) No. A report cannot be tabled as there is no 
information available to prepare a report in 
this regard. 

(b) (i) There is no information available in this 
regard, therefore it is not possible to answer 
this question. 

 (ii)  It is not possible to answer this question due 
to non-availability of records in this regard. 

 (iii) A report cannot be tabled as there is no 
information available in this regard.  

(c) Does not arise.  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම සරලව ඇහුෙව් යාපනය 
දිස්තික්කෙය් යුද්ධය ආරම්භ වීමට ෙපර දමිළ, සිංහල, මුස්ලිම් ෙහෝ 
ෙවනත් ජන වර්ගවලට අයත් පුද්ගලයන්ට අදාළ ව්යාපාර 
ෙකොතරම් තිබුෙණ්ද,  එවැනි ව්යාපාර යුද්ධෙයන් පසුව නැවත 
ස්ථානගතවී තිෙබනවාද, ඒ ව්යාපාර පවත්වාෙගන ගිය කුමන ෙහෝ 
ජන වර්ගයකට අයත් පුද්ගලයන් ෙහෝ ඒවාෙය් වර්තමාන 
උරුමකරුවන් ෙම් වන විට යාපනය දිස්තික්කය තුළ සිටිනවාද 
කියන කාරණාවයි. නමුත් එතුමා කියන විධියට- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාර්තා නැහැ කියනවා ෙන්. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
වාර්තා නැහැයි කියන එකයි එතුමා කියන්ෙන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, නමුත් අපි දන්නවා යාපනය දිස්තික්කය 
කියන්ෙන් එක පැත්තකින් සිංහල ව්යාපාරිකයන් සිටි පෙද්ශයක් 
බව. ඒ වාෙග්ම අනාදිමත් කාලයක සිට ෙදමළ ජනතාවෙග් මහා 
ව්යාපාර තිබුණු පෙද්ශයක්. ගරු ඇමතිතුමා කියන සංඛ්යා ෙල්ඛන 
අනුවත් ඒ බව තහවුරු ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම 
අහන්ෙන් යුද්ධය ඉවරෙවලා  ගතවුණු  කාලය තුළදී කුමන ෙහෝ 
ආකාරයකින් ඒ පෙද්ශවල නැවත පදිංචියට ගිය සිංහල, ෙදමළ සහ 
මුස්ලිම් ව්යාපාරිකයන් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් වන තුරුත් 
එම ෙතොරතුරු ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට වාර්තා ෙවලා නැත්ෙත් 
ඇයි?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය සාධාරණයි. අෙප් 

අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි Task Force  එකක් පත් කරලා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම අමාත්යාංශය යටෙත් සිංහල 
සහ මුස්ලිම් ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ඔබතුමා කියන ආකාරයට නැවත පදිංචි කරන අය අතර ඒ 
වාෙග් අය ඉන්නවා නම්, ඒ අයෙගන් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා නම්, 

අපට ඒ අයට උදවු කරන්න පුළුවන්.  Compensation  ලබා දීම 
සඳහා  REPPIA  ආයතනය තිෙබනවා. ඒ හරහා එම අයට 
compensation  ෙදන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෙග් ෙතොරතුරු වාර්තාගත 
ෙවලා නැති නිසා Department of Census and Statistics එෙක් 
1982 ෙතොරතුරු තමයි ගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම් අමාත්යාංශෙයන් 
පත්තරෙය් notice එකක් දාලා එවැනි පුද්ගලයන් ඉන්නවා නම් 
ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්නට පුළුවන්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
යාපනෙය් සිටි සිංහල, ෙදමළ ෙහෝ මුස්ලිම් ව්යාපාරිකයන් 

2009 දී යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව ඇති වුණු සාමකාමී 
වාතාවරණය ඇතුළත රජෙය් කුමන ෙහෝ ආයතනයකින් නැවත 
ව්යාපාර කරන්නට ඉල්ලා නැහැයි කියන කාරණාවද ඔබතුමා ඔය 
තහවුරු කරන්ෙන්? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙකොෙහොම වුණත් මැණික් ෆාම් කඳවුෙර් ඒ ෙවලාෙව් සිටි 

සියලුම ෙදමළ අනාථයින් නැවත පදිංචි කළා. ඒ දවස්වල එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය එළවලා දාපු මුස්ලිම් සහ සිංහල ජනතාව නැවත පදිංචි 
කරන්නට පසුගිය ආණ්ඩුව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කෙළේ නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවත් ළඟදී තමයි Task Force  එකක් පත් 
කරලා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. හරියට 
පදිංචි වීමක් සිදු ෙවලා නැති ෙකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
ව්යාපාර කරන්නට, කර්මාන්ත කරන්නට ඉල්ලන්ෙන් නැහැෙන්. 
අද ෙවනකම් එෙහම ඉල්ලලා නැහැ. ඒ අයෙගන් ඒ වාෙග් ඉල්ලීම් 
තිෙබනවා නම්, අනිවාර්යෙයන් ඒවා ඉටු කරන්නට කටයුතු 
කරනවා.  

අදාළ අමාත්යවරයා හැටියට මා දැනට එෙහම එන අයෙගන් 
ෙතොරතුරු ලබාෙගන අනාගතෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කරන්නම්.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අමාත්යතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැනට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඔබතුමාත් එයට 

සහෙයෝගය ෙදන්න.   
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමාත් දන්නා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපට ඒ ෙතොරතුරු 

ෙදන්න. අපි අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

1679 1680 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මා අහන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමා පසු ගිය රජෙය් පුනරුත්ථාපන 

හා නැවත පදිංචි කිරීම අමාත්යවරයා හැටියට  එම විෂය භාරව වැඩ 
කටයුතු කරපු අමාත්යවරයා ෙන්?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔව්. 

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව දැනුත් ඒ ෙතොරතුරු 

ඇති. ඒ කාලය තුළ යාපනය සිංහල මහා විද්යාලය එක්ක බැඳුණු, 
උප්පැන්න තිබුණු, සිංහල ජාතිකයන් හැටියට ඉපදුණු, ඒ 
පෙද්ශෙය්ම පදිංචිවූ සිංහල ව්යාපාරිකයන් සිටි බවට ෙතොරතුරු 
වාර්තා සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් 
තිෙබන ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව තිෙබනවා.  
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් සතුව, දිසාපතිතුමා සතුව තිෙබනවා කියා 
මම දන්නවා. ගරු අගාමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
නිසා මා ෙමය වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්. මා වගකීෙමන් කියනවා, 
දිසාපතිතුමා ළඟ, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ළඟ ඒ වාර්තා,  
ෙතොරතුරු තිෙබන බව. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා  ඒ ෙතොරතුරු 
සම්ෙපේෂණය කර ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
තමා ළඟ කිසිම document එකක් නැහැ කියා GA මට එවපු 

ලියුම තිෙබනවා. ඔබතුමා කියනවා ෙතොරතුරු තිෙබනවා කියා. 
ගරු මන්තීතුමා,  එෙහම ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් ඔබතුමා ඒවා 
මට ෙදන්න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම රජෙය් 

නිලධාරිෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්. හැබැයි මම දන්නවා ඒ කාලෙය් 
ෙතොරතුරු තිෙබන බව.   

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම නැහැ කියලා කියන්ෙන් නැහැ. සිංහල මිනිස්සු ජීවත් 

වුණා; සිංහල පාසල් තිබුණා.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
සිංහල පශ්නයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
සිංහල මිනිස්සු ජීවත් වුණා; සිංහල මිනිස්සු ෙබ්කරි කළා; 

කර්මාන්ත කළා. නමුත් ෙතොරතුරු නැහැ. මා ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්,  එවැනි අය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවා 
නම් මට ෙදන්න, මා ඒ අයට උදවු කරන්නම් කියලායි.     

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු මන්තීතුමා දැන් කරුණු කිව්වා ෙන්.  ඔබතුමා ඒ 

ගැන ෙසොයා බලන්න, ගරු අමාත්යතුමා.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අනිවාර්යෙයන්ම.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Take necessary action.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙතොරතුරු නැහැ කියා GA කියන ෙකොට, GA ළඟ ෙතොරතුරු 

තිෙබනවා කියා ඔබතුමා කියන එක මට පිළිගන්න බැහැ ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමා.  

 
ගරු ආර්.එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. ජුනි 

18වන දා පත්තෙර් සඳහන්ව තිෙබනවා, යුද්ධය කාලෙය් යාපනය 
අත හැර ගිය ෙබ්කරිකරුවන් 300ෙදනකුෙග් උද්ෙඝෝෂණයක් පසු 
ගිය දවසක තිබුණා කියා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති ඒ ගැන. ජුනි 18වන දා -ඉරිදා- පත්තෙර් ඒ බව සඳහන්ව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මම ෙම් කාරණාව අහන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව 
ජාතික සංහිඳියාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ආණ්ඩුවක් වන නිසා, ඒ 
ෙල්බල් එක තිෙබන නිසා, යාපනය දිස්තික්කෙය් සහ උතුරු 
පෙද්ශෙය් අෙනකුත් දිස්තික්කවල යුද්ධය ෙහේතුෙවන් තමන්ෙග් 
ව්යාපාර අහිමි වූ ෙදමළ ෙහෝ සිංහල ෙහෝ මුස්ලිම් ෙහෝ කුමන ෙහෝ 
ව්යාපාරික පිරිසක් සිටිනවා නම්, ඔවුන්ට ඒවා නැවත ලබා ගන්න 
කඩිනමින් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එක් 
ජන වර්ගයකට අදාළව ෙනොෙවයි, සියලු ජන වර්ගවලට අදාළව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා, pay your attention to this. Please, take 

necessary action.   
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා ගැන අනිවාර්යෙයන් ෙසොයා බලා 

අපි උදවු කරන්නම්. තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ.  මා නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යවරයා හැටියට ඒ දවස්වල සිටියා කියමින් 
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එතුමා මට යම් ෙචෝදනාවක් කළා. එය ඇත්තයි. නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඒ දවස්වල පැවැති 
ආණ්ඩුව  policy decisions එකක් ගත්තා සිංහල, මුස්ලිම් ජනතාව 
පදිංචි කරවන්ෙන් නැහැ කියලා.     

ඒ දවස්වල අවතැන් වූ සෙහෝදර ෙදමළ ජනතාව  ලක්ෂ 3ක් 
ඇවිල්ලා මැණික්ෆාම්වල  හිටියා. ආරම්භෙය් දී ඒ කට්ටිය පදිංචි 
කරලා ඉවර වුණාට පසුව ෙදවැනි අදියර යටෙත් තමයි අවුරුදු 
20කට ෙපර එළවපු සිංහල හා මුස්ලිම් මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න  
කටයුතු කෙළේ. පළමුවැනි අදියර යටෙත් සියයට 90ක් එම කටයුතු 
භාරව හිටපු ඇමතිවරයා මමයි. එම කටයුතු පිළිෙවළක් කරලා 
ඉවර ෙවන ෙකොටම ඒ අමාත්ය ධුරෙයන් මම අයින් වුණා. ඒ නිසා  
සිංහල හා මුස්ලිම් මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න බැරි ෙවන්න ෙහේතුව 
මම ෙනොෙවයි. ඒ ෙවලාෙව් හැටියට මැණික්ෆාම් වල සිටි කට්ටිය 
නැවත පදිංචි කරවන්න  කියලා ෙලෝකෙයන් ෙලොකු ඉල්ලුමක් 
තිබුණා. ඒ අනුව තමයි ඒක කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා  you gave the 

explanation.   

 ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි, දැනටමත් ෙවලාව අපර භාග 2.00 පසු වී තිෙබන බවට.  
තව පශ්න පහක් අහන්න තිෙබනවා. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 
යටෙත් පශ්න තුනක් තිෙබනවා. අමාත්යාංශ නිෙව්දන තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  ෙම්වා ඉක්මනින් ඉවර කරන්න ගරු සභාෙව් කාරුණික 
සහාය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නැත්නම් අද දිනට නියමිත 
විවාදය සඳහා කාලය නැති ෙවනවා.     

 
බහුවිධ නිපුණතා අභ්යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම:  

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය   
பல்திறன் பயி னர்கைள ஆட்ேசர்த்தல்: இலங்ைகத் 

ைற க அதிகாரசைப 
RECRUITMENT OF MULTI-SKILLED TRAINEES:  

SRI LANKA PORTS AUTHORITY 
   1321/’16 

13.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
    (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
        (The Hon. Vasudeva Nanayakkara)                                                             

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2014.01.09 සහ 2014.07.01 යන දිනයන්හි අවුරුදු 
03ක් සඳහා යැයි පවසමින් 175 ෙදෙනකුත්, 
2014.11.14 දින, දින නියමයක් ෙනොමැතිව තවත් 
14 ෙදෙනකු සහ 2016.10.20 දින කාන්තාවන් 
02ක් සහ පිරිමින් 03 ෙදෙනකුත්, බහුවිධ නිපුණතා 
අභ්යාසලාභීන් ෙලස ශීලංකා වරාය අධිකාරියට 
බඳවා ගනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) ඔවුන්ට වසරකට අනියම් නිවාඩු 07ක් සහ අසනීප 
නිවාඩු 14ක හිමිකම ඇති බවත් දැනුම් දී තිෙබ්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අමාත්යවරයාෙග් උපෙදස ් අනුව 2015 ජූලි මස 
වාචික විභාගයක් පැවැත්වූ බවත්; එයට 30 
ෙදෙනකු ෙපනී සිටි බවත්, ඔවුන් රැකියා සඳහා 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයටද කැඳවූ බවත් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) 2016. 06. 16 දිනැති අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීන්දුව 
අනුව, සියලු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කළ යුත්ෙත් 
අභ්යාසලාභීන්ෙගන් යැයි සඳහන් වුවත්, එෙසේ 
ෙනොකර අමාත්යවරයා විසින් ආරක්ෂක අංශයට 

95ක් ද, පසුව 120ක්ද, ඉන්පසු තවත් 600ක්ද 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා වැඩ සහායක/
ලිපිකරු තනතුරු පත්වීම් ලබාදී තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014.01.09 மற் ம் 2014.07.01 ஆகிய 
திகதிகளில் 03 வ டங்க க்கு எனக் கூறி 175 
ேப ம், 2014.11.14ஆம் திகதி காலவைரயைற 
யின்றி ேம ம் 14 ேப ம், 2016.10.20ஆம் திகதி 
02 ெபண்கள் மற் ம் 03 ஆண்க ம், பல்திறன் 
பயி னர்களாக இலங்ைக ைற க அதிகார 
சைபக்கு ஆட்ேசர்ப் ச் ெசய்யப்பட் ள் ளார்களா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் ஒ  வ டத்திற்கு 07 அமய லீ  
க க்கும், 14 சுக ன லீ க க்கும் உாித் ைட 
யவர்களாவர் என அறிவிக்கப்பட் ள்ளதா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அைமச்சாின் ஆேலாசைனயின் ேபாில் 2015 
ைல மாதம் வாய் லப் பாீட்ைசெயான்  

நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; இதில் 30 ேபர் 
பங்ேகற் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; இவர்கள் 
ெதாழில்வாய்ப் க்கான ேநர் கப்பாீட்ைசக்கும் 
ேதாற் விக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) 2016.06.16ஆம் திகதிய பணிப்பாளர் சைபத் 
தீர்மானத்திற்கு அைமய, சகல ெவற்றிடங்க ம் 
பயி னர்கைளக்ெகாண்ேட நிரப்பப்படேவண்  
ெமனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ளேபாதி ம், 
அவ்வா  ெசய்யா  அைமச்சாினால் பா காப் 

ப் பிாி க்கு 95 ேப ம், பின்னர் 120 ேப ம் 
மற் ம் அதன் பின்னர் ேம ம் 600 ேப ம் 
ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்  ேவைல 
உதவியாளர்/எ விைனஞர் பதவி நிய 
மனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Sri Lanka Ports Authority 
recruited 175 individuals on 09.01.2014 and 
01.07.2014 for a 3-year period of 
employment and  another 14 individuals on 
14.11.2014 without any specific period of 
employment and 02 women and 03 men on 
20.10.2016 as multi-skilled trainees; and  

 (ii) whether they have been  informed that they 
are entitled  for 7 casual leave and 14 
medical leave, annually?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he accepts the fact that  an oral 
examination  was held  in July 2015 on the 
instructions of the Minister and 30 people  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

appeared in that and  they were called  for 
interviews; and 

 (ii) whether the Minister had called  95 
individuals for security   division  and  120  
and 600 individuals for interviews  later on   
and granted them with Work Assistant/ 
Clerk appointments, in contravention to the 
director board decision dated 16.06.2016  
although the same specifies  that  all 
vacancies should be filled  with trainees? 

(c)      If not, why    
 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා (වරාය හා නාවික 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக - ைற கங்கள் 
மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
(අ)  (i)  පශන්ය මඟින් විමසා ඇති සියලු ෙතොතුරු  

සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරදි ෙනොෙව්. 

  එනමුදු, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ ෙසේවාසථ් 
පුහුණු වැඩසටහනක් සඳහා පහත සඳහන් පරිදි 
අභ්යාසලාභීන් බඳවා ගන්නා ලදී. 

 කණ්ඩායම    බඳවා ගත් දිනය    අභ්යාසලාභීන්  
   සංඛ්යාව 
  

 පළමු කණ්ඩායම        2014.01.09  84 
 ෙදවන කණ ඩායම 2014.07.07  40 
 ෙතවන කණ්ඩායම 2014.07.14  65 
 සිව්වන කණ්ඩායම 2014.10.21  12 
 පස්වන කණ්ඩායම 2014.11.17  14 
                                                     එකතුව    215 
 

            (ii)    වසරකට අසනීප නිවාඩු 07ක් සහ අනියම් නිවාඩු 
14ක හිමිකමක් ඇති බව දන්වා ඇත.  

(ආ)     (i)     2015 ජූලි මස වාචික විභාගයක් පවත්වා ෙනොමැත. 

                 අභ්යාසලාභීන් විසින් ලබාගත් පුහුණුව මත ඉදිරි 
පියවර ගැනීම සඳහා සියලු අභ්යාසලාභීන් හට 
2015.06.25 දින ලිඛිත විභාගයක් පවත්වන ලද 
අතර, ඒ සඳහා අභ්යාසලාභීන් තිසේදෙදනකු (32) 
පමණක් සහභාගී වී ඇත.  

  එම පිරිස යළි විෙශේෂ පුහුණුවකට ෙයොමු කර ඉන් 
අනතුරුව සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා 2016.11.01 
දින සිට වැඩ සහායක තනතුරට හා 2016.12.02 
දින සිට ගිනි භට තනතුරට බඳවා ගන්නා ලදී. 

 (ii)   එදිනට එවැනි අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් නැත. 

  ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් කටයුතු කාර්යක්ෂම හා 
ඵලදායීව පවත්වාෙගන යාෙම් අරමුණින් ෙසේවා 
අවශ්යතාව මත පහත සඳහන් තනතුරුවල අනුමත 
ෙසේවක සංඛ්යාව තුළ පැවැති පුරප්පාඩු පිරවීම 
සඳහා එකී තනතුරුවලට අදාළ බඳවා ගැනීම් 
පරිපාටීන්ට අනුකූලව බාහිරව බඳවා ගැනීමට 
කටයුතු කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. ෙම් විධියට බඳවා ගැනීම් 2014 

වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂය දක්වා කරලා තිෙබනවා. ෙම් බඳවා 
ගැනී ම් කිරීෙම් විධිමත් කමෙව්දයක් තිබුණාද කියලායි මම 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
විධිමත් කමෙව්දයක් කියන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විධිමත් කමෙව්දයක් කියන්ෙන් දැන්වීම් පළ කරලා, ඉල්ලුම් 

පත කැඳවා, පරීක්ෂණයක් පවත්වා, පරීක්ෂණෙය් නිර්ණායක 
හදලා, ඒ අනුවද ෙම් බඳවා ගැනීම් කෙළේ? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ෙම්  බඳවා ගැනීම්වලට එෙහම කමයක් නැහැ. ඔබතුමා කථා 

කරන්ෙන්  215 ගැනද? 

1685 1686 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
අනු 
අං
කය 

තනතුර බඳවා ගත් 
සංඛ්යාව 

බඳවා ගත් 
දිනයන් 

01 වැඩ සහායක 498 2015.04.22, 
2016.06.26, 
2016.11.01, 
2017.02.06 

02 ගිනි භට   21 2016.12.02 

03 කළමනාකරණ සහකාර 
(ගිණුම්) 

  31 2015.12.01, 
2016.05.06, 
2016.09.01, 
2017.02.06 

04 ෙහද කාර්ය සහායක   06 2016.09.01 

05 ආරක්ෂක නියාමක 157 2015.06.26, 
2016.07.04, 
2016.12.02, 
2016.12.05, 
2016.12.06 

06 රියදුරු   25 2017.01.05, 
2017.01.09 

07 රියදුරු (අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය අනුව සංචිත 
රියදුරන් ස්ථිර තනතුරට 
පත්කිරීම) 

  63 2016.12.01 

08 යතුරු ලිපි සකසන්නා   01 2016.12.02 

09 සන්නිෙව්දන හා මාධ්ය 
සහකාර 

  01 2016.12.02 

10 වීඩිෙයෝ කැමරා ශිල්පී   01 2016.12.02 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් 2014 වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂය දක්වා ෙම් 

කරපු බඳවා ගැනී ම් සම්බන්ධෙයන්. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
2015 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් ෙදෙවනිදායින් පස්ෙසේ බඳවා ගත් 

තනතුරුවලට ෙවනම කමයක් යටෙත් බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඊට කලින් ලැයිස්තුව වන 215 තව කමයක් යටෙත් බඳවා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
2014 වර්ෂෙය් සිට 2016 වර්ෂය දක්වා විවිධ තනතුරුවලට 

විවිධ බඳවා ගැනීම් කෙළේ විධිමත් කමෙව්දයක් අනුවද? ඒ විධිමත් 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
කමෙව්දයක් අනුව. ඉල්ලුම් පත කැඳවා නිසියාකාරව බඳවා 

ගැනීම් කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉල්ලුම් පත කැ ෙඳව්ෙව් පත්තරෙය් දැන්වීමක් පළ කරලාද, 

ෙවනත් යම් ආකාරයකින් මහ ජනයාට දැනුම් දීලාද? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
පත්තරෙය් දැන්වීමක් පළ කර නැහැ. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙන් මම අහන්ෙන්. ෙමෙහම බඳවා ගැනීමක් තිෙබනවාය 

කියලා දන්ෙන් නැතිව මිනිස්සු ඉල්ලුම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
අභ්යාසලාභීන් හැටියට 215ක් හිටියා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ඒ 215 ෙදනාටම විභාගයක් පැවැත්වූවා. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ අයෙගන් බඳවා ගත් අය බහුවිධ 

නිපුණතා අභ්යාසලාභීන්. ඒෙගොල්ලන් යම් අභ්යාසලාභීන් හැටියට 
ඉන්න අය. ඒ අයෙගන් බඳවා ගත් එක ගැන ෙනොෙවයි මා 
අහන්ෙන්. මහ ජනයාට විධිමත් දැනුම් දීමක් කරලා, ඉල්ලුම් පත 
කැඳවලා, පරීක්ෂණයකට යම් කමෙව්දයක් හදලා, පරීක්ෂණෙයන් 
ලකුණු ෙදන කමෙව්දයක් අනුවද ෙම් බඳවා ගැනීම් කෙළේ කියායි 
මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා මුලදීම කිව්වා ෙන්, එෙහම බඳවා ගැනීමක් කෙළේ නැහැ 

කියලා. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ඒ කාරණය සම්බන්ධව ෙසොයා බලා ඔබතුමාට මා උත්තර 

ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ව හාත්මක ලකුණු කමයක්; ව හාත්මක පශ්න කමයක්; 

ව හාත්මක සුදුසුකම් කමයක්. මහ ජනයාට ෙම් සම්බන්ධව දැනුම් 
දීමක් කරලාද ෙම් බඳවා ගැනීම් කෙළේ? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කලිනුත් ඔය පශ්නය ඇහුවාෙන්. 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ඒ ගැන ෙසොයා බලා මම කියන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමන්ලා කරපු ෙද් හරිද? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
හරි,හරි. ඉතාම නිවැරදියි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ඉදිරිෙය්දී ඒවා හදා ගනිමු, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ඒ ගැන 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කරපු විධිය හරි නම් යහ පාලනෙය් පතිපත්තිය ෙම් අනුව 

ගැළෙපනවාද? 

 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
ගැළෙපනවා, ගැළෙපනවා. 

 
කුරුඳු පුහුණු පාසල් :  විසත්ර 

க வா பயிற்சி நிைலயங்கள்: விபரம் 
CINNAMON TRAINING ACADEMIES: DETAILS  
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14. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
      (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
      (The Hon. Bandula Gunawardane) 

පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 
 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 168 ෙයෝජනාව අනුව, 
කුරුඳු පුහුණු පාසල් ව්යාප්ත කිරීම සඳහා ෙවන් 
කළ රුපියල් මිලියන 50ක මුදල වැය කළ 
ආකාරය පිළිබඳ වැය විසත්රයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 (iii) ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවා ඇති කුරුඳු පුහුණු පාසල් 
සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසැල් පිහිටා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (v) 2016 වර්ෂය තුළදී කුරුඳු පුහුණු පාසල් තුළ 
පුහුණුව ලැබූ පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ්යාව සහ නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 வர  ெசல  திட்டத்தின் 168ஆம் இலக்க 
ன்ெமாழிவின் பிரகாரம், க வா பயிற்சி 

நிைலயத்ைத விஸ்தாிப்பதற்காக ஒ க்கப்பட்ட  
50 மில் யன் பாய் ெசலவிடப்பட்ட விதம் 
பற்றிய விபரத்ைதச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், ஏன்  என்பைத ம்: 

 (iii) இலங்ைகயில் தாபிக்கப்பட் ள்ள க வா பயிற்சி 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நிைலயங்கள் அைமந் ள்ள இடங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) 2016ஆம் ஆண் ல் க வா பயிற்சி நிைலயங் 
களில் பயிற்சி ெபற்றவர்களின் எண்ணிக்ைக ம் 
ெபயர்க ம் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Primary Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an expenditure report on the 
manner in which Rs.50 million allocated 
for the expansion of the cinnamon training 
academies as per proposal number 168 of 
the 2016 Budget Proposals, was spent will 
be submitted; 

 (ii) if not, why; 

 (iii) the number of cinnamon training academies 
located in Sri Lanka; 

 (iv) the places where the aforesaid schools are 
located; and 

 (v) the number and the names of persons who 
received training at cinnamon training 
academies in year 2016? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ෙමම කුරුඳු පුහුණු පාසැල් සඳහා විවිධ ආයතන 

මඟින් සහ රජෙයන් රුපියල් මිලියන 50ක් පමණ 
වියදම් ෙකොට ආරම්භ ෙකොට ඇතත් ෙම් වන 
ෙතක් සැලකිය යුතු අන්දමින් පුහුණු වීම් කටයුතු 
සඳහා ෙයදවී ෙනොමැත. තවද, අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් මාතර පෙලොල්පිටිය 
කුරුඳු පුහුණු මධ්යසථ්ානය මඟින්ද ෙනොමිෙල් 
ෙන්වාසික පුහුණු පවත්වාෙගන ගියද ඒ සඳහා 
සහභාගිත්වයද පමාණවත් පරිදි සිදු ෙනොෙව්. 
ෙකොසේගොඩ පිහිටි ෙමම කුරුඳු පුහුණු පාසල් 
මුදල් අයකර පුහුණුවීම් කටයුතු සැලසුම් ෙකොට 
ඇතත් ෙන්වාසික පහසුකම් ෙනොමැති වීෙමන් ඒ 
සඳහා පුහුණුලාභීන් සහභාගි ෙනොවන බව හඳුනා 
ගත් බව සඳහන් කළ ෙහයින් මූලිකව ආසන්නෙය් 
පිහිටි ෙවනත් ෙන්වාසික පහසුකම් භාවිතා කර 
පුහුණු වීම් පවත්වාෙගන යාමට මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සමඟින්ද 
සාකච්ඡාවකින් පසු තීරණය ෙකරුණි. 

  ෙකෙසේ ෙවතත් කුරුඳු කර්මාන්තෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම කුරුඳු තැලුම්කරුවන් 20,000ක් 
පමණ සිටින අතර එයින් අර්ධයකටවත් සුදුසුකම් 
පරීක්ෂාෙකොට ෙපර දැනුම ඇගයීෙමන් සහතික 
ලබා දීම අවශ්යතාවක් ඇත. ෙම් සඳහා දැනටමත් 
ෙකොසේගොඩ කුරුඳු පුහුණු පාසල සමඟ 
ඒකාබද්ධව ෙදදින පුහුණු පාඨමාලා සහ ඇගයීම 
සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කරමින් 
පවතී. ෙම් අනුව ඉදිරිෙය්දී අවශ්යතාව සහ 
පුහුණුලාභීන් ෙමම පාසල සඳහා ෙයොමු වීම අනුව 
ෙන්වාසිකාගාර සකස ් කිරීමට අද සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
පිහිටුවා ඇති පුහුණු පාසල් ගණන එකකි. 

  එය ජාතික කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු 
මධ්යසථ්ානය ෙලස හැඳින්ෙව්. 
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 (iv) මාතර දිසත්ික්කෙය් තිහෙගොඩ, පෙලොල්පිටිය 
පෙද්ශෙය් පිහිටුවා ඇත. 

 (v) 2016 වර්ෂෙය් පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් 
ගණන 36කි. 

  2016 වර්ෂෙය් පුහුණුව ලැබූ පුහුණුලාභීන් ගණන 
898කි. පුහුණුලාභීන්ෙග් නම් ඇතුළත් ෙල්ඛනය 
සභාගත* කරමි. 

2016 වර්ෂෙය් පුහුණු කරන ලද මිනිස් දින ගණන 1324.5කි. 
 එක් එක් පුහුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්තර 
 
යහපත් නිෂ්පාදන පිළිෙවත් යටෙත් කුරුඳු සැකසීම - දින 5 පුහුණු 
වැඩසටහන    = 11 

යහපත් නිෂ්පාදන පිළිෙවත් යටෙත් කුරුඳු සැකසීම - පුහුණු  කරන ලද 
පුහුණුලාභීන් ගණන  = 93 

යහපත් නිෂ්පාදන පිළිෙවත් යටෙත් කුරුඳු සැකසීම - පුහුණු කරන ලද 
මිනිස් දින ගණන  = 453 

කුරුඳු කර්මාන්තය පිළිබඳ මූලික දැනුවත් කිරීෙම් දින 3                    
වැඩසටහන්   = 01  

පුහුණුලාභීන් ගණන  = 23    

පුහුණු කරන ලද මිනිස් දින ගණන   = 69 

යහපත් පිළිෙවත් යටෙත් කුරුඳු ඉඩම් කළමනාකරණය දින 2   
වැඩසටහන්   = 09 

පුහුණුලාභීන් ගණන = 210  පුහුණු කරන ලද මිනිස් දින ගණන   = 371 

කුරුඳු කර්මාන්තය පිළිබඳ මූලික දැනුවත් කිරීම - එක් දින                
වැඩසටහන්  = 11 

කුරුඳු කර්මාන්තය පිළිබඳ මූලික දැනුවත් කිරීම                                                 
-  පුහුණුලාභීන්  ගණන  =    291 

කුරුඳු කර්මාන්තය පිළිබඳ මූලික දැනුවත් කිරීම                                              
- මිනිස් දින ගණන   = 291 

විශ්වවිද්යාල හා පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම දින                                       
1/2 වැඩසටහන්  = 04 

විශ්වවිද්යාල හා පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සහභාගි වූ ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව  = 281 

විශ්වවිද්යාල හා පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම                                            - 

මිනිස් දින ගණන  = 140.5 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත්යතුමාෙගන් මම පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න 

කැමැතියි. 2016 අය වැය කථාෙව් 167, 168, 169 යන ෙයෝජනා 
තුනම තිෙබන්ෙන් කුරුඳු කර්මාන්තෙය් දියුණුව ෙවනුෙවනුයි. 
ඔබතුමා ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ලබා ෙදමින් ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා ඊෙය් සඳහන් කළා, ෙම් වන ෙතක් කුරුඳු 
සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා නැහැ කියලා. තිෙබන කුරුඳු පුහුණු 
පාසල් ව්යාප්ත කිරීම සඳහා තමයි අෙනක් මුදල ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනා තුනටම ෙවන් කරලා තිෙබන මුදල 
රුපියල් මිලියන 150ක්. මෙග් පශ්නය වන්ෙන් ඒ රුපියල් මිලියන 
150න් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ලබා ගත් මුදල කවර පමාණයක්ද 
කියන එකයි. 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මුදල -රුපියල් මිලියන 150- 

සම්පූර්ණෙයන්ම අපට ලබා ගන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් හරි 
සැලසුමක් නැතුව නිස්කාරෙණ් මුදල් නාස්ති කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔබතුමා ඊෙය් පශ්නයක් අහලා තිබුණා. 
පුහුණු කිරීම් සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 50ක් වියදම් කරලා ඒක 
හදලා තිෙබනවා. ඒකටත් NGO එකකින් සහ රජෙයන් මුදල් දීලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට hostel එකක් හදන්න අවශ්ය නම් අපට 
hostel එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි තීරණය කෙළේ, ඒ 
පුහුණු කිරීම් කරන්න. අපි දැනට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා, කැමැති කට්ටියට ඒක කරන්න ෙදන්න. ඒකට 
අමතරව අද වන විට අපි අවශ්යතාව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  

දැන් අපට GSP Plus බදු සහනය හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් දැන් අපට පිට රටට - යුෙරෝපයට - කුරුඳු අපනයනය 
කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ quality එක අපට 
match කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන නිසා. ඔබතුමා අහන පශ්නය 
තමයි, ඒ රුපියල් මිලියන 150ම අපට ලැබුණාද කියන එක. ඒ 
මුදල්වලින් අපට ෙම් අවුරුද්දට අවශ්ය පමාණය ලබා ගන්න 
පුළුවන්. සාමාන්ය ෙද් තමයි, රජෙයන් අමාත්යාංශයකට මුදලක් 
ෙවන් කෙළොත්, අදාළ අමාත්යාංශය ෙමොකක් ෙහෝ ෙද්කට කියලා 
ඒ මුදල වියදම් කරන්න හදනවා. නමුත්, අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
වියදම් කරන මුදල ඇත්තටම රටට පෙයෝජනවත් විධියට, වැඩදායී 
විධියට වියදම් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දීර්ඝ වශෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න 

අවශ්ය පශ්නයක් ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්. ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කළ අය  වැය ෙල්ඛනෙය් ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින් 
උපෙයෝජනයෙකොට ෙනොගත් පමාණය ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
එන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය් සමස්තය 
ගත්තාම ආදායම්, වියදම් ගළපා තිෙබන ආකාරෙය් වියදම ඒ 
වර්ෂය තුළදී ෙනොවුණාම ඒ ඇස්තෙම්න්තු එකිෙනකට ෙවනස් 
ෙවනවා; පරතර ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පශ්නවලින් 
සහ උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී අපි නිශ්චිත වශෙයන් දැනගන්න 
හදන්ෙන්, ෙවන් කරන මුදලින් සත්ය වශෙයන් එම වර්ෂය තුළදී 
වියදම් කෙළේ ෙකොච්චරද කියලා. එතෙකොට තමයි ඇත්ත අය වැය 
පරතරය ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙවන් කරන ලද 
රුපියල් මිලියන 150න් ඔබතුමාට ලැබුෙණ් කීයද කියලායි මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්. ඒකට විතරයි මට උත්තර අවශ්ය 
වන්ෙන්. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඒක තමයි මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්. ගිය අවුරුද්ෙද් අපට 

හරියට වැඩසටහනක් ෙනොතිබුණු නිසා ඒ මුදල් භාණ්ඩාගාරෙයන් 
ලබා ගැනීමට අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. කුරුඳුවලින් ලැෙබන 
ආදායම රුපියල් බිලියනයක් දක්වා වැඩි කරන්න දැන් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් 
අපට ඒ මුදල් ලබා ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
මුළු මුදලම අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ කියන්ෙන්, එම රුපියල් මිලියන 150න් ඒ වර්ෂය තුළ 

සතයක්වත් වියදම් ෙවලා නැහැ. ඒක මහා භාණ්ඩාගාරෙය් 
ඉතිරියක් ෙලස තිෙබනවා. ඒක හරි. එච්චරයි ඕනෑ. එච්චරයි මට 
දැන ගන්න අවශ්ය. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, පශ්න අංක 15 -1586/'17- (1), ගරු සන්දිත් සමරසිංහ 
මහතා. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

 උතුරු පළාෙත්  යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදා 
කඳවුරු : විසත්ර 

வட மாகாணத்தி ள்ள தைரப்பைட, கடற்பைட 
மற் ம் விமானப்பைட காம்கள் : விபரம் 

ARMY, NAVY AND AIRFORCE CAMPS IN NORTHERN 
PROVINCE: DETAILS  
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3 ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා ෙවනුවට) 

      (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) (மாண் மிகு உதய 
பிரபாத் கம்மன்பில) 

     (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4): 
(අ) (i) 2009 මැයි 19 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති යුද, 

නාවික සහ ගුවන් හමුදා කඳවුරු සංඛ්යාව සහ 
ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 ජනවාරි 08 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති යුද, 
නාවික සහ ගුවන් හමුදා කඳවුරු සංඛ්යාව සහ 
ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 සැප්තැම්බර් 30 දිනට උතුරු පළාෙත් පැවැති 
යුද, නාවික සහ ගුවන් හමුදා කඳවුරු සංඛ්යාව සහ 
ඒවාෙය් භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2009 ேம 19ஆம் திகதியளவில் வட மாகாணத் 
தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, கடற்பைட 
மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் 

எண்ணிக்ைக, இவற்றின் நிலப் பரப்பள  
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) 2015 சனவாி 08ஆம் திகதியளவில் வட 
மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, 
கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் 
எண்ணிக்ைக, இவற்றின் நிலப் பரப்பள  
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2016  ெசப்ெரம்பர் 30ஆம் திகதியளவில் வட 
மாகாணத்தில் காணப்பட்ட தைரப்பைட, 

கடற்பைட மற் ம் விமானப்பைட காம்களின் 
எண்ணிக்ைக, இவற்றின் நிலப் பரப்பள  
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of Army, Navy and Air force 
camps in the Northern Province and their 
extents of land as at 19th May 2009 
separately; 

 (ii) the number of Army, Navy and Air force 
camps in the Northern Province and their 
extents of land as at 08th January 2015 
separately; and 

 (iii) the number of Army, Navy and Air force 
camps in the Northern Province and their 
extents of land as at 30th September 2016 
separately? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i)  

1693 1694 

හමුදාව කඳවුරු සංඛ්යාව භූමි පමාණය (අක්කර) 

යුද්ධ හමුදාව ආරක්ෂක ෙසේනා මූලස්ථාන 
- 2 ෙසේනාංක මූලස්ථාන - 
16 බලෙසේනා මූලස්ථාන - 
57 ඒකක - 197 

73,545 

නාවික හමුදාව පධාන නාවික කඳවුරු - 12 
නාවික අනුඛණ්ඩ - 103 

5,272 

ගුවන් හමුදාව කඳවුරු - 04 2,835 (මීට අමතරව, 
පුවරසන්කුලම “විෙශේෂ 
ෙමෙහයුම් රාශි මූලය” 
ස්ථාපිත කර තිබූ අතර, 
එහි භූමි පමාණය 
ගණනය කර 
ෙනොතිබුණි.) 
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 (ii)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (iii)   

 

 

 

 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 

 
පළමු ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම: පතිපත්තිය 

தலாம் தரத்திற்குப் பிள்ைளகைள அ மதித்தல் : 
ெகாள்ைக 

ADMISSION OF CHILDREN TO GRADE ONE: POLICY  

1139/’16 
 

5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
சார்பாக ) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පළමු ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී 
ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් සඳහා එකම 
පතිපත්තියක් කියාත්මකෙව්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, 2016 වර්ෂෙය් බසන්ාහිර පළාත් සභා 
පාසල් සඳහා මූලික සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ළමුන් 
ඇතුළත් කර ගැනීෙමන් අනතුරුව, ඉතිරි පුරප්පාඩු 
(රණවිරු සහ රාජ්ය ෙසේවක)  සඳහා ළමුන් ඇතුළත් 
කර ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ කියා මාර්ගය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉතිරි පුරප්පාඩු සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී 
පළාත් සභා මන්තීවරුන් සඳහා අවසථ්ාවන් ෙදක 
බැගින් ලබාදී තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v)  ඉහත (iii) හි සඳහන් කමය සාධාරණ නම්, ජාතික 
පාසල් සඳහාද එම කමය අනුගමනය කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) බසන්ාහිර පළාත් සභාව යටෙත් ඇති ජනපිය 
පාසල් සඳහා පමණක් අතිෙර්ක එක් පන්ති 
කාමරයක් හා ළමුන් 45ක් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් 
බලය තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ සඳහා තීරණ ගන්නා ආයතනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 (iv)  ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී සෑම බසන්ාහිර 
පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුටම ෙකෝටාවක් (මන්තී 
පංගුවක්) ලබාදී තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) தலாம் தரத்திற்கு பிள்ைளகைள அ மதிக்கும் 

ேபா  ேதசிய பாடசாைலகள் மற் ம் மாகாண 
பாடசாைலக க்கு ஒேர ெகாள்ைக அ ல்ப த் 
தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், 2016ஆம் ஆண்  ேமல் மாகாண 
சைப பாடசாைலக க்கு ஆரம்ப ேநர் கப் 
பாீட்ைசயின் லம் பிள்ைளகள் அ மதிக்கப் 
பட்ட பின்னர் எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு 
(பைட ரர், அரசாங்க ஊழியர்கள்) பிள்ைள 
கைள அ மதிக்கின்றேபா  பின்பற்றப்பட்ட 
நைட ைற யா   என்பைத ம்; 

 (iii) எஞ்சி ள்ள ெவற்றிடங்க க்கு அ மதிக்கும் 
ேபா  மாகாண சைப உ ப்பினர்க க்கு 
இரண்  வாய்ப் க்கள் தம் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (v )  ேமேல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ைற 
நியாயமானதாயின், ேதசிய பாடசாைலக க்கும் 
குறித்த ைற பின்பற்றப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் காணப்ப கின்ற 
பிரபல்யமான பாடசாைலக க்கு மாத்திரம் 
ேமலதிக வகுப்பைற ஒன்ைற ம் பிள்ைளகள் 45 
ேபைர ம் அ மதிப்பதற்கான அதிகாரம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  ெதாடர்பாக தீர்மானங்கைள 
ேமற்ெகாள் ம் நி வனம் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கு பிள்ைளகைள அ மதிக்கும் ைறைம  
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) பிள்ைளகைள அ மதிக்கும்ேபா  ேமல் 
மாகாண சைபயின் ஒவ்ெவா  உ ப்பின 

க்கும் பங்கீ  (உ ப்பினர் ேகாட்டா) வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 
 (i)  whether the same policy is applied when 

the children are admitted to grade 1 of 
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හමුදාව කඳවුරු සංඛ්යාව භූමි පමාණය 
(අක්කර) 

යුද්ධ හමුදාව ආරක්ෂක ෙසේනා මූලස්ථාන - 4 
ෙසේනාංක මූලස්ථාන - 13 
බලෙසේනා මූලස්ථාන - 40 
ඒකක - 93 

51,722 

නාවික හමුදාව පධාන නාවික කඳවුරු - 14 
නාවික අනුඛණ්ඩ - 180 

4,644 

ගුවන් හමුදාව කඳවුරු - 06 10,283 

හමුදාව කඳවුරු සංඛ්යාව භූමි පමාණය 
(අක්කර) 

යුද්ධ හමුදාව ආරක්ෂක ෙසේනා මූලස්ථාන - 4 
ෙසේනාංක මූලස්ථාන - 13 
බලෙසේනා මූලස්ථාන - 40 
ඒකක - 90 

24,095 

නාවික 
හමුදාව 

පධාන නාවික කඳවුරු - 14 
නාවික අනුඛණ්ඩ - 175 

2,832 

ගුවන් හමුදාව කඳවුරු - 06 3,833 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

National Schools and schools governed by 
Provincial Councils; 

 (ii) if so, the course of action that was followed 
to fill the remaining vacancies (war heroes 
and public servants) that were left after the 
children were admitted to the schools 
coming under the  Western Provincial 
Council through a preliminary interview in 
2016; 

 (iii) whether the Members of the Provincial 
Council have been given two opportunities 
when the remaining vacancies are filled; 

 (iv) if so , the reasons for it; and 

 (v) if the method mentioned in (iii) above is 
reasonable, whether the same method is 
followed with regard to National Schools 
also? 

(b) Will he also inform this House- 
 (i) whether the popular schools in the Western 

Province have the authority to have one 
additional class room and to admit 45 
children; 

 (ii) if so, the institution that takes such 
decisions; 

 (iii) the methodology adopted to admit students 
for that; and 

 (iv) whether a quota (quota for members) has 
been granted to each provincial councilor in 
the Western Province when children are 
admitted to schools? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

  අධ්යාපන අමාත්යාංශය මඟින් 2013.05.23 දින නිකුත් කර 
ඇති 23/2013 චකෙල්ඛය, ඊට අදාළ සියලුම සංෙශෝධන හා 
උපෙදස් 2016 වර්ෂෙය්දී සියලුම රජෙය් හා රජෙය් අනුමත 
ෙපෞද්ගලික පාසල්වල පළමුවන ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් 
කර ගැනීම සඳහා බලපවත්වන ලදී. 

  ඒ අනුව, සියලුම ජාතික පාසල් හා පළාත් පාසල් රජෙය් 
පාසල් ගණයට අයත් වන බැවින්, පළමුවන ෙශේණියට සිසුන් 
ඇතුළත් කිරීෙම්දී එකම පතිපත්තියක් කියාත්මක ෙව්. 

 (ii) රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් බලයලත් නිලධාරින් විසින් 
අනුමත කර එවනු ලබන කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටි 
ෙහෝ ෙයදී සිටින තිවිධ හමුදා හා ෙපොලිස් නිලධරයන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් අනුමත නාම ෙල්ඛනය අනුව ඒ ඒ පාසල් සඳහා 
පුරප්පාඩු පුරවනු ලැෙබ්. 

  රාජ්ය ෙසේවක පදනමින් සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් 
කමෙව්දයක් ෙනොමැත. 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (v) පළාත් සභා මන්තීවරුන් සඳහා අවස්ථාවන් ෙදක බැගින් 
ලබා දීම කමෙව්දයක් ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) නැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -1146/'16- (3), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු 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 කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ 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 11 -1278/'16- (3), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

1697 1698 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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මාතර - ෙබලිඅත්ත අධිෙව්ගී මාර්ගය යාබද ඉඩම්:  
වන්දි තක්ෙසේරු  

மாத்தைற - ெப அத்த அதிேவக ெந ஞ்சாைல அயற் 
காணிகள்: நிவாரண மதிப்பீ  

LANDS ADJOINING MATARA-BELIATTA HIGHWAY: 
ASSESSMENT OF COMPENSATION  

1289/’16 

12.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு த்திக பதிரண-மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Dullas Alahapperuma) 

උසස්  අධ්යාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසූ 
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් යටිතල පහසුකම් නැංවීෙමහිලා 
අතිශයින්ම තීරණාත්මක වූ අධිෙව්ගී මාර්ග තැනීම, 
ඉකුත් රජෙය් පමුඛ සංවර්ධන මූෙලෝපායක් වූ 
බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව, ඉදිෙවමින් පවතින මාතර - ෙබලිඅත්ත 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් ෙම් වනවිට ඇරඹී ඇති 
අතර, ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩම් අත්කරෙගන ඇති 
බවත්; 

 (iii) මාතර, තිහෙගොඩ ෙකොට්ඨාශෙය් වන්දි තක්ෙසේරු 
කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියන්ට යම් අසාධාරණයක් සිදුවී 
ඇති බවත්; 

 (iv) එහිදී අධිෙව්ගී මාර්ගයට යාබදව ඉතිරිවන ඉඩම්වල 
වටිනාකම, පවතින වටිනාකමට සාෙප්ක්ෂව 
අඩුවීම තක්ෙසේරු කර ෙනොමැති බවත්;  

 (v) ෙද්පළ ෙකොටසක් පමණක් පවරා ගැෙනන 
අවසථ්ාවන්හිදී ඉතිරිවන ෙකොටස ආන්තික ඉඩම් 
බවට පත්වීම සැලකිල්ලට ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 (vi) කුඹුරු ඉඩම් පවරා ගැනීෙම්දී ගණනය කරනු ලැබූ, 
අනාගත වෘත්තීය අහිමිවීම, ෙගොඩ වගාවන් සඳහා 
ගණනය කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සාමාන්ය මහා මාර්ගයක් පුළුල් කිරීෙම්දී, යාබද 
ඉඩම්වල වටිනාකම් ඉහළ ගියද, අධිෙව්ගී 
මාර්ගයන්ට අදාළව එෙසේ ෙනොවීම පිළිබඳ 
විෙශේෂෙයන් සලකා බලන විකල්ප වන්දි 
තක්ෙසේරු කමයක අවශ්යතාව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ අනුව, තිහෙගොඩ, කපුදූව පෙද්ශෙය් ෙද්පළ සහ 
වගාවන් අහිමිවූවන්ට සහනයක් ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள்  அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

( அ)(i) இலங்ைகயில் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
வி த்தி ெசய்வதில், மிக ம் தீர்க்கமானதாக 
காணப்பட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள 
அைமத்தல் கடந்த அரசாங்கத்தின் தனிைல 
அபிவி த்தி ேலாபாயமாக இ ந்த  
என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ப , நிர்மாணிக்கப்பட்  வ கின்ற 
மாத்தைற - ெப அத்த அதிேவக ெந ஞ்சாைல 
யின் நிர்மாணப் பணிகள் இன்றளவில் 

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேதா , அதற்கு அவசிய 
மான காணிகள் சு காிக்கப்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) மாத்தைற, திஹெகாட பிாிவில் இழப்பீ  
மதிப்பீட் ன்ேபா  காணி உாிைமயாளர்க க்கு 
அநீதி ேநர்ந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iv)  இதன்ேபா  அதிேவக ெந ஞ்சாைலக்கு 
பக்கத்தில் எஞ்சுகின்ற காணிகளின் ெப மதி, 
நில ம் ெப மதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் குைற 
வைடதல் விைலமதிப்பீ  ெசய்யப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆதனத்தின் ஒ  பகுதி மட் ம் சு காிக்கப்ப ம் 
சந்தர்ப்பங்களில் எஞ்சும் பகுதி ஓரக்காணிகளாக 
மா வ  கவனத்தில் ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (vi) வயற்காணிகைளச் சு காிக்கும்ேபா  கணிப் 
பிடப்பட்ட எதிர்கால ெதாழில் இழப் கள், 

ேமட்  நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைகயின் ெபா ட்  
கணிப்பிடப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சாதாரண ெந ஞ்சாைலெயான்  விஸ்தாிக்கப் 
ப ம்ேபா , பக்கத்தி ள்ள காணிகளின் 
ெப மதி அதிகாிக்கின்ற ேபாதி ம், அதிேவக 
ெந ஞ்சாைலகள் ெதாடர்பில் அவ்வா  நைட 
ெபறாைம குறித்  விேசடமாக ஆரா ம் மாற்  
இழப்பீ  மதிப்பீட்  ைறெயான்றின் 
அவசியத்ைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

 (ii) அதன்ப , திஹெகாட, கப் வ பிரேதசத்தில் 
ஆதனங்கள் மற் ம் பயிர்கைள இழந்தவர் 
க க்கு நிவாரணம் வழங்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the construction of highways which was an 
extremely significant measure towards 
enhancement of infrastructure in Sri Lanka  
was a  prominent development strategy 
adopted by the previous government;  

 (ii) accordingly, the construction activities of 
Matara - Beliatta Highway have been 
commenced by now, and the lands required 
for the same have been acquired;   

 (iii) the owners of lands have been subjected to 
injustice with regard to the assessment of 
compensation in the Thihagoda Division of 
Matara District; 

 (iv) the decrease of the value of lands which are 
left out adjoining the highway has not been 
assessed, in comparison with the current 
value of lands; 

 (v) attention has not been paid towards the 
plight of the marginalized  lands which 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

are left over when only one part  of a 
property is taken over; and 

 (vi) the anticipated livelihood loss, which was 
calculated  pertaining to the acquisition of 
paddy lands has not been calculated with 
pertinence to dry land farming? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits the necessity of an 
alternative system for the assessment of 
compensation specially considering the fact 
that the value of lands adjoining the 
highway does not increase although the 
value of lands adjoining roads generally 
increase with the expansion of a road; and 

 (ii) accordingly, whether steps will be taken to 
provide  relief to those who lost property, 
and cultivations in Thihagoda, Kapuduwa 
area?  

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Answer tabled: 

 

(අ) (i) මහාමාර්ග සංවර්ධනය හා අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය සඳහා වර්තමාන රජයද පමුඛස්ථානයක් ලබාදී 
ඇත. 

 (ii) ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කටයුතු ෙබොෙහෝ දුරට අවසන් 
ෙවමින් පවතී. 

 (iii) වන්දි ෙගවීෙම්දී ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් විධිවිධාන 
හා එයට අනුෂංගිකව අනුමත වී ඇති නිෙයෝග -Regulations- 
අනුව කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉඩම් වන්දි තක්ෙසේරු 
කරන අතර, එහිදී ඉඩමක වටිනාකමට බලපානු ලබන 
සියලුම කරුණු සලකා ව්යවස්ථාපිත වන්දි මුදල තීරණය 
කරනු ලැෙබ්. 

 (v) කිසියම් ෙද්පළක් පවරා ගැනීෙම්දී එහි ෙකොටසක් 
පෙයෝජනයට ගත ෙනොහැකි ආන්තික ඉඩමක් බවට පත්ෙව් 
නම්, එය පවරා ෙනොගත්තද ඒ සඳහාද වන්දි මුදලක් ෙගවීම 
සිදු කරයි. 

 (vi) තක්ෙසේරු වටිනාකමට අමතරව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් 
ආඥා පනත යටෙත් පකාශයට පත්කර ඇති නිෙයෝග -
Regulations-සඳහන් වන දීමනා ෙගවනු ලබන අතර, එම 
දීමනා තුළින් වගාවන් සඳහා සිදුවන හානිය සැලකිල්ලට 
ෙගන ෙගවීම් කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i) පවතින වන්දි කමෙව්දය තුළ සෑම පවරාගැනීමක් 
ෙවනුෙවන්ම සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබාෙදනු ලැෙබ්. 

 (ii) තිහෙගොඩ කපුදූව පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොව, ෙයොමුගත 
මාර්ග ව්යාපෘතියට අදාළව රජයට පවරාගනු ලබන ෙද්පළ 
අයත්වන සියලුම පෙද්ශයන්හි ෙද්පළ හා වගාවන් 
අහිමිවූවන්ට ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනෙත් පකාර වන්දි / 
ෙපොලී මුදල් හා පනත අනුව පවත්නා නිෙයෝග -Regulations
-වලට අනුකූලව දීමනා ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
පශ්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

කරුණාකරලා ඉල්ලීමක් කරනවා, සටහෙන් තිෙබන 
පමාණෙයන් එහාට ෙනොගිහින් අපි කාලය සීමා කර ගනිමු කියලා. 
Go by the text, please! 

  
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහුවිධ නිපුණතා ෙසේවා 
සඳහා බඳවා ගත් අභ්යාසලාභීන්  

இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் பல் ைறத் 
திறன் ேசைவக்காக ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட  

பயிற்சியாளர்கள்  
 TRAINEES RECRUITED FOR MULTI-SKILLED SERVICES IN 

SRI LANKA PORTS AUTHORITY 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් මම ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ෙයොමු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් සිටියා. නමුත් දැන් එතුමා නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඒක කල් දමනවාද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. මම පශ්නය ඇසීම කල් දැම්මාට, ෙමම පශන්ෙයන් දුක් 

විඳින මිනිසුන්ෙග් පශ්න කල් දමන්න බැහැ. ඒ නිසා මම පශ්නය 
අසන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ගරු ඇමතිතුමා සභාෙව් සිටියා. ගරු සභානායකතුමනි, 

ෙහටවත් ෙමයට උත්තරයක් ෙදන්න කියන්න. [Interruption.] 
He was here. He was going to reply. But, now he is not here. 
[Interruption.] No, I do not want to take much time.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
අසන්ෙන්, ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අදාළ පශ්නයක්. වරාය හා 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් මම එයට පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම එයට කල් දීලා තිෙබනවා.  

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහුවිධ නිපුණතා ෙසේවා සඳහා 
කණ්ඩායමක් වශෙයන් බඳවා ගන්නා ලද අභ්යාසලාභීන් 210ක 
පමාණෙයන් 29 ෙදෙනකු පසු ගිය කාලෙය්දී ස්ථිර කර ඇත. තවත් 
800ක් පමණ අන්ය ෙසේවයට බඳවා ෙගන ඇත. මසකට රුපියල් 
10,000ක් වන ඉතා අවම දීමනාවක් ෙමම බහුවිධ නිපුණතා 
පුහුණුවන්නන්ට මාසිකව ලබා ෙදයි. 

එෙහයින්, 

01. 210ක් පමණ ආවරණය වන පරිදි 2014 සිට ෙසේවෙය් පුහුණු 
වන ෙසේවකයින් 29 ෙදෙනකු පසු ගිය කාලය තුළ ෙසේවයට 
බඳවා ෙගන ඇති බවත්, තවත් ෙසේවකයින් 88 ෙදෙනකු 
පමණ සථ්ිරත්වය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින බවත් 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

02. ෙමම අභ්යාසලාභීන් අතර පිය-පුතු පදනම මත ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරියට බඳවා ගන්නා ලද පුහුණුව ලත්, 
සථ්ිරත්වය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින, 2017.7.14 වන 
දිනට දැනට ලබා දී ඇති පත්වීම් අවසන් වන බැවින්, 
අෙනක් අය ෙමන් ඉතුරුව ඇති ෙමම පුහුණු පමාණයට 
වරාය අධිකාරිෙය් ෙසේවාවට ගැනීමට අදාළ බලධාරින් 
සමඟ පියවර ගන්ෙන්ද? එනම් කවදාද? 

ෙමොකද, ෙමම ෙසේවකයින්ෙග් ෙනොසන්සුන්තාවක් ඇති 
වුණාම, එම පශ්න විසඳන්ෙන් නැති වුණාම ෙම් ආයතන අඩපණ 
ෙවනවා. ඊෙය් අගමැතිතුමාට මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා, 
railway පශ්නයට. ඒක කාලයක් ඇදි-ඇදී ආපු පශ්නයක්. අදාළ 
ඇමතිතුමන්ලා පිළිතුරු දීලා ෙම් පශ්නය විසඳනවා නම්, 
අගමැතිතුමා ළඟට යන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙග් පශ්නයට 

ෙහට පිළිතුරු ෙදනවා කිව්වා.  

මීළඟ ට ෙදවැනි පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු අනුර 
දිසානායක මැතිතුමා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාලය පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 

          

II 
 

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ජනතාව 
මුහුණ පා ඇති ගැටලු 

உமா ஓயா பல்ேநாக்குத் திட்டத்தினால் மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS CAUSED TO PEOPLE BY UMA-OYA 
MULTIPURPOSE PROJECT 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිය 

ෙහේතුෙවන් මහ ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනු 
කැමැත්ෙතමි.  

2008 අෙපේල් 29වන දින උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිය සඳහා 
මුල්ගල තබනු ලැබුෙව් විවිධ අරමුණු පකාශයට පත් කරමිනුයි. 
ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් වන විට ෙමකී ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ෙභෞතික 
සම්පත් විනාශයන්ද, මහජන පීඩාවන්ද, පාරිසරික විනාශයන්ද 
ෙනොකඩවා සිදු ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් විනාශය ෙමෙසේ දළ 
වශෙයන් සාරාංශ කළ හැකියි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ෙම් වන විට  නිවාස 4,625ක් පුපුරා, ඉරිතලා විනාශ වී ඇති 
අතර, පූජනීය ස්ථානද, පාසල්ද ගණනාවක් ඒ අතර පවතිනවා. 
මකුල්ඇල්ල විහාරස්ථානය, එෙගොඩගම විහාරස්ථානය, හීල්ඔය 
විහාරස්ථානය, කුරුඳුෙගොල්ල විහාරස්ථානය, දික්අරාව ෙමෙහණි 
ආරාමය, උඩෙප්රුව භාවනා මධ්යස්ථානය, පල්ෙලෙප්රුව මුස්ලිම් 
ෙද්වස්ථානයද වනවා. මකුල්ඇල්ල පාසලද පුපුරා, ඉරිතලා 
හානියට ලක්ව ඇති අතර, බණ්ඩාරෙවල අධිකාරම් පාසලද, 
බණ්ඩාරෙවල ධර්මා ෙශෝක මධ්ය මහා විද්යාලයද පුපුරා, ඉරිතලා 
තිෙබනවා. එෙසේම ෙමම හානියට ලක් වූ පෙද්ශෙයහි ළිං, උල්පත්, 
දියකඳුරු, ඔයවල් 2,333ක් සහමුලින්ම සිඳී, වියළී ෙගොස් 
තිෙබනවා. ඒ අතර බණ්ඩාරෙවල ආසන මධ්යෙයහි වන හීල්ඔයද 
අනතුරට මුහුණ පා තිෙබනවා. බහුතරයක් ෙගොවි ජනතාව ජීවත් 
වන ෙම් කලාපෙය් ජල මූලාශ සිඳී යාම ෙහේතුෙවන් අක්කර දස 
දහස් ගණනක වගා බිම් අත්හැර දමා අවසන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් ෙයෝජනා කරන ලද ව්යාපෘතිෙය් අනිසි පතිවිපාක අද එහි ජීවත් 
වන ජනතාවට භූක්ති විඳින්න සිදුවී තිෙබනවා.  

ෙමම මහා ව්යසනය ෙහේතුෙවන් කුඩා ෙත් වතුද අර්බුදයකට 
මුහුණ පා ඇති අතර, ස්වයං රැකියාලාභින් විශාල පමාණයක්ද 
ජලය ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් ව්යාපාර අත්හැර දමන තත්ත්වයට 
පත්ව තිෙබනවා. අප රෙට් ඉතා ෙසෞම්ය ෙද්ශගුණයකින් යුත්, 
ස්වභාව ෙසෞන්දර්යෙයන් අනූන වූ කලාපයක සිදු ෙවමින් පවතින 
ෙමම මහා විනාශෙය් පධානම හානියට ලක්වන නගරය බවට අද 
වන විට බණ්ඩාරෙවල නගරය පත්වී තිෙබනවා. ෙකොළඹ-බදුල්ල 
මාර්ගය පුපුරා ඉරිතලා, ගිලා බැසීමට ලක්වී ඇති අතර, 
බණ්ඩාරෙවල-හීල්ඔය මාර්ගෙයහිද ස්ථාන ගණනාවක් දැඩි 
පිපිරුම්වලට ලක්ව තිෙබනවා. එෙසේම, නගරෙය් පවතින ෙලොකු 
කුඩා ව්යාපාරික ස්ථාන විශාල පමාණයක්ද, නිවාසද අඩි ෙදක තුන 
ගිලාබැසීම්වලට හා ඇලවීම්වලට ලක්වීම ෙහේතුෙවන් බරපතළ 
අවදානමකට ලක්ව තිෙබනවා. අද මුළු බණ්ඩාරෙවල නගරයම 
ෙමම විනාශකාරී ව්යසනයට ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබනවා.  

පෙද්ශවාසීන්ෙග් අදහසට අනුව ෙමම ව්යාපෘතිෙය් පධාන 
උමඟ සඳහා ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කරඳෙගොල්ල 
ගම්මානෙය් සිට වැලිමඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඉදි 
කරමින් පවතින ඩයබරා ජලාශය දක්වා කිෙලෝමීටර 15.2ක 
දිගකින් යුතුව කැනීම් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙමම 
උමෙඟ් කැණීම් කරෙගන යාෙම්දී භූ අභ්යන්තරෙය් දුර්වල පාෂාණ 
ස්ථර හානි කරමින්ද, භූ අභ්යන්තරෙය් වන ජල සංචිත හා ජල 
මාර්ග විනාශ කරමින්ද, ගමන් කරමින් තිෙබන බව අනාවරණය 
වූෙය් භූ අභ්යන්තරෙය් විශාල දිය කාන්දු ආරම්භ වීෙමන් පසුයි.  
ෙම් වන විට ගරු කථානායකතුමනි, තත්පරයට වතුර ලීටර් 976ක් 
කාන්දු වන සුවිශාල දිය කාන්දුවක් සිදුෙවමින් තිෙබනවා. ආසන්න 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ගරු කථානායකතුමනි, භූ අභ්යන්තරෙය් වන 
ජලය දිනකට වතුර ලීටර් මිලියන 84කට අධික පමාණයක්. ෙමහිදී 
භූ අභ්යන්තරෙය් වන ජලය දිනකට වතුර ලීටර් 84,326,400ක් 
බැගින් ෙමම ඉරිතැලීම් ෙහේතුෙකොටෙගන ගලායමින් තිෙබනවා; 
අපෙත් යමින් තිෙබනවා.  

ඌව පළාෙත් පධාන ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල මතුපිටට වඩා 
විශාල විපර්යාස පමාණයක් භූ අභ්යන්තරෙය් සිදුවන බවත්, ෙමම 
සිදුවන දිය කාන්දු වසා දැමීම සඳහා  ශී ලංකා රජයට ෙහෝ 
ව්යාපෘතිෙය් ෙකොන්තාත් සමාගම වන ඉරානෙය් ෆරාබ් සමාගමට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝ තාක්ෂණික හැකියාවක් ෙනොමැති බව ජනතාවෙග් අදහසයි. 
ෙම් පළමුෙවනි දිය කාන්දුව ෙනොෙවයි. අවස්ථා ගණනාවකම දිය 
කාන්දු සිදු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවා වසා දමන්නවත් තාක්ෂණික 
හැකියාවක් ෙමම සමාගම් ෙවත නැහැ. එෙමන්ම ෙමම දිය කාන්දු 
වැළැක්වීම සඳහා කන්ෙට්නර් පිටින් ෙගන එනු ලබන ෙටොන් 
ගණනාවක රසායනික දව්ය ෙම් වනවිටත් මධ්යම කඳුකරෙය් භූ 
අභ්යන්තරෙය් ජලයට මුසුකර තිබීම පිළිබඳව ඔවුන් සැක පළ 
කරනවා. ෙමම දිය කාන්දු වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් විෙශේෂ විෂ 
රසායනික දව්ය ෙයොදවමින් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට මධ්යම කඳුකරෙය් නැ ෙඟනහිර 
බෑවුම පුරා ඉරිතලා පුපුරා යාම් දක්නට ලැෙබනවා. ෙමම පිපිරීම් 
මතුපිට ඇති වූ පිපිරීම් ෙනොවන බවත්, ෙමම පිපිරීම්වල ආරම්භය 
අඩි 600-700 යටින් යන උම ෙඟ් සිට සිදු වන බවට ෙනොනිල ෙලස 
දැන ගන්නට ඇතැයි ජනතාව පවසනවා. තත්ත්වය ෙමෙසේ නම් 
ෙමම කඳුකර භූමිෙය් ඒකාබද්ධතාව බිඳ වැටී ඉදිරිෙය් ඇතිවන මහ 
වැසි සමඟ ෙහෝ සුළු ෙහෝ භූමි කම්පාවකදී ඉතා බරපතළ හානි 
සිදුවීෙම් අවදානමක් ෙමම කලාපෙය් අද මතු වී තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට ගරු 
අමාත්යතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

01. උමා ඔය ව්යාපෘතිය ඇරඹීමට ෙපර ශක්යතා අධ්යයන 
වාර්තාවක් සකස ්කරනු ලැබුෙව්ද? එෙසේ නම් අද උද්ගත වී 
ඇති පාරිසරික ගැටලු හඳුනා ගනු ලැබ තිබුෙණ්ද? ඒවාට 
විසඳුම් ෙයෝජනා කර තිබුෙණ්ද? 

02.  ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් අවදානමට ලක්ව ඇති කලාපය දැඩි 
අවදානම් කලාපයක් ෙලස නම් කරනු ෙනොලබන්ෙන් 
මන්ද? 

දැන්වත් ෙමම කලාපය අවදානම් කලාපයක් ෙලස නම් 
කරන්න. විනාශයන් සිදු ෙවමින් තිෙබනවා.  

03.  සිදු වී ඇති පාරිසරික හා ෙභෞතික විනාශයන් හඳුනා 
ගැනීමට විද්යාත්මක පරීක්ෂණයක් හා ඇසත්ෙම්න්තුවක් 
සිදු කරනු ලබන්ෙන්ද? එය සභාගත කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, සිදු වී තිෙබන විනාශය පිළිබඳව 
විද්යාත්මක ඇගයීමක් අවශ්යයි.  සිදුවී තිෙබන විනාශෙය් 
බරපතළකම ෙමොකක්ද යන්න පිළිබඳව යම් වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

04.  විනාශෙය් ෙගොදුරු බවට පත් වූ ජනතාවට සාධාරණය ඉටු 
කිරීමට ගන්නා වූ පියවර කුමක් ද?  

05.  අනාගතෙය් ෙම් ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් සිදු විය හැකි 
පාරිසරික හානිය අවම කර ගැනීමටත්, ජීවිත හා ෙද්පළ 
හානි අවම කර ගැනීමටත් ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද 
කියා දැනගන්නට කැමැතියි.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි. 
 

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, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ කාරණාව ඒ පෙද්ශෙය් අද ෙවනෙකොට බරපතළ 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා  තිෙබනවා. එය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.   

  2008 ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ ෙවනෙකොට 2011 වර්ෂෙය්දීයි 
ෙමම  ව්යාපෘතියට පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාවට අනුමතිය ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. 2011 වර්ෂෙය් පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ ඇගයීම්  
වාර්තාව  වාර්තාව සකස් කර තිෙබන්ෙන්  ශී ජයවර්ධනපුර 
විශ්වවිද්යාලෙය්යි. හැබැයි අද ෙවනෙකොට  අපි සියලුෙදනාටම ෙම් 
ඇගයීම්  වාර්තාෙවන් ලබා දුන් කරුණු කාරණාවලට එහා ගිය, 
එයින්  පරිබාහිර වූ, පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වී 
තිෙබනවා.   

අපට අද බරපතළම පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් මුදල් රුපියල් බිලියන  57ක් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ව්යාපෘතිය ෙවනුෙවන් අපි  වියදම්  කර 
තිබීමයි.  ව්යාපෘතිෙය් සමස්ත වැඩ පමාණය ගත්තාම සියයට 77ක 
වැඩ පමාණයක් අපි අවසන් කර තිෙබනවා. මුළු වටිනාකම 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 514න්  ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 
378ක් වියදම් කර  සියයට 77ක වැඩ කටයුතු අවසන් කර 
තිෙබනවා. තව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 137ක වැඩ 
පමාණයක් තමයි  වැඩ අවසන් කිරීම  සඳහා වියදම් කරන්නට  
තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් ව්යාපෘතිෙය්දී අපි අර කලින් කියපු ඇගයීම් වාර්තාව 
පිළිබඳ වූ පශ්නය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  පැන නඟිනවා. හැබැයි 
රජයක් හැටියට ගත යුතු සහ ගත හැකි සියලු කියා මාර්ග ගනිමින් 
ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට දිය හැකි උපරිම ආරක්ෂාව හා ඔවුන්ට 
වන්දි මුදල් සහ ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීම සඳහා දිය හැකි සියලු ෙද්වල් ලබා ෙදමින් තමයි ෙමම 
ව්යාපෘතිය ඉදිරියට කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වුවත් අපට අහන්නට තිෙබන එකම පශ්නය ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් යට 
කළාට පස්ෙසේ නැවත වාරයක් අපට ආපස්සට යන්නට පුළුවන්ද 
කියන කාරණාවයි. රජයක් හැටියට  අපි එක පැත්තකින් සතුටු 
ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් මහවැලි අමාත්යාංශය භාර 
ෙගන, ෙම් ව්යාපෘතිය එතුමා අතට අරෙගන එතුමා යටෙත් 
කියාත්මක කිරීම ගැන. පසු ගිය 2017 ජනවාරි 09 වනදා එතුමා 
ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පතිකාව හරහා  විෙශේෂෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් 
හැටියට අපි මුදල් ෙවන් කර, ආධාර ලබා දී කළ යුතු සියලු කරුණු 
කාරණා අපි ඉටු කර දුන්නා.  

ෙමහිදී ගරු මන්තීතුමා ෙයොමු කළ එක පශ්නයක් තමයි, "ෙම් 
පෙද්ශය අවදානම් කලාපයක් හැටියට නම් කරන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි?" කියන  කාරණාව. එෙලස නම් කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්  
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මඟිනුයි. අපි ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිලධාරින් ෙම් ෙවනෙකොට 
ෙම් ව්යාපෘතියට අනුයුක්ත කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මධ්යම 
ඉංජිෙන්රු කාර්යාංශෙය් නිලධාරින්ද ෙම් ව්යාපෘතියට අනුයුක්ත 
කර ඉන්නවා. ෙම් සියලුෙදනා දැනට වාර්තා කර තිෙබන්ෙන්, 
ෙපොෙළොෙව් තිෙබන ජලස්තරය ෙවනස් වීම නිසා, එෙසේත් 
නැත්නම් ඒ ජලය ෙම් උමඟට කාන්දු වීම නිසා සිදුවන ගිලා 
බැසීමක් මිස ෙමය එතැනින් එහාට ගිය කාරණාවක් ෙනොවන 
බවයි.  

අපි දන්නවා, එම පෙද්ශෙය් ෙගවල්වල ඉරි තැලී තිෙබනවා;  
වහළවල් කඩාෙගන වැෙටන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ක්ෂණිකව වන ගිලා 
බැසීම් එක්කයි. එය දිගින් දිගටම සිදුවන කාර්යක්  ෙනොෙවයි. එම 
නිසා  ෙම් පෙද්ශ අවදානම් කලාප හැටියට නම් කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  හැබැයි ෙකොෙහොම වුණත්,  2017 ජනවාරි 
09 ෙවනි දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් 
පතිකාවට අනුව, ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න ජනතාවට අවදානම් 
කලාපයක ඉන්න කණ්ඩායමක් ෙසේ සලකා දිය යුතු සහ දිය හැකි 
සියලු සහනාධාර දීමට අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා.   
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ෙමහිදී තවත් එක් කාරණාවක් ගරු මන්තීතුමා මතු කරනවා. 
ඒ, ෙම් ෙම් ව්යාපෘතිය ඉදිරියට යාෙම්දී  සිදුවිය හැකි පාරිසරික  
හානිය අවම කර ගැනීමටත්, ජීවිත ෙද්පළ හානි අවම කර 
ගැනීමටත් අපට ෙදන්නට පුළුවන් සහතිකය ෙමොකක්ද කියන එක  
පිළිබඳවයි. 2015 මාර්තු ෙවනෙකොට  ගරු කථානායකතුමනි, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙවනුෙවන් විද්වත් කමිටුවක් පත් කර 
ෙම් ඇගයීම් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් නැවත වාරයක් ඒ විද්වත් 
කමිටුව හරහා පරීක්ෂණයක් කරනවා.  ඒ පරීක්ෂණෙයන් ලැබුණු 
වාර්තා හා තීන්දු තීරණත් එක්ක තමයි ඉදිරි කටයුතු කියාත්මක 
ෙකෙරන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ අදාළ වාර්තාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ඒ වාර්තාව අනුව අපට අවශ්ය ෙතොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. 
ෙම් කාරණා අනුව කියාත්මක කිරීම නිසා තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, අද ෙවනෙකොට ෙවන්න තිබුණු හානිය යම් 
මට්ටමක ට ෙහෝ අපට අවම කර ගන්නට පුළුවන්කම ලැබී  
තිෙබන්ෙන්. 

ෙම්  ෙවනෙකොට කරඳෙගොල්ල සිට කිෙලෝමීටර් 8ක්  ඇතුළට 
අපි කැනීම් කටයුතු කර අවසන් කර තිෙබනවා. ඩයර්බා සිට 
කිෙලෝමීටර් 2ක වැඩ කටයුතු අවසන් කර  තිෙබනවා. කරන්නට 
තිෙබන කිෙලෝමීටර් 15න් තව කිෙලෝමීටර් 5යි කරන්නට ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙපොල්ෙගොල්ෙල් ඒ ඉදිකිරීම් කරනෙකොට ෙම් උමඟ ඉදි කරන 
අවස්ථාෙව්දී ජලය උමඟ ඇතුළ ට ඇවිත් ඒ පෙද්ෙය් ළිංවල වතුර 
නැති ෙවලා ෙම් පශ්නයම පැන නැඟුණා. 

හැබැයි, ස්ථිර විසඳුමක් හැටියට සියලු ෙදනා අද අපට උපෙදස් 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොන්කීට් ෙයොදලා ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් 
'සීල්' කරලා, වර්ෂා තුන හතරක් ගියාට පසුව තමයි ඒ ෙපොෙළොෙව් 
ජල ස්ථාවරය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
කියලායි. එෙහම කෙළොත් තමයි ඒ ෙපොෙළොව -භූමිය ඇතුළු සියලු 
ෙද්වල් - යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්. මම 
හිතන විධියට ෙම් කිෙලෝමීටර් පෙහේ ඉදි කිරීම් කටයුතු කරන්ෙන් 
ෙම් මාර්තු මාසෙය් ලබා ගත්ත වාර්තාවත් එක්කයි. ඒ හරහා අපට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවන ගැටලු පමාණය අවම කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  

ලබා දුන් වන්දි, සහනාධාර ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳ 
පශ්නය මතු කළා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙවනෙකොට 
නිවාස හානි සඳහා පමණක් රුපියල් 197,605,342ක   වන්දි මුදලක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වගාවන් පිළිබඳ පැවැත්වූ 
රැස්වීමකදී අපි තීරණයක් ගත්තා, කුඩා ෙත් වතු සහ අෙනකුත් 
සියලුම වගාවන් සඳහා සිදුවන හානිවලට, අදාළ පළාත් කෘෂිකර්ම 
අධ්යක්ෂවරයා සහතික කරපු සියලුෙදනාට, වන්දි ලබා ෙදන්න. ඒ 
අනුව ෙම් ෙවනෙකොට රුපියල් 367,922,417.05ක් වන්දි වශෙයන් 
ෙගවලා අවසන් කරලා තිෙබනවා.  

ජල ෙයෝජනා කම පිළිබඳ බරපතළ පශ්න තිබුණු පෙද්ශ 
තිබුණා. එහි අපි හඳුනා ගත්ත පෙද්ශ තිෙබනවා. මකුල්ඇල්ල, 
ෙවෙහරගලතැන්න, කුරුඳුෙගොල්ල කියන පෙද්ශ තමයි ඒ. 
මකුල්ඇල්ෙල් පවුල් 1,500ක්, ෙවෙහරගලතැන්ෙන් පවුල් 500ක් 

සහ කුරුඳුෙගොල්ෙල් පවුල් 400ක් ඉන්නවා. ෙම් පවුල් 2,400 
සඳහා වන ජලවිදුලි ව්යාපෘතියට රුපියල් මිලියන 352ක් වියදම් 
කරලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ව්යාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒෙක් ෙවෙහරගලතැන්න සහ කුරුඳු ෙගොල්ල කියන ජල 
ෙයෝජනා ෙදකහි වැඩ කටයුතු  ෙම් වන විට සම්පූර්ණෙයන් 
අවසන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පවුල් 1,500 සඳහා  
කියාත්මක වන මකුල්ඇල්ල ජල ෙයෝජනා කමය 2017.06.30වැනි 
දින වන ෙකොට අවසන් කරලා එම ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ජල සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීමට 
එක පුද්ගලෙයකුට රුපියල් 17,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. හැබැයි, 
ඒ ෙවනුෙවන් වැය වන සම්පූර්ණ මුදල වූ රුපියල් මිලියන 40ක 
වියදම සම්පූර්ණෙයන්ම රජය හරහා දැරීමට අපි ෙම් වන විට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

අපි ගත්ත තීන්දු, තීරණ සහ කරපු කාරණා මීට  වඩා 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පිළිබඳව ඇති 
වාර්තාවත් මට සභාගත කරන්න පුළුවන්. එම වාර්තාෙව් පවුල්, 
පෙද්ශ, වසම් සඳහා අපි ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද 
කියලා එකින් එක සඳහන්ව තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙවනම ෙව්ලාව ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ව්යාපෘතිෙයන් අනාගතෙය් සිදු විය 
හැකි හානි පිළිබඳව කථා කරනෙකොට, අපි ෙම් ව්යාපෘතිෙය් අද 
වන විට ගිහින් තිෙබන දුර පමාණය, කියාත්මක වුණු වැඩ 
පමාණයත් එක්ක ගත්තාම සියයට 100ක් ෙම්ක ෙම් ආකාරෙයන් 
කිසිදු ගැටලුවක් නැතිව කියාත්මක ෙවයි කියන සහතිකය අපට 
ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත, ඒක තමයි 
යථාර්ථය. හැබැයි, රජය හැටියට අපි ඒ ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ෙවනුෙවන් දිය හැකි සියලු 
ෙද් ලබා ෙදනවා. නිවසක් අහිමි වුණු පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා නම්, 
ඔහුට නිවසක් ෙවත යාම සඳහා කුලියක් ලබා දීම පවා අපි ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී සිදු කරනවා.  

ඒ නිසා රජය හැටියට ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා කළ යුතු සියලු 
කටයුතු කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙවනමම කමිටුවක් හදලා 
අෙප් ඌව පළාෙත් හිටපු පධාන ෙල්කම් පී.බී. අමරෙසේකර 
මැතිතුමා  නිෙයෝජ්ය ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරයා හැටියට පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ කමිටුවට තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් 
අයත් වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කමිටුවට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සියලු ෙදනා එකතු කරලා ඒ පෙද්ශෙය් 
ෙවනම කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ගැටලු එනෙකොට ඒ කණ්ඩායම ඒ තැන්වලට 
ක්ෂණිකව ගිහිල්ලා  කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. විද්යානුකූලව පියවර ගන්නා බවට 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, අපි ඒ ගැන 
විවාදයකට යන්න අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමාට ෙමොනවාද කියන්න 
තිෙබන්ෙන්? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක උමගක් ඉදි කිරීමක් සහ ජලාශයක් එක්ක ගැට ගැසී 

තිෙබන පශ්නයක්. එතෙකොට ශක්යතා අධ්යයනය පිළිබඳව 
ආර්ථික වශෙයන් වාෙග්ම පාරිසරික වශෙයනුත්,  භූ ගර්භෙය් 
සිද්ධ වන චලනයන් පැත්ෙතනුත් සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතුව 
තිබුණා.  නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියූ පරිදි ශක්යතා අධ්යයන 
වාර්තාව හදලා තිෙබන්ෙන් ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙයන්. 
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, පාරිසරික පැත්ත සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්,  ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට තිෙබන හැකියාව 
කුමක්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම භූ ගර්භ පැත්ෙතනුත් 
ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයට තිෙබන හැකියාව කුමක්ද? අපි 
දන්නවා, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලයට ඒ හැකියාව තිෙබන බව. 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෙවනම භූ ගර්භ අධ්යයන අංශයක් 
තිෙබනවා. ඒකට ඒ හැකියාව තිෙබනවා. නමුත්  ගරු 
කථානායකතුමනි, ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ඒ ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳ නිපුණතාවක් තිෙබන පාඨමාලාවක් ෙහෝ ක්ෙෂේතයක් ෙහෝ 
තිෙබන විශ්වවිද්යාලයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඉතා ෙහොඳින් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා, ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය 
විසින් 2011 වසෙර් සකස් කරන ලද ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව 
අසාර්ථක බව. ඒ බව දැන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාම කියනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා විසින්ම කියනවා, ෙම් වාර්තාව 
අනුව ෙනොෙවයි, ෙම්ක සිදුෙවමින් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඕනෑම 
ව්යාපෘතියක් ආරම්භෙය්දී වැදගත්ම ෙද් ශක්යතා අධ්යයන 
වාර්තාවයි. ඒ ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව නිවැරදි ෙලස සිදුවී 
නැත්නම් ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳ දැන් අපි කවර විශ්වාසයක් තැබිය 
යුතුද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මමත් අදාළ නිලධාරින් හමුවී කළ 
සාකච්ඡාවකදී ඔවුන් කිව්වා අවුරුද්දක් ෙදකක් යනෙකොට ෙම්වා 
සාමාන්ය තත්ත්වයට පත්ෙවලා සීල්වීමක් සිදුෙව්වි කියලා. නමුත් 
දැන්  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ දිගින් දිගටම බිඳ වැටීම් සිදු 
වනවා. පළමු බිඳ වැටීෙම් සිට දැන් අවුරුදු තුන හතරකට වැඩි 
කාලයක් තිස්ෙසේ  දිගින් දිගටම නැවත බිඳ වැටීම් සිදුෙවමින් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඒ නිලධාරින් කියූ කාරණය පිළිබඳවත් 
ඇත්තටම දැන් පිළිගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් මතු වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමම ව්යාපෘතිය 
හරහා සිදුවිය හැකි විනාශයන් පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
සිදුෙකොට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමා  අද සමහර වාර්තා 

සභාගත කරනවා ෙන්. 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරියට ෙම් කටයුතු කිරීෙම්දී ඇති විය 

හැකි පශ්න පිළිබඳව තව එක කාරණයක් එකතු කරන්න ඕනෑ.  
විෙශේෂෙයන්ම කරපු වාර්තාව අපට පිළිගන්න බැහැ කියන 
කාරණාව සම්බන්ධව. ඒක ෙබොෙහොම සාධාරණ තර්කයක්. ඒක 
අපිත් පිළිගන්නවා.  ෙමොකද, ඒ කියලා තිෙබන කාරණාවලට 
අනුකූලව ගියා නම් අද ෙම් වාෙග් බරපතළ පශ්න එකක්වත් පැන 
නඟින්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් සහ ෙනෝර්ෙව් තානාපතිවරු කැඳවලා ෙම් 
පිළිබඳව විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් කළ බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. එතුමා ෙවනමම ඉල්ලුවා විෙශේෂ කණ්ඩායම් අපට ලබා දීලා 

ෙම්කට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා. අපි කථා කරන 
ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඉංජිෙන්රුවරුන් 
කණ්ඩායමක් අෙප් උමා ඔය ව්යාපෘතියට ගිහිල්ලා ෙම් 
ෙවලාෙව්දීත් අවශ්ය උපෙදස් ලබා ෙදමින් සිටිනවා. ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, දැන් ෙමහි ජලය කාන්දු වන පමාණය 
තත්පරයකට නවසිය ගණනක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ජලය 
කාන්දු වන පමාණය දැන් තත්පරයකට එක්දහස් හැත්තෑඅට දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැවත වාරයක් ලබා ගත්ත ෙම් 
වාර්තාවත්, ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තානාපතිවරු හරහා 
විෙද්ශ රටවල්වල ඉංජිෙන්රුවරුන්ෙගන් ලබා ගන්නා 
තාක්ෂණයත් සියලු ෙද් උපෙයෝගී කරෙගන ෙම් කටයුත්ෙත්දී 
ෙවන්න පුළුවන් හානිය අවම කරෙගන ඉදිරියට යන්නයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ශී ලංකාව සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 

අතර වූ ආරක්ෂක ගිවිසුම: ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

இலங்ைகக்கும் ஐக்கிய அெமாிக்க 
இராச்சியத் க்கும் இைடயிலான 

பா காப்  ஒப்பந்தம்: மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சாின் கூற்  

MILITARY AGREEMENT BETWEEN SRI LANKA 
AND UNITED STATES OF AMERICA: STATEMENT 

BY HON. PRIME MINISTER  

 
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, පිළිතුරු ෙදන්න පශ්න ෙදකක් 

තිෙබනවා. එක පශ්නයක් ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා අසා 
තිෙබනවා. මා මුලින්ම එතුමා ෙග් පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්. 

ශී ලංකාව සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 2007 වසෙර් 
අත්සන් කළ ආරක්ෂක ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීමට අප රජය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමම ගිවිසුෙම් මූලික අරමුණ වන්ෙන් 
වැඩිදියුණු කළ පවර්ධන සහෙයෝගය තුළින් හමුදාවන්ෙග් 
අන්තර්ගහණය, සූදානම් බව සහ කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම හා 
ආහාර, ජලය, රැකියා, පවාහන, ඛනිජ ෙතල්, ලිහිසි ෙතල්, 
සන්නිෙව්දන ෙසේවා, සබැඳි මූලික ෙමෙහයුම් සහෙයෝගීතාව සඳහා 
අවස්ථාවන් ෙගොඩ නැඟීම සහ පාර්ශ්වයන් අතර ඒකාබද්ධ 
කියාකාරකම්, පුහුණුවීම්, ෙමෙහයුම් ෙහෝ ෙවනත් සහෙයෝගිතා 
උත්සාහයන් තුළින් අනෙප්ක්ෂිත ෙහෝ ෙවනත් අවදානම් 
තත්ත්වයකදී යම් පාර්ශ්වයකට අවශ්ය සහෙයෝගිතාව, සැපයුම් හා 
ෙසේවා පහසුකම් අෙන්යෝන්ය සහෙයෝගය තුළින් ළඟා කර 
ගැනීමයි. වර්තමාන ෙලෝක ෙද්ශපාලන තත්ත්වයන් හමුෙව් 
ෙමවැනි ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම අප රටට ඉතා 
වැදගත් ෙවනවා.  
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අදාළ ගිවිසුම සහ එහි අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය සහ ශී ලංකා රජය අතර රාජ්ය තාන්තික මට්ටෙම් 
මූලික සාකච්ඡා වට කීපයක්ම පවත්වා තිෙබනවා. අනතුරුව තිවිධ 
හමුදාපතිවරුන්, ශී ලංකා ෙවරළ ආරක්ෂක අධ්යක්ෂ ජනරාල් සහ 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශ නිලධාරින්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් සාකච්ඡා 
වට කීපයක් සහ තාක්ෂණික මට්ටෙම් සාකච්ඡා පවත්වා 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඇෙමරිකානු රජය ෙමම ගිවිසුම 
අත්සන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අප ෙවත පිළිතුරක් ලබා දීමට තවත් 
කාලයක් අවශ්ය බව දැනුම් දී තිෙබනවා.  

ෙපර ගිවිසුම හා නව ෙයෝජිත ගිවිසුම අතර ඇති පධාන ෙවනස 
වන්ෙන් ගිවිසුෙම් දක්වා ඇති වලංගු කාලසීමාවයි. පැරණි ගිවිසුම 
අනුව ගිවිසුම්ගත එක් පාර්ශ්වයක් විසින් දින 180කට ෙපර අෙනක් 
පාර්ශ්වය ෙවත කරන ලද පූර්ව දැනුම්දීමකින් පසුව එම ගිවිසුම 
අවලංගු කරනු ෙනොලැබුවෙහොත්, වසර 10ක් සඳහා එම ගිවිසුම 
බලපැවැත්ෙවනවා. නමුත්, නව ෙයෝජිත ගිවිසුම සඳහා නිශ්චිත 
කාලසීමාවක් ෙනොමැති අතර ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක් පාර්ශ්වයක් 
විසින් දින 180කට ෙපර අෙනක් පාර්ශ්වයට කරනු ලබන පූර්ව 
දැනුම්දීමකින් අනතුරුව අදාළ ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය කියන ගිවිසුම අත්සන් කළාද 

කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.    

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තවම නැහැ. කටයුතු කරමින් පවතිනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම නිසා මා ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, ගිවිසුම අත්සන් 

කිරීමට ෙපර ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විධිමත් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වීමට අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, එවකට සිටි 
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත්, ඇෙමරිකානු 
තානාපති ෙරොබට් ඕ. බ්ෙල්ක් මහත්මයාත් 2007 වසෙර්දී ෙම් 
ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. ඒ කාලෙය් ෙම් ගිවිසුම ගැන කිව්ෙව්, 
"ඇෙමරිකන් පුරවැසිෙයෝ ෙදෙදෙනක් ඇෙමරිකාව ෙවනුෙවන් 
අත්සන් කරපු ගිවිසුමක්" කියලායි. ෙමය විශාල ෙලස සාකච්ඡාවට 
බඳුන් වුණු ගිවිසුමක්. අවුරුදු 10ක් ඉක්මවා ගියාට පසුව ඒ ගිවිසුම 
අවලංගු වී තිෙබනවා. එම නිසා බැලූ බැල්මට නව ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීම තමයි ඔබතුමන්ලාට දැන් පැවරී තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
නව ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
විධිමත් සාකච්ඡාවක් සිදු කිරීමට ඔබතුමා අවස්ථාවක් ෙදනවාද? 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරන ලද විවාදයකින් පසුව ෙමම ගිවිසුම 
අත්සන් කරන්න කියන එක තමයි අෙප් ෙයෝජනාව.  

ඔබතුමා දන්නවා අද ෙලෝකෙය්, ෙද්ශපාලනය ෙවනස් වී 
තිෙබන බව. ෙවන ෙවන කඳවුරු නිර්මාණය වී තිෙබනවා. ආර්ථික 
කඳවුරු නිර්මාණය ෙවමින් තිෙබනවා. එම නිසා විෙදස් පතිපත්තිය 
අනුගමනය කිරීෙම්දී අපිත් ස්වාධීනව එළෙඹන ගිවිසුම් අතිශයින් 
වැදගත්. එම ගිවිසුම කවුරු ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු අතර ඇති 
වන ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි; පවුල් ෙදකක් අතර ඇති වන ගිවිසුමක් 
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා රාජ්යය සහ ඇෙමරිකානු රාජ්යය අතර ඇති 
වන ගිවිසුමක්. එම නිසා, එකී ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට ෙපර ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවාදයක් පැවැත්විය යුතුයි කියන එක තමයි 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙයෝජනාව. ඒ සඳහා අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදන්න කියා ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ගිවිසුම් අත්සන් කළායින් පස්ෙසේයි ගරු සභාවට ලබා 

ෙදන්ෙන්. ඊට ෙපර විවාදයක් අවශ්ය නම්, මම සාකච්ඡා කරලා 
දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Member? 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, there is no Tamil interpretation being provided. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 අපි ෙමතැනදී ෙනොබැඳි පිළිෙවතින් ඉවත් ෙවලා නැහැ. ෙමය 

ආරක්ෂක ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡාවක් වුවමනා නම්, මම සාකච්ඡා කරලා දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ජන ජීවිතයට බලපාන ගැටලු විසඳීම සඳහා 

කඩිනම්  පියවර ගැනීම : ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

மக்களின் வாழ்ைவப் பாதிக்கும் 
விடயங்கைளத் த ப்பதற்கான ாித 

நடவ க்ைக : மாண் மிகுபிரதம 
அைமச்சாின  கூற்  

IMMEDIATE ACTION TO ARREST ISSUES 
AFFECTING PUBLIC LIFE: STATEMENT BY HON. 

PRIME MINISTER 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඊෙය් දිනෙය් -2017.06.20- මතු 
කළ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, දැනට උතුරු, නැ ෙඟනහිර, උතුරු මැද 
හා වයඹ පළාෙතන් ෙකොටසකට නියඟය ෙහේතුෙවන් බලපෑම් ඇති 
වී තිෙබනවා. එම නියඟය නිසා දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින 
ජනතාවට සහන සැලසීමට රජය විසින් අවශ්ය සියලු කියා මාර්ග 
ගනිමින් සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උතුරු, නැ ෙඟනහිර හා රජරට පෙද්ශවල ස්ථාපිත ජාතික ජල 
සම්පාදන කම මඟින් අඛණ්ඩව ජල සැපයුම සිදු ෙකෙරන නිසා 
එම පෙද්ශවල පානීය ජල සැපයුමට බාධාවක් වී නැහැ. ජාතික ජල 
සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් ආවරණය ෙනොවන පෙද්ශවල පානීය 
ජල අවශ්යතාව සැපිරීම සඳහා එම මණ්ඩලය මඟින් පිරිසිදු 
ෙකෙරන ජලය බවුසර් මඟින් ෙබදාහැරීම සිදු කරනු ලබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවට 
සහනයක් වශෙයන් ෙම් වසෙර් ජලය ෙබදා හැරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2කට අධික මුදලක් වැය කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
මුලතිව්, යාපනය, කිලිෙනොච්චි, මන්නාරම, වවුනියා 
දිස්තික්කවලට ලීටර් 4500ක ධාරිතාව සහිත ටැක්ටර් බවුසර් 26ක් 
සහ ජල ටැංකි 1300ක් ලබා දී තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති 
ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් උතුරු, උතුරු මැද 
හා නැ ෙඟනහිර පළාත් මුල් කර ගනිමින් කෘෂි ළිං පතිසංස්කරණය 
කිරීමට ජල ෙපොම්ප හා ක්ෂුද ජල සම්පාදන කට්ටල ලබා දීම 
වාෙග්ම අමාත්යාංශය හා ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
සඳහා ෙවන්වූ පතිපාදන යටෙත් සුළු වාරිමාර්ග අලුත්වැඩියා 
කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා. කෘෂිකර්ම හා ෙගොවිජන 
රක්ෂණ මණ්ඩලය මඟින් උතුර, උතුරු මැද හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල 2016/17 මහ කන්නෙය් නියඟය නිසා වගා හානි වූ හා 
වගා කිරීමට ෙනොහැකිව අසරණ වූ වී හා අතුරු ෙබෝග වවන ෙගොවි 
පවුල් ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් වන්දි මුදල් ලබා 
දීමට ෙම් වන විට කටයුතු කර තිෙබනවා. 2017 යල කන්නෙය් 
ෙබෝග වර්ග 6ක් සඳහා රුපියල් 40,000 බැගින් වූ රක්ෂණ ආවරණ 
කමයක් ලබා දීමට ෙම් වන විට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙම් වන 
විට එහි පතිරක්ෂණ කියාවලිය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ඉල්ලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල පධාන වශෙයන් 
කළුතර, රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර දිස්තික්කවල ඇති වුණු ගංවතුර 
හා නායයෑම් තත්ත්වය ගැන පැවසීෙම්දී මා අවධාරණය කර 
සිටින්න කැමතියි, රජය විසින් ගත යුතුව තිබූ සියලුම කියා මාර්ග 
කඩිනමින් ගනු ලැබූ බව. විෙශේෂෙයන්ම දිසාපතිවරුන්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්, තිවිධ හමුදාව හා ෙපොලීසිය ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් 
හරහා කඩිනම් සහන සැලසීමට රජය විසින් කටයුතු කරනු ලැබුවා. 
ගංවතුර තත්ත්වය ඇති වීම ආරම්භවීමත් සමඟ දිසාපති 
සම්ෙම්ලනය සඳහා ෙකොළඹට පැමිණ සිටි දිසාපතිවරුන් වහාම ඒ 
ඒ දිස්තික්කවලට පිටත් කර හැර අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන ෙලස 
මා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත උපෙදස් ලබා දුන්නා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ පෙද්ශවලට ෙගොස් 
අදාළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට කඩිනම් පියවර ගැනීමට 
අවශ්ය උපෙදස් ලබා දීමට කටයුතු කළා. එෙසේම කිසිදු 
ආකාරයකින් ආපදා සහන  සඳහා මුදල් හිඟයක් ඇති ෙනොවන 
ෙලස වග බලාගන්නා ෙලසත්, අවශ්ය මුදල් දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් 
ෙවත කිසිදු පමාදයකින් ෙතොරව ලබාෙදන ෙලසත් ගරු 
ජනාධිපතිතුමා හා මා විසින් මුදල් අමාත්යාංශයට උපෙදස් ෙදනු 
ලැබුවා. 

එදා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා තිබුණා. අෙප් පක්ෂ 
නායකයන්ෙග්ත්, මන්තීවරුන්ෙග්ත් සහෙයෝගය ලැබුණා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සිකුරාදා අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවෙත් අගාමාත්ය 
කාර්යාලය තුළ අපි ෙවනම මධ්යස්ථානයක් ආරම්භ කරලා 
ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානී ෙකෝලිත ගුණතිලක මැතිතුමා 
යටෙත් වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවූවා. ෙමම ආපදා තත්ත්වය නිසා 
පවුල් 1,47,920ක් බලපෑමට ලක්ව තිෙබන බවත්, පුද්ගලයන් 

213ක් මිය ෙගොස් 77ෙදනකු අතුරුදන්ව තිෙබන බවත්, නිවාස 
3,115ක් පූර්ණ වශෙයන් සහ  19,996ක් අර්ධ වශෙයන් හානියට 
පත්ව තිෙබන බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය විසින් 
වාර්තා කර තිෙබනවා. එෙසේම මා විෙද්ශගතව සිට දිවයිනට 
පැමිණි පසු, පසු ගිය 15, 16 දිනවල බුලත්සිංහල, අයගම, ෙනළුව, 
ෙදනියාය, ෙකොටෙපොල පෙද්ශවල සංචාරය කළා. ඒ සංචාරෙය්දී 
රාජ්ය නිලධාරින් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී ඒ පෙද්ශවල සියලු 
අවශ්යතා ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න මා උපෙදස් ලබා දුන්නා.  

ෙම් වනවිට ගංවතුර හා නායයෑම් ආපදාවලින් විපතට පත් 
වූවන් සඳහා ජාතික ස්වාභාවික ආපදා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන 
යටෙත් රුපියල් මිලියන 125ක් ෙවන්කර තිෙබනවා. එෙසේම හානි 
වූ නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාර පතිපාදන 
රුපියල් මිලියන 250ක් ෙයොදා ගනිමින් කඩිනම් සහන සැලසීමට 
අවශ්ය කටයුතු කර තිෙබනවා. මීට අමතරව නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා 
විදුලි සංෙද්ශ අරමුදලින් රුපියල් බිලියන පහක මුදලක් ලබා 
දීමටත් ගරු ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමයට 
වුවමනා රුපියල් බිලියන 17න් මා හිතන හැටියට දැන් අපට 
රුපියල් බිලියන 15ක් පමණ භාණ්ඩාගාර අරමුදෙලන් හා විෙද්ශ 
ආධාරවලින් ලබාගන්න පුළුවන්ෙවලා තිෙබනවා. 

එෙසේම අගහාර අරමුදෙලන් රුපියල් බිලියන පහෙළොවක 
මුදලක් ෙවන්කර තිෙබනවා. කඩිනම් ආපදා සහන ෙසේවා සඳහා 
ෙලෝක බැංකුෙවන් හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් 
බිලියන ෙදකකට ආසන්න මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා. 

ඒ යටෙත් ආපදාවට ලක්වූවන් ට පානීය ජලය ලබා දීම, පිසූ 
ආහාර ලබා දීම, වියළි සලාක ලබා දීම, අවමංගල්ය සහනාධාර 
ලබා දීම ෙමන්ම කඳවුරු සඳහා අත්යවශ්ය දව්ය මිලදී ෙගන ලබා 
දීම සිදුකරනු ලැබුවා. නිවාස හානි තක්ෙසේරු කර අදාළ වන්දි මුදල් 
ලබාෙදන තුරු මූලික පහසුකම් සපයාගැනීම සඳහා විපතට පත් 
පවුල්වලට රුපියල් 10,000ක් බැගින් වූ අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා 
දීමට අප ෙම් වනවිට කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ආපදා තත්ත්වය 
බලපෑ පෙද්ශවල හානි තක්ෙසේරු අයදුම්පත් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් හරහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල ෙවත ඉදිරිපත් 
කළ පසු අදාළ වන්දි මුදල් කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන 
බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි. 

පූර්ණ වශෙයන් හා පදිංචියට නුසුදුසු ෙලස නිවාස හානි වී ඇති 
පවුල් හා නායයෑම් අධිඅවදානම් තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් 
නිවාසවලින් ඉවත් කර ඇති පවුල් සඳහා මසකට රුපියල් 7,500 
බැගින් වූ ෙගවල් කුලී දීමනාවක් ජුනි, ජූලි, අෙගෝස්තු මාස සඳහා 
ලබා දීමට පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

එෙසේම දැනට අධිඅවදානම් කලාපවල ජීවත්වන ජනතාවට 
විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමටත් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් සඳහා 
වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම් හා ෙවනත් රජෙය් ඉඩම් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් විසින් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒවා ලබා ගැනීමට 
දැන් සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. 

එෙසේම ආපදාවට ලක් වූ පෙද්ශවල ජනතාව රජෙය් හා 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් ලබාගත් සියලු ණය සඳහා මාස 03ක 
සහන කාලයක් ලබා දීමට රජය විසින් පතිපත්තිමය තීරණයක් 
ගනු ලැබුවා. ඒ සඳහා අවශ්ය චකෙල්ඛ ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 
ෙම් වනවිට නිකුත් කර අවසන්. එෙසේම, හානියට පත් පෙද්ශවල 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර නඟා සිටුවීම සඳහා අවශ්ය සහන 
ණය ලබා දීමට රුපියල් බිලියන 02ක මුදලක් ෙවන්කරන ෙලසට 
අවශ්ය උපෙදස් ලබාදී තිෙබනවා.  

මීට අමතරව හානියට පත් පෙද්ශවල අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ 
හා අෙපොස උසස් ෙපළ සිසුන් සඳහා පාඩම් සටහන් ඡායා පිටපත් 
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කිරීමට දීමනාවක් ලබා දීමටත්, අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය සඳහා 
වැඩිපුර අවස්ථාවක් ලබා දීමටත් කටයුතු කරන ෙලස අධ්යාපන 
අමාත්යතුමා ෙවත උපෙදස් ලබා දී තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේම, ෙමම ආපදා තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් සිදු වූ ආර්ථික බලපෑම පිළිබඳ වාර්තාවක් ශී ලංකා මහ 
බැංකුව විසින් සකස් කළා.  ගංවතුර හා නායයෑම් තත්ත්වය 
ෙහේතුෙවන් සිදු වූ හානි පිළිබඳ තක්ෙසේරු වාර්තාවක් ජාතික කම 
සම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සකස් කළා. ෙමම වාර්තා 
දැනට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව හා ෙවනත් 
ජාත්යන්තර ආයතන ෙවත ලබාදී තිෙබන අතර ඉදිරිෙය්දී 
ඔවුන්ෙගන් ලබාගත හැකි ආධාර උපකාර පිළිබඳ වැඩිදුරටත් 
සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල පැවති වර්ෂාවත් සමඟ 
ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිර යෑෙම් වර්ධනයක් සිදුව තිෙබනවා. ෙමම 
තත්වය යටෙත් ෙම් වසෙර් දැනට ෙඩංගු ෙරෝගීන් 60,850 ක් පමණ 
වාර්තා වී ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 200ක් වශෙයන් වාර්තා වී 
තිෙබනවා. ෙමම තත්වය සමනය කිරීම සඳහා රජය විසින් ෙගන 
ඇති කියා මාර්ග කිහිපයක් මම ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමතියි.  

· ෙඩංගු මර්දනය සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය 
කියාත්මක කර ජනාධිපතිෙග් පධානත්වෙයන් සියලු අදාළ 
අමාත්යාංශවල අමාත්යවරු, පළාත් ඇමතිවරුන්, පධාන 
අමාත්යවරුන්, එම අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් හා පළාත් 
පධාන ෙල්කම්වරුන් සහ ෙසෞඛ්ය ෙල්කම්වරුන් සමඟ 
එක්ව ෙඩංගු මර්දන විෙශේෂිත වැඩසටහන් පිළිබඳව සති 
ෙදකකට වරක් සාකච්ඡා ෙකොට අවශ්ය කියා මාර්ග ගැනීම. 

· ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග් පධානත්වෙයන් අදාළ 
අමාත්යාංශවල ෙල්කම්වරු හා එම කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව 
සතියකට වරක් ඉහත කාර්ය බළකාෙය් තීරණ, කියා මාර්ග 

කියාවට නැංවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම.  
· ෙඩංගු ෙරෝගීන් හඳුනාගත් විගස එම නිෙවස ්ආශිතව දින 

ෙදකක් ධුමායනය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 
· ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් ෙර්ඛීය ෙරෝහල් සහ පළාත් 

ෙරෝහල්වල හදිසි පතිකාර ෙසේවා වැඩිදියුණු කිරීම. 
· දැනට ෙරෝහල්වල අධිසත්කාර ඒකක 100කට අධික 

පමාණයක් සථ්ාපිත කර ඇති අතර එම සංඛ්යාව 500ක් 

දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීම. 
· බාහිර පතිකාර අංශවල උණ ෙරොගීන් සඳහා ෙවනම අංශ 

පිහිටුවීමට උපෙදස ්ලබා දීම. 
· සමහර කුඩා ෙරෝහල් ෙඩංගු ෙරෝගය සඳහා පතිකාර සඳහා 

පමණක් ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.  
· ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් හා රසායනාගාරවලින් පුර්ණ රුධිර 

පරීක්ෂණය - Full Blood Count - හා ෙඩංගු පතිෙද්හ 
පරීක්ෂණය - Dengue Antigen Test - සඳහා අය කළ යුතු 

ගාසත්ුව පිළිෙවළින් රුපියල් 250ක් හා රුපියල් 1,000 ක් 

ෙලස අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීම.  
· සියලු  පධාන ෙරෝහල්වල ෙඩංගු පතිකාර සඳහා විෙශේෂ 

වාට්ටු ඇති කිරීම. 
· ෙඩංගු මදුරු කීටයන් ෙබෝකිරීමට අනුබල ෙදන 

පුද්ගලයන්ට එෙරහිව දැඩි ෙලස නීතිය කියාත්මක කිරීම. 
ෙම් වසෙර් ෙම් දක්වා නඩු 25,000ට අධික පමාණයක් 
පවරා තිෙබනවා.  

· තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් සහාෙයන් වැඩි අවදානම් 
පෙද්ශවල දීප ව්යාප්ත ෙඩංගු මර්දන වැඩසටහනක් 

කියාත්මක කිරීම. 

ඊෙය්  ෙසෞඛ්ය ඇමති රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් සභාවට 
ෙම් ගැන විස්තර කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආකාරයට රජය විසින් ෙඩංගු 
ෙරෝගය ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහාත්, ෙඩංගු ෙරෝගීන්ට 
කඩිනමින් පතිකාර කිරීම සඳහාත් කියා මාර්ග රාශියක් ෙගන 
තිෙබන බව අවධාරණය කරන්න කැමතියි. රජය කිසිෙසේත් ෙමම 
ෙඩංගු ව්යසනය සුළුෙකොට තකන්ෙන් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප හමුෙව් ඇති අභිෙයෝගය නම් ෙමම 
ආපදා තත්ත්වයට සාර්ථකව මුහුණ ෙදමින් ආර්ථිකෙය් වර්ධන 
ෙව්ගය තවදුරටත් එෙලසම රඳවා ගැනීමයි. ෙම් සඳහා විෙශේෂෙයන් 
ගාමීය මාර්ග  කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කර කුඩා පරිමාණ 
ව්යාපාරවල නිරතවූවන් නැවත එම ව්යාපාර සඳහා ෙයොමු කළ 
යුතුයි. අපි ෙමම අභිෙයෝගය ජය ගනිමින් ෙමම ආපදාෙවන් 
සමස්ත ආර්ථිකයට වන බලපෑම අවම කර ගැනීමට හැකි සෑම 
පියවරක්ම ගනිමින් සිටිනවා.  

ෙමම ආපදා අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ, පාට ෙනොබලා සියලු මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ඉතා කැපවීෙමන් අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. 
මා ඉදිරියටත් ඒ සහෙයෝගය අෙප්ක්ෂා කරනවා. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉතා කැපවීෙමන් රාජකාරි කටයුතු කරන ලද 
දිසාපතිවරුන්ටත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ටත්, තිවිධ හමුදාව සහ 
ෙපොලීසිය ඇතුළු සියලු  රාජ්ය නිලධාරින් ෙවතත් රජය ෙවනුෙවන් 
මාෙග් ස්තුතිය පළ කර සිටින්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු තුන්වැනි පශ්නයට 

අගමැතිතුමා උත්තරයක් ෙදනවා නම් මම අගය කරනවා. 
අගමැතිතුමාත්, අපිත් පිළිගන්නවා, රටම අද ගැඹුරු තත්ත්වයකට 
මුහුණ ෙදමින් තිෙබන බව. ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු හැම 
මන්තීවරෙයකුට ලබා ගැනීමට හැකිෙවන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
Standing Committee එකක් පත් කරන්න. ගං වතුර, ෙඩංගු උවදුර 
වාෙග්ම අෙනකුත් ආපදා ගැනත් ඒ ෙකොමිටියට බලන්න පුළුවන්.    

ගිය අවුරුද්ෙද් ෙකොස්ගම හමුදා කඳවුර ගිනි ගත්තා; ඊෙය් 
ෙකොස්ගම හන්දිය ගිනි ගත්තා. ඒ වාෙග් විපත්වලදී monitor 
කරන්න පුළුවන් Standing Committee එකක් පත් කරන්න; a 
Standing Committee that will monitor whatever the 
decisions and advices the Government has sent down the line 
be appointed. ගරු අගමැතිතුමනි, රජෙය් ඉඩමක් ගන්න ගියාම, 
ඔබතුමා කියනවා  ෙදන්න කියලා. දිසාපතිතුමාත් කියනවා, 
ෙදන්න කියලා. නමුත් ඉඩම ගන්න බැහැ. මම ඊෙය්ත් ඇමතිතුමා 
එක්ක ඒ ගැන කථා කළා. ෙම්ක ඉක්මන් කළ හැකි කියා 
මාර්ගයක්  monitor ෙවන්න ඕනෑ. තාවකාලිකව ෙගයක් හදාෙගන 
පදිංචි ෙවන්න ෙහෝ අවතැන් වූ අයට තැනක් තිෙබන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Do you want the Oversight Committee to do it or a 

separate Standing Committee be appointed? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You can cope up.  The relevant Minister must preside 

the Committee. 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
You can talk it over at the next Party Leaders' Meeting 

and let me know.  

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා පකාශ කළා ෙගොවි 

පවුලකට රුපියල් 10,000 ගණෙන් දුන්නාය කියලා. අෙප් හිටපු 
මුදල් ඇමතිතුමා පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය් ඒ මුදල්වලින් සමහර 
අයට රුපියල් 10,000, රුපියල් 8,000 ආදී වශෙයන් ෙබදලා 
තිෙබනවා. ඒක හරි. නමුත්, සමහර ෙගොවීන්ට ඒක ලැබුෙණ් 
නැහැ. අෙප් ඉල්ලීම වන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම්  සෑම ෙගොවි පවුලකම 
අතුරු පවුල් තිෙබනවා. ෙගොවිතැන විනාශ වුණාම අතුරු පවුෙල් 
ආර්ථිකයත් කඩා හැෙළනවා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්  
පිටුපස ෙප්ළිෙය් සිටින අෙප් ගරු චන්දානි බණ්ඩාර 
ඇමතිතුමියෙගන් අහලා බලන්න. ෙම් තත්ත්වය තුළ අෙනක් 
පවුල්වලට ෙම් සහනාධාර ලැබුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා විශාල 
ගැටලුවක් ඇති වී තිෙබනවා.  ඒ මිනිසුන් සම්බන්ධෙයන්  කරන්න 
පුළුවන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරන්න.      

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුරත් එක්ක පැන නඟින 

පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්]      

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ෙවලාව පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]      

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පසු ගිය කාලෙය් විශාල නියඟයක් මතු වුණා. ඒ ෙහේතු ෙකොට 

ෙගන කුඹුරු විශාල පමාණයක් වගා කරන්න බැරිවුණා. 
ජනාධිපතිවරයා ෙපොෙළොන්නරුෙව් රැස්වීමකදීත්, ඒ වාෙග්ම තවත් 
අවස්ථාවකදීත් පකාශ කරලා තිබුණා මා දැක්කා,  ෙම් සෑම 

පවුලකටම මාසයකට රුපියල් 10,000 ගණෙන් මාස හතරක් 
දක්වා ෙදනවාය කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම දුන්ෙනොත් 
මාස හතරට රුපියල් 40,000ක් ෙවනවා. නමුත් එක මාසයක් 
විතරයි ඒ මුදල ලබා දුන්ෙන්. රක්ෂණයකට කියලා රුපියල් 
1,350ක විතර මුදලක් කපා ෙගන, රුපියල් 8,650ක් වාෙග් මුදලක් 
තමයි ඒ මාසෙය්ත් ලබා දුන්ෙන්. ඒක අෙපේල් මාසෙය් දුන්නා. ඒ 
මාසෙයන් පසුව කිසිදු මුදලක් ඒ අයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාවෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙගොවිතැන කියලා ඔබතුමා දන්නවා. එක 
කන්නයක් අත් හැරුණාම ඊළඟ කන්නෙය් අස්වැන්න එන ෙතක් 
ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ඒ අය විශාල 
දුෂ්කරතාවකට පත් වී තිෙබනවා. නමුත්, ජනාධිපතිවරයා විසින් 
අවස්ථා ෙදකකදී පකාශ කරලා තිබුණා ෙගොවි පවුලකට මසකට 
රුපියල් 10,000 බැගින් ලබා ෙදනවා කියලා. එක මාසයක 
රුපියල් අටදහස් ගණනක් ලබා දී තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවා ලබා 
ෙදන්ෙන් කවදාද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ ෙතොරතුරු ලබා ෙගන දැනුම් 

ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා. 

 
කටාර් රාජ්යෙයහි වර්තමාන තත්ත්වය: 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 கட்டார் நாட் ன் தற்ேபாைதய நிைலைம : 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  

கூற்  
 CURRENT SITUATION IN QATAR: STATEMENT 

BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Foreign 
Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මැද ෙපරදිග ඇති වී තිෙබන පශ්නය 

සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙනොෙයක් පකාශ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නිවැරැදි තත්ත්වය ෙම් ගරු සභාෙව්දී පැහැදිලි 
කිරීම මා සතු කාර්ය භාරයක් ෙලස මා සලකනවා. 

කටාර්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, බහෙර්න්, ෙසෞදි අරාබිය 
හා ඊජිප්තුෙව් තානාපති කාර්යාල හරහා විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය වත්මන් තත්ත්වෙය් වර්ධනයන් ඉතා සමීපව 
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නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, කටාර් හි විෙද්ශ අමාත්ය එච්.එච්. 
ෙමොෙහොමඩ් බින් අබ්දුල්රාහ්මන් බින් ජසීම් අල් තානි මහතා සමඟ 
ඍජු දුරකතන සංවාදයකද, කටාර් හි තානාපති අතිගරු රසීඩ් ශාෆී 
අල් මාර්රි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යෙය් තානාපති අතිගරු 
අබ්දුල්හමීඩ් අබ්දුල්ෆටා කාසිම් අල් මුල්ලා, ඊජිප්තු තානාපති 
අතිගරු හිෂාම් අසාන් සහ ෙසෞදි අරාබිෙය් තානාපති ෙවනුවට වැඩ 
බලන, මම්දුහ් ෙමොෙහොමඩ් අලි අලාෆ් යන මහත්වරු ෙකොළඹදී 
අඛණ්ඩව මුණ ගැසී ගල්ෆ ්ගලාපෙය් තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන ලදී. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගල්ෆ ් කලාපෙය් රටවල් අතරින් ශී 
ලාංකිකයන් ෙනරපීම පිළිබඳ සලකා බලන ඇස්තෙම්න්තුගත 
ෙතොරතුරු ෙමෙසේය: 

 
ෙසෞදි අරාබිය    - 193,000 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය  - 125,000 
කටාර්     - 150,000 
බහෙර්න්    -   18,000  

කටාර් හි ෙවෙසන ශී ලංකාවාසීන් අයත් වන කාණ්ඩයන් 
අතරට  නිපුණ ශමය, අර්ධ නිපුණ ශමය, මධ්යස්ථ මට්ටම, 
ලිපිකරුවන්, ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙමන්ම ෛවද්යවරු, 
ගණකාධිකාරිවරු, ඉංජිෙන්රුවන්, පමාණ සමීක්ෂණ 
සැලසුම්කරුවන්, බැංකුකරුවන්, නියමුවන්, කාර්යාල 
කළමනාකාරවරුන් යනාදී වෘත්තීයෙව්දීන් ඇතුළත් ෙවනවා. එහි 
කිසිම භයක් නැතිව ඒ අය ජීවත් ෙවන වාතාවරණයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට කටාර්වලට වැඩිය ලංකාෙව් ජීවත් 
ෙවන අයට ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  අපි හැම දවසකම 
එම සියලු රටවල් සමඟ කථා කරලා ලංකාවත් එක්ක කිට්ටු 
සම්බන්ධකමක් ඇති කර ගන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇතිවූ තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් 
කලාපෙය් ෙවෙසන ශී ලාංකිකයන් කැලඹීමටත්, 
වික්ෂිප්තභාවයටත් පත්වූ බවක් ෙපෙනන්නට තිබුණු බව මා ෙම් 
ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. ෙකෙසේ ෙවතත්, එහි තත්ත්වය 
ස්ථාවර හා සන්සුන් බව කටාර් හි බලධාරින් සහතික කර තිෙබ්. 
කටාර් හි පවතින වත්මන් තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් කිසිදු ශී 
ලාංකිකෙයක් ෙහෝ ශී ලංකා ව්යාපාරයකට බලපෑමක් සිදුවී ඇති 
බවට වාර්තා වී ෙනොමැත. 

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් උපෙදස් පරිදි, 2017 ජුනි 14 
වැනි දින කටාර් හි ශී ලංකා තානාපතිවරයා ශී ලංකා සංවිධාන 
22ක ශී ලාංකිකයන් 300කට ආසන්න පිරිසක් ෙදෝහා හි ශී ලංකා 
තානාපති කාර්යාලයට කැඳවා, මතුව ඇති තත්ත්වය සහ හදිසි 
අවස්ථාවකදී අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කළා. නමුත්, එතුමා පකාශයක් කර තිබුණා.  මා හිතන 
විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කර තිබූ වැරදි පකාශයට නිවැරදි 
කිරීමක් කර තිබුණා.  අප අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් නිර්ෙද්ශ අනුව  තානාපතිවරුන්ට දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා 
අමාත්යාංශෙයන් අවසර ලබා ෙගන කටයුතු කරන්න කියලා. සෑම 
අවස්ථාවකම අප ෙම් රටවල් 05ත් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් කිසිදු 
පශ්නයක් ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කර තිෙබනවායි කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, තවද, ෙම් රටවල බලධාරින් ශී ලාංකීය 
ජාතිකයන් ෙවත ඔවුන්ෙග් අඛණ්ඩ සහය සහතික කර සිටි අතර, 

වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් කිසියම් සහයක් ෙහෝ උපෙදස් 
අවශ්ය නම් සෑම ශී ලාංකිකයකුටම කටාර්හි ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාලය හා සම්බන්ධ වන ෙලස දන්වා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පැය 
24ම ෙසේවය ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය්ත් පැය 24ම වැඩ කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයන් තුන් 
ෙදනකු ෙයොදවා තිෙබනවා.  වැඩි කල් යාමට ෙපර මා ඒ ගැන 
පසිද්ධ කරන්නම්. 

ගරු කථානායකතුමනි, කටාර් රාජ්යය ෙලොව ෙපොෙහොසත්ම 
රටවලින් එකක් බව අප සැලකිල්ලට ගත යුතු වනවා ෙසේම, 2016 
වසෙර් එරට ඒක පුද්ගල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 129,000ක් වනවා. ගල්ෆ් සහෙයෝගිතා කවුන්සලය, 
බහෙර්න්, ෙසෞදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය 
ඔවුන්ෙග් මිත පාර්ශ්වය වන ඊජිප්තුව සමඟ එක්ව කටාර් රාජ්යය 
සමඟ රාජතාන්තික සබඳතා නතර කළ අතර, ගල්ෆ් සහෙයෝගිතා 
කවුන්සලෙය් තවත් රටවල් ෙදකක් වන ඕමානය සහ කුෙව්ට් 
අපක්ෂපාතී පිළිෙවතක් අනුගමනය කරමින් කටාර් රාජ්යය සමඟ 
අඛණ්ඩව රාජතාන්තික සබඳතා සහ වාණිජ සබඳතා පවත්වාෙගන 
යාමට කටයුතු කරයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, 2017 ජුනි 14 වැනි දින ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදය ෙඩොලර් බිලියන 12ක වටිනාකමකින් යුත් F15 
පහාරක ෙජට් යානා මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුමකට අත්සන් තබන බවද 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තුළින් අපට 
ෙපෙනනවා දැනට තිෙබන වාතාවරණය සුහද තත්ත්වයකට 
පරිවර්තනය ෙවමින් පවතින ආකාරය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට 
වඩා  දැනුවත් කරන්න අවශ්ය වුවෙහොත් අප පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කරන්නම්. මා සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන්  කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි පකාශ 
කරමින් රටක ජාත්යන්තර පතිපත්තිය එක්ක ෙසල්ලම් කිරීමක් 
ෙනොකර, අෙපන් අහලා කරුණු සාක්ෂාත් කරෙගන කටයුතු කරන 
ෙලස. එෙහම නැත්නම් රටක් ෙවනුෙවන් ෙමවැනි පකාශ කරන්න 
එපායි කියන එක මා කාරුණිකව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් අහන්න අවසර ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සූදානම්. 
 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කටාර් රාජ්යය කියන්ෙන් ශී 

ලාංකිකයන් විශාල සංඛ්යාවක් ෙසේවය කරන රටක්. විෙශේෂෙයන් 
කාන්තාවන් වැඩි පිරිසක් ෙසේවය කරන රටක්. එම රෙට් රැකියාවල 
ෙයෙදන අයෙග් රැකියාව, ඒ  අයෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
වගකිව යුතු අමාත්යවරයා විධියට ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් 
තහවුරු කිරීමක් කරනවාද? ඒ වාෙග්ම - 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් පකාශෙය්දී ඒ ගැන සඳහන් වුණා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාසය අවසාන වන ෙකොට ඒ හැම 

ෙසේවකයකුෙග්ම ෙගවල්වලින් ඒ අයෙග් වැටුප එනතුරු බලාෙගන 
ඉන්නවා. ෙමොකද, දුප්පත් අය තමයි පිට රට ෙසේවයට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් අයෙග්  වැටුප් නිසි පරිදි ලබා දීමට  අවශ්ය පියවර 
ගන්නවා ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමිය මා කළ පකාශයට ඇහුම්කන් 

දුන්නා නම් ෙම් පශ්නය අහන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
එතුමිය උනන්දුෙවන් ෙම් පශ්නය අහපු නිසා ඒකට උත්තර දීම 
මෙග් යුතුකමක්.  ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය සඳහන් කරන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් කිසි ෙසේත්ම භය ෙවන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. මා හිතන විධියට එෙහ අයට වැඩිය ඔබතුමිය භය ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහ සිටින අයට නියමිත ෙවලාවට වැටුප් ලබා ගන්න  
හැකියාව තිෙබනවා.  දැන් වනතුරු කිසිම විධියකින් එතැන 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ආහාර හිඟයක් ඇති ෙවලාත් නැහැ. 
ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් මවා පෑමකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට 
ෙද්ශපාලනය ඈඳා ගැනීමක් කරන්නයි හදන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කෙළේ. ඔබතුමිය කියන විධියට 
එෙහම කිසිදු පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙනත් නැහැ, වැඩි කල් යන්නට 
ෙපර ෙම් පශ්නය නිරාකරණය ෙවලා ඔබතුමියෙග් ඔය පශ්නයට 
සදාකාලික  පිළිතුරක් ලැෙබ්වි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, පධාන 

කටයුතු. 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

சுகததாச ேதசிய விைளயாட் கள் கட் டத்ெதாகுதி 
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம் 

SUGATHADASA NATIONAL SPORTS COMPLEX AUTHORITY 
(AMENDMENT) BILL 

"1999 අංක 17 දරන සුගතදාස ජාතික කීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. 

 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 

පිළිගන්වන ලද්ෙද්  කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2017 ජූලි 04වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය 
මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2017 ைல 04, ெ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 Sports; to be read a Second time upon Tuesday, 4th July, 
2017 and to be printed;  

and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
විජය උදාන පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
விஜய உதான மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்  

WIJEYA UDANA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
Hon. Speaker, I move,  

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Wijeya 
Udana Foundation.” 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

1721 1722 
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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  හා කන්ද උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல், நலன் ாி  மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage 
for report. 

 
 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය 
ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகம் (தாபித்த ம், நி வகித்த ம், 
பணிகைள நிைறேவற் த ம்) (தி த்தம்) 

சட்ட லம் 
OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 

ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF 
FUNCTIONS) (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 

 
[අ.භා. 3.08] 

 
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, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කිය විය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතුව 
මම පැහැදිලි කරන්නම්. 2016 අංක 14 දරන මූලික පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා අපි සංෙශෝධන කිහිපයකට එකඟ වුණා. ඒ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී එක සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අතපසු වුණා. ඒ 
තමයි ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සං ෙශෝධනය. එදා විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා, ෙම් පනත කියාත්මක 
කරන්නට ෙපර එම සංෙශෝධනය  ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ 
එකඟත්වය අනුව තමයි අද ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

2016 අංක 14 දරන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනෙත් 11. (අ) වගන්ති ෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. "යම් 
සංවිධානයක් ෙහෝ යම් තැනැත්තකු සමග ඕ.එම්.පී. ට අවශ්ය යයි 
ෙපනී යන අවස්ථාවක දී තම කාර්යභාරය ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
ගිවිසුම්වලට ඇතුළත්වීම;" කියලා. එදා අපි එකඟ වුණා, ෙම් 
ෙකොටස ඉවත් කරන්නට. ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා බව 
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට කැමැතියි.  

ෙම් කාර්යාලයට පැවෙරන කාර්යය අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලලා අදාළ සහතිකය නිකුත් කිරීම පමණයි. ෙවන කිසිම 
බලයක් නැහැ. අෙප් රෙට් 1970 ගණන්වල ඇති වුණු අභ්යන්තර 
යුද්ධ සහ සිවිල් ෙකෝලාහල නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අතුරුදහන් 
වුණා. ඒ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් ගැන ෙසොයා බැලීම සඳහායි අපි 
ෙම් පනත ෙගන ආෙව්. නමුත් අපි සමහර අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන් ෙසොයා ගත්තාම ඒ පුද්ගලයා තමන්ෙග් ඥාතීන්ට 
දැනුම් ෙදන්නට එපා කියලා කිව්ෙවොත්, ඒ ඉල්ලීම අනුව ඥාතීන්ට 
දැනුම් ෙනොදී සිටීමට ෙම් කාර්යාලයට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ 
ආකාරයටයි ෙම්ක කියාත්මක කරන්ෙන්.  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙයන් අෙප්ක්ෂිත 
කාර්ය, විමර්ශනයක් පැවැත්ෙවන අතරතුර පැමිණිල්ල අදාළ වන 
තැනැත්තා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තකු බවට තීරණය කිරීමට 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තා පිළිබඳ කාර්යාලයට පමාණවත් සාක්ෂි 
ඇති අවස්ථාවක දී දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකයක් නිකුත් 
කිරීම පමණයි. ඒ සහතිකය ලබා දීමට පමණයි ෙම් කාර්යාලයට 
බලය තිෙබන්ෙන්. අතුරුදහන් වූ තැනැත්ෙතකු ෙලස සලකන්ෙන්, 
යම් තැනැත්තකුට අත් වූ ඉරණම ෙහෝ ඔහු සිටින ස්ථානය 
සාධාරණ ෙලස ෙනොදන්නා බවට විශ්වාස කරනු ලබන්නා වූ ද, ඒ 
තැනැත්තා ගණනය ෙනොවූ බවට සහ අතුරුදහන් වූ බවට සාධාරණ 
ෙලස විශ්වාස කරනු ලබන්නා වූ ද අවස්ථාවකයි. ඒ පුද්ගලයාට 
අත් වූ ඉරණම දන්නවා නම් ෙම් කාර්යාලෙය් වැඩ කටයුතුවලට, 
කාර්ය භාරයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන්ෙග් ඥාතිෙයකුට අතුරු වාර්තා නිකුත් කළ යුත්ෙත් 
2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) පනත කියාත්මක වන කාලය තුළ දී ෙහෝ ෙරජිස්ටාර් 
ජනරාල්වරයා විසින් දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතික නිකුත් 
කිරීමට අවසර ලබා ෙදන ෙවනත් යම් නීතියක් කියාත්මක වන 
කාලය තුළ දී එවැනි සහතික නිකුත් කිරීමට පහසුකම් සැලසීෙම් 
කාර්ය සඳහා පමණි. 

එෙහම නම්, අතුරුදහන් වුණා කියා සහතිකය නිකුත් 
කරන්ෙන් ඒ නීති ෙදකට අනුව පමණයි. විෙශේෂෙයන්ම එයයි 
ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙවනත් එකම නීතියක් යටෙත් වත් 
එම සහතිකය නිකුත් කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අපරාධ 
ගැන ෙසොයා බලන්න ෙහෝ නඩු දමන්න ෙහෝ බලයක් ෙමම 
කාර්යාලයට නැහැ. ඒ බලය එතැනට ෙනොෙවයි අයිති. යම්කිසි 
අපරාධයක් සිදු  වී තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න දැනට 
නීත්යනුකූල බලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් යුතුකම තමයි ඒවා 
ගැන ෙසොයා බැලීම. එෙහම නම්, ෙමහි කාර්යය සීමා කර 
තිෙබන්ෙන් තැනැත්ෙතකු අතුරුදහන් වුණාද, නැද්ද කියා ෙසවීමට 
පමණයි. ෙමය කරන්න වුවමනායි. ඇයි? අෙප් රෙට් විශාල 
යුද්ධයක් තිබුණා. උතුෙර් යුද්ධයක් තිබුණා; දකුෙණ් යුද්ධ තිබුණා. 
ඒවා නිසා අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ගැන ස්ථිර 
තීරණයක් ගන්න අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
අපි දැනගන්න ඕනෑ ඒ පුද්ගලයන්ට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා. ඒ 
පවුල්වල අය කැමැතියි, ඒ අය පිළිබඳව සහතිකයක් ලබා ගන්න. 

LLRC වාර්තාෙව් විෙශේෂෙයන්ම කියා තිෙබනවා, ඒ 
පුද්ගලයන් - තමන්ෙග් ඥාතින් - නැති වුණාද නැද්ද කියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැනගන්න නෑදෑ හිතවතුන්ට අයිතියක් තිෙබන බව. අන්න ඒ 
අයිතිය රැකීෙම් කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නයි අප ෙමය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව, ෙම් පසුපස යන්නවත් නඩු 
පවරන්නවත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක අංශෙය් 
කටයුතු කළ අෙයකු වුණත්, එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් සාමාජිකයකු 
වුණත් ඒ අය පිළිබඳව නඩු දමන එක ෙමහි වගකීමක් ෙනොෙවයි. 
ෙමයට කරන්න තිෙබන්ෙන් එක කාර්යයක්. එනම්, අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක ෙසොයා බැලීමයි. ඒක කරන්න 
වුවමනායි. ෙමොකද, යුද්ධය 2009 වර්ෂෙය්දී අවසන් ෙවලා 
තිෙයනවා. දැන් අපට ෙම් සඳහා විසඳුම් ෙසොයන්න ෙවනවා. එක 
විසඳුමක් තමයි ෙම් පීඩාව ගැන ෙසොයා බලන එක. අෙනක් එක 
තමයි, ෙම් පශ්නවල අවසානයක් දකින එක. We must have a 
closure to this. Closure is multifaceted. The closure requires 
that we address many aspects, not only a constitutional 
settlement, not only the return of lands, but also look at the 
people who are missing in different parts of the country and 
the remedial action we can take for the families. ඒ පවුල්වලට 
අයිතියක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් තිෙබන එවැනි පවුල් 
ගණනාවක් මට මුණගැසී තිෙබනවා. ඒ අයෙග් පවුල්වල එක 
පුද්ගලයකු බැගින් ෙහෝ අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
සිදු වුෙණ් කියා තවම කියන්න බැහැ. අපි ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම ආරක්ෂක අංශෙය් 5,000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයන් 
ගැනත් කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. එෙහම නම්, ඒවා පිළිබඳව අපි 
අවසාන නිගමනයක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. ෙම් තුවාලය තවත් වැඩි 
කරන්න වුවමනා නැහැ. අප බලන්න ඕනෑ, "අපි ෙකොෙහොමද එයට 
සාත්තු කරන්ෙන්?" කියන එකයි. "How do we heal this 
wound? How do we ensure that we become one nation with 
one people?" අන්න එය කියාත්මක කරන්නයි ෙමය 
ෙගෙනන්ෙන්. සමහරුන් තුළ ෙම් පිළිබඳ සැකයක් තිබුණා, නඩු 
දමන්න යනවා කියා. නඩු දමන්ෙන්ත් නැහැ. යුද අපරාධ ෙචෝදනා 
ෙගෙනන්න වත් ෙනොෙවයි හදන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප මීට අමතරව දැනට සාකච්ඡා 
කරෙගන යන්ෙන් දකුණු අපිකාෙව් වාෙග් සත්ය ෙකොමිසමක් - 
Truth and Reconciliation Commission එකක්- ඇති කිරීම 
ගැනයි. වර්ගවාදි කමය ඉදිරිපත් කිරීම නිසා දකුණු අපිකාෙව් 
අවුරුදු 50ක් තිස්ෙසේ - 1948 ඉඳලා 1994 වන කල් -  විශාල 
යුද්ධයක් තිබුණා; අභ්යන්තර යුද්ධ තිබුණා. ෙබොෙහෝ අය - සිවිල් 
සංවිධාන - එයට විරුද්ධ වුණා. දකුණු අපිකාෙව් සුදු රජය ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනකු එතැනින් ඉවත් කළා. සමහර අය අතුරුදහන් වුණා. 
සමහර අය මැරුණා. යුද්ධ තිබුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම විමුක්ති හමුදා ගිහින් සුදු ජාතිකයන්ෙග් 
ස්ථානවලට පහර දුන්නා. ඒ සියල්ල අවුරුදු 50ක් තුළ සිදු වුණා. ඒ 
සියල්ල ගැන ෙසොයා නඩු දමන්න යනවා නම්, ඒක සාර්ථක 
වන්ෙන් නැහැ කියා ෙනල්සන් මැන්ෙඩලාත්, හිටපු ජනාධිපති ඩි 
ක්ලර්ක් මැතිතුමාත් තීරණය කළා. ඒ අය තීරණය කළා, අපි සත්ය 
දැනගනිමු, ඒ කාරණා ෙසොයා ගන්න සත්ය ෙකොමිසමට බාර ෙදමු 
කියා. අපත් සත්ය ෙකොමිසමක් ඇති කළ යුතුද කියා සාකච්ඡා කර 
තීරණයක් ගන්නවා නම්, අප එය ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ. සත්ය දැනගන්න ඕනෑ. දකුණු අපිකාව ආදි රටවල උදාහරණ 
අරෙගන තමයි අප ඉදිරියට යන්න ඕනෑ.  

ෙමහි පසු බිම ගැනයි මා කිව්ෙව්. ඇත්ත වශෙයන් ෙම් 
සංෙශෝධනය සීමා ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක වගන්තියක් ඉවත් 
කරන්නයි. ෙම් සියලු ෙදනා ඒ ගැන දන්නවා. එෙහත් ෙම් විවාදයට 
සහභාගි වන අයටත්, රටටත් කියන්න අපට වුවමනා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙමය අවසානයකට ෙගෙනන්න ඕනෑ බවයි. 

අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්වලට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ අයෙග් 
සාමාජිකයන් අතුරුදහන් වුණාද, නැද්ද කියා දැනගන්න. ඒ 
වාෙග්ම, අපි සියලු ෙදනා විසඳුමක් කරා ගමන් කරමු.              

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙමෙහයුම් කමිටුව ජාතික පශ්නය ගැන 
ෙබොෙහෝ දුරට එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සාකච්ඡා 
කරන්න තව කාරණා කිහිපයයි තිෙබන්ෙන්. අද රට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ඉදිරියට යන්ෙන් එකඟත්වයක් ඇති කර ගන්නයි. ෙම් 
පශ්න අතීතයට දමන්නයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා   2016 අංක 14 දරන 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනතත් 
වැදගත් පනතක් බව, නීතියක් බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමම පනත 2016 සම්මත කළ බව ඇත්ත. 2016 අෙගෝස්තු 

මාසෙය් ගරු කථානායකතුමා එයට අත්සන් තබා තිෙබනවා. ෙමම 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ඇමති ෙලස  ෙම් 
පනත කියාත්මක කිරීමට අදාළ පත්වීම් කර තිෙබනවාද, අත්සන් 
කර තිෙබනවාද කියන එක පැහැදිලි කරනවා නම් අපි කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි කිව්ෙව් ෙම් සංෙශෝධනය සම්මත කළාට පස්ෙසේ තමයි 

කියාත්මක කරන්ෙන් කියන එකයි.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙතක් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ, ජනාධිපතිතුමා අත්සන් 

කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ, ෙම්ක කියාත්මක කරන්න කියලා කිව්වා. ෙමොකද, අපි 

එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එකඟ වුෙණ් ෙම් සියල්ලම සංෙශෝධනය 
කළාට පසුව ඒ ගැන බලන්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have 15 minutes.  

ඊට පථම 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 
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. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. M.A. Sumanthiran, you may speak now.  
 
[3.17p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for 

this opportunity to speak a few words on this amendment 
that has been presented to the House by the Hon. Prime 
Minister.  

As the Hon. Prime Minister said, this is an important 
piece of legislation that the Government brought in. In 
respect of the aftermath of the war, there are a number of 
things that needed to be done. Truth had to be ascertained, 
justice had to be done, reparation needs to be made and 
guarantees of non-recurrence had to be ensured. In that 
respect, this was one small "baby step", as I said when we 
debated the principal enactment last August.  

It is a matter of regret that although the Act was 
passed in August last year, to this day, it has not been in 
operationalized. I am happy that the Hon. Dinesh 
Gunawardena clarified that as well. One sees the 
amendment that has been now placed before the House 
just to remove one Clause, and one sees that that has been 
made the apparent excuse for not operationalizing this 
very important, yet small step, in the direction of 
reconciliation in this country. It is an important step, as 
the Hon. Prime Minister himself said, that relatives of 
persons who are missing must know the fate of those who 
have gone missing. It is a horrendous crime to disappear 
people and the Government has taken the second step of 
gazetting and bringing in the International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance Bill to make that an offence. One hopes 
that also will not be delayed and that will be brought very 
soon to this House.  

The delay in operationalizing cannot be said to be this 
small amendment that the Janatha Vimukthi Peramuna 
wanted. Once the Speaker signs a Bill that has been 
passed, it becomes an Act and this does not have to be 
brought into operation by a Minister. It is in operation. 
When the President allocates subjects and functions to 
various Ministers, there is a practice of identifying the 
different pieces of legislation under different Ministries 
and that has not been done. That not being done cannot be 
the reason for several steps that could have been taken by 
the Act that has actually come into operation with the 
signature of the Hon. Speaker.  

I was hoping that the Hon. Speaker himself would be 
in the Chair when I said this. Being the Chairman of the 
Constitutional Council, he could have taken certain steps. 
The Constitutional Council has to appoint the 
Commission Members for this Office. Now that is a 

responsibility of the Constitutional Council. The Minister 
has no role to play in that. Therefore, for almost one year, 
the Constitutional Council also has delayed being remiss 
in making those appointments. The Minister has certain 
functions to perform; where it says, "the Minister shall" - 
that Minister perhaps needs to be identified and until that 
identification is done, it may not be possible for the 
Minister to perform those functions. But where it is the 
responsibility of the Constitutional Council, there need 
not have been any delay and I think the Constitutional 
Council has failed to appoint those Members of the 
Commission and I trust that that will be done without 
delay.  

There was a question asked about the Minister of 
Defence, His Excellency the President. I saw somewhere 
recently - I think in a speech he made in Sampur recently 
- the President has said, once this Amendment is passed, 
he will identify the Minister and gazette it under that 
particular Minister. I hope that guarantee will be fulfilled. 
Although this Office does not confer civil or criminal 
liability on any person, the functions of this Office is a 
very serious function; is an important function. It sets in 
motion a process through which the next of kin can 
actually be satisfied about the fate of the missing person. 
It is not enough merely making statements and saying, 
"Well, if they are not in detention or they cannot be 
found, either they must have left the country or they must 
be all dead". That will be a very insensitive way that a 
government deals with this serious issue of persons who 
have gone missing.  There must be a process and I am 
glad that this Office is to be set up because this is the 
permanent mechanism, a mechanism that the world 
recognizes to be the right process through which all 
relevant inquiries can be made, so that the relatives can 
actually be satisfied that every effort has been taken to 
find persons who are missing.  

The fear of the security sector in this regard is 
unfounded. Persons have been made to disappear not 
only by the security forces. It is true that several 
surrendered to security forces and thereafter have gone 
missing and the Government and the security forces must 
bear responsibility towards that and when inquiries are 
made, I believe, that will come out. But, over a long 
period of time through this protracted conflict there were 
others also who were responsible for disappearing people. 
At different times, in different places, people knew if 
somebody went missing where to go and look for them. 
For instance, when the Paranagama Commission held its 
sittings in Jaffna, people who gave evidence very clearly 
said, “When my son went missing, I went to the EPDP 
office and asked, 'Why are you keeping my son there?’ 
and they gave us assurances, ‘We will release them 
soon’”. All of these came in the newspapers. So, there 
was a time when disappearances were carried out by the 
EPDP. There were times when disappearances were 
carried out by several other armed groups in Vavuniya, in 
Mullaitivu, in Mannar and in Jaffna. Given periods of 
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time and places, our people know who carried out these 
disappearances. The truth with regard to all of these must 
be ascertained; must be brought out.   

The LTTE too conscripted people, at least during the 
last stages of the war. It may be, some people will not say 
it for fear that they will be called, “traitors”. But, these are 
facts that are known to our people and one cannot hide 
this. It is important that the truth is brought out. Only 
when the truth is brought out, can there be true 
reconciliation. So, I urge the Government not to be fearful 
to operationalize this Office. It must be done. Everyone 
must know as to who did what, so that other steps that we 
take towards reconciliation can be meaningful; can be 
something that is evenhanded; it cannot be one-sided that 
all will take due responsibility of what they have done 
during this period. 

I want to say a few words with regard to the 
Amendment that was brought to the Births and Deaths 
Registration Act since the Hon. Prime Minister made 
mention of that. We find that although Certificates of 
Absence have now been made possible, in actual fact, 
people are facing severe difficulties in obtaining these 
Certificates of Absence. There is no clarity with regard to 
this. People are fearful that if they obtain the Certificates 
of Absence, no further inquiries will be made; nothing 
can be further from the truth. Certificate of Absence is the 
first acknowledgement by the Government that that 
person is missing. Thereafter, the fate must be ascertained 
and if it is ascertained that the person is dead, then a 
Death Certificate can be issued. But the reason why a 
Certificate of Absence is issued is so that there can be 
certain other remedial measures that can be taken. The 
Office of Reparations must come into being and there 
must be other consequences with regard to dealing with 
property that was owned by the person who was missing, 
even marital rights and so on. The persons will benefit if 
they have a Certificate of Absence of their next of kin 
who has gone missing.  

The officials in the District Secretariats and Divisional 
Secretariats also seem unaware or not very clear as to the 
provisions with regard to the Amendment that was made.  
I am told people are being misled with regard to this and I 
would like the Government to make clear, even through 
advertisements, pronouncements and perhaps through 
circulars issued to Divisional Secretaries and District 
Secretaries, the true position with regard to the Certificate 
of Absence so that our people will not be sent from pillar 
to post and will not have to be in a state of not being clear 
as to what they should do. Some are told, “Well, if you 
obtain this, then no inquiries will be made.” Some are 
told, “Only if you get a Certificate of Death, then certain 
legal consequences can follow.” So, there is a large 
amount of suspicion as to what a Certificate of Absence 
can accomplish.  I urge the Government to make that 
clear.  

With regard to operationalizing this Office on Missing 
Persons, we do hope that this long delay- I say this is an 
unwarranted delay because there was no necessity to wait 
for this Amendment. Pieces of legislations are passed in 
this House; Bills are passed and made into Acts. They are 
amended from time to time for various reasons. Merely 
because an Amendment should be made, it cannot be the 
reason why that Act should not become operational. This 
Amendment removes one Clause where the Office on 
Missing Persons was initially, specifically enabled to 
enter into contracts with certain entities, but that does not 
actually prevent this Office from entering into 
agreements, arrangements with any entity. This is a 
superfluous provision that is being removed, and that is 
why, I think, we will have no objection to this 
Amendment. 

Thank you.  

[3.31 p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Office on 
Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) (Amendment) Bill though 
enacted, had not been put into operation. We heard from 
the Prime Minister certain assurances have been given 
about the need to bring a closure to the misery of the 
people who have had their own kith and kin going 
missing during the period of conflict in this country, 
particularly, issues relating to the final phase of the war 
that ended almost seven - eight years ago, in the year 
2009.  

Now, it is important for us to bear in mind that the 
issues pertaining to the transitional justice agenda, that 
we had committed ourselves too, after the Resolution in 
October, 2015 in Geneva, has four important limbs. As to 
the limbs relating to, we can deal with the Truth and 
Reconciliation Commission and an assurance of non-
recurrence and steps to be taken to ensure non-recurrence 
of these issues of disappearances and the other is of 
course, the establishment of the Office on Missing 
Persons. The Hon. M.A. Sumanthiran who spoke before 
me very rightly said that that is a very small step towards 
the transitional justice programme towards which the 
Government has made its commitment. Then, we have 
the need to establish the Office for Reparations.  Then, of 
course, we have the other more controversial judicial 
mechanism with a special council and various other 
appendages that are required. This particular discourse is 
perceived as something that is having a lack of progress 
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in its implementation. I, as a leader representing a 
minority party, cannot run away from the realities. The 
culture of impunity and the triumphalist rhetoric that has 
persisted in this country ever since the war had been the 
cause for the lack of progress.  

Now, midway through this Government’s tenure, we 
unfortunately are witnessing once again the re-emergence 
of the partisan interests come into play. The re-emergence 
of partisan interests and their politics has been the main 
cause for these delays. For instance, our Government 
itself is comprised of a broad coalition of several political 
parties as well as when this broad coalition came, we also 
had within us several civil society organizations which 
came together to bring about a regime change in order to 
get rid of the disillusionment and anger that was there 
among the people particularly as a result - I mean, there 
were issues of corruption and various other issues and we 
have pledged to go forward and implement various 
programmes in order to achieve those objectives. But, 
when it comes to issues of transitional justice, I mean, we 
have to admit the re-emergence of these partisan interests 
that has now come into play.  

Let us also look at the Hon. Members of the Joint 
Opposition here. They form a part of the ruling party 
which is on this side and we cannot deny the fact that 
there are significantly varying views on the causes of 
conflict and also on the economy. So, this is retarding the 
progress of an administration and that lack of progress is 
also having an impact in our commitments given in 
international fora like the United Nations Human Rights 
Council. This is something that we cannot run away from 
because it has been perceived over a period of time that 
our commitments are vague and that we fell short of our 
commitments made before the Human Rights 
Commission. 

Now, we should not forget the fact that we co-
sponsored the Resolution. Having co-sponsored the 
Resolution, the readiness of our Government to commit to 
the Resolution in full while taking ownership of its terms 
is also important. There has to be a timeline, within which 
all these commitments have got to be followed up. Of 
course, we can take some respite by the fact that since the 
Resolution of October, 2015, there has been a regime 
change in the United States as well. The new President 
and his team do not seem to be pursuing human rights 
agendas in other countries as aggressively as the former 
regime. Therefore, there can be some of those hawks who 
are looking to renege or to get away from internal 
obligations, maybe, hoping that the current US 
Administration may look away for a while and that might 
give us an opportunity to once again start shifting the 
goalpost. 

This is where that whatever the Hon. Prime Minister 
assured this House becomes very important. He very 
clearly said that he wants a closure to the misery of the 

parents and the relatives of those people who had gone 
missing. Particularly, the implementation or rather the 
conduct of the Office on Missing Persons cannot, by 
itself, fulfil the requirements without criminalizing 
disappearances. It is very important that enforced 
disappearances as a crime has to  embodied in our penal 
statutes; it has to be brought in as a separate statute or as 
an amendment to the 100-year old Penal Code. So, 
"enforced disappearances" have to be made criminalized 
and together with that, we have to have security sector 
reforms.  

Now, security sector reforms is another issue.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, Sir, I am winding up.  

Then, of course, the release of lands is also connected 
to all these issues. In the theatre of transitional justice, the 
release of lands also comes up. A certain extent of lands 
have been released, but then, there are large segments of 
land in the Eastern Province which are occupied by Army 
and Navy camps. There are very plush hotels that have 
been built by the armed forces sitting on lands from 
which the people of the area have been earning their 
livelihoods. They have lost those lands. In the Eastern 
Province, I do not see much of a change. Of course, in 
Valikamam North, perhaps some lands had been released 
and some other lands are also in the process of getting 
released, but then, what is happening to the other lands in 
the Eastern Province? For instance, in the Thoppur 
village, there is a 10-houses scheme where an Army 
camp has been sitting for several years. They moved one 
camp, but despite the request, they are keeping the other 
camp. I had gone and met the Defence Secretary since he 
happened to be my own Secretary once. I am told that he 
is coming before the Committee on High Posts today 
because he is going to Germany as our next Ambassador. 
I had persuaded him several times to look at the 
grievances of the people in the Eastern Province, where 
large tracts of land have been occupied by the security 
forces. Those are private lands, which need not be 
occupied by the security forces after the war.  

Therefore, I think the setting up of the Office on 
Missing Persons alone, Sir, is not going to solve the 
problem. We need to follow up on the rest of the pledges 
that we have made in Geneva. I would like to bring this 
to the attention of the Government through you, Sir, and 
conclude my speech.  

Thank you.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඊළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.43] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූ 

තැනැන්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සං ෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර 
කියවීම පිළිබඳව විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට කරුණු 
කීපයක් කියන්න අවශ්යතාව තිෙබනවා. ෙම් සංෙශෝධනය සිද්ධ 
වන්ෙන් 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය් 11වන බහස්පතින්දා. එදා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාෙව්දී ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විධියට අපි සංෙශෝධන තුනක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙමම 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීමට එකඟයි. 
ඒ, ෙමම කාර්යාලය පිහිටුවීෙමන් විවිධ වකවානුවල අතුරුදහන් වූ 
ජනතාවට යුක්තිය ඉටු වනවාය කියන මිථ්යා විශ්වාසය මත පදනම් 
ෙවලා ෙනොෙවයි. ෙම් නිසා යුක්තිය ඉටු වීමට තිෙබන ඉඩකඩ 
සියයට එකක්වත් තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ තැනට මම ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කරුණු මතයි. එෙහම නැතිව 
අවිශ්වාසය මත ජීවත් වන නිසා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙමෙහම ෙහෝ 
කාර්යාලයක් පිහිටුවීම අවශ්යතාවක් ෙලස අපි දකිනවා.  

1971දී අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව, 1983දී අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳව වාෙග්ම 1987 - 1990 කාලය තුළ අතුරුදහන් වූවන් 
පිළිබඳව ෙසවීමට පත් කරන ලද ෙමවැනිම ආකාරෙය් 
commissionවලට - කමිටුවලට - ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායකයන් සහ එහි සාමාජිකයන් විවිධ අවස්ථාවන්හිදී සාක්ෂි ලබා 
දීලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විශාල යුද්ධයක් පැවතුණා. අතුරුදහන් 
වීම් විශාල වශෙයන් සිදු වුණා. "අවම වශෙයන් යුක්තිය ඉටු කර 
ගන්න තැනක් ෙහෝ තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් උත්සාහයක් ගන්න 
පුළුවන්" කියන විශ්වාසය ෙහෝ ඇති වන නිසා අපි විශ්වාස 
කරනවා, ෙමම කාර්යාලය පිහිටුවන්න අවශ්යයි කියලා. එම පනත් 
ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන තුන ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තු කියාවලියට මන්තී කණ්ඩායමක් සුවිශාල වශෙයන් 
බාධා කිරීම නිසා එම සංෙශෝධන තුෙනන් ෙදකක් මවිසින් ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබුවා.  

අද මා ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධනය මා මෙග් කථාෙව්දී 
ඉදිරිපත් කළා. මවිසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඒ සංෙශෝධනය 2016 
අෙගෝස්තු 11වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1333 යටෙත් 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. "ෙද්ශීය වශෙයන් ෙහෝ 
විෙද්ශීය සහ සංස්ථාගත කරන ලදුව ෙහෝ එෙසේ ෙනොමැති 
සංවිධානයක් ෙහෝ යම් තැනැත්ෙතකු සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹීමට 
ෙමම කාර්යාලයට තිෙබන අයිතිවාසිකම ඉවත් කරන්න" කියලා 
සංෙශෝධනයක් අපි  ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. නමුත් ඒ ගාල 
ෙගෝට්ටිය මැද්ෙද් එම සංෙශෝධනය හරියාකාරව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකාෙව් යුද්ධය නිසා 
අතුරුදහන් වූවන්ෙගන් බහුතරයක් ෙදමළ ජනතාව. ඊට කලින් 
සිංහල සහ මුසල්ිම් අය අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. වැඩිපුර 
යුද්ධෙයන් අතුරුදහන් වුෙණ් ෙදමළ ජනතාව බව පැහැදිලියි. ඊට 
අමතරව හමුදා භටයන් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙදමළ 
ජනතාවත් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා, එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
පැත්ෙතන්. ඒ නිසා යුක්තිය ඉටු කිරීම අවශ්යයි; ෙසොයා බැලීම 

අවශ්යයි; වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙසවීම අවශ්යයි. යුක්තිය ඉටු 
කිරීම් පිළිබඳ කාරණය අනවශ්ය ෙලස අන්තර්ජාතිකකරණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සං ෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීෙම් අරමුණ වු ෙණ් 
ඒ අන්තර්ජාතිකකරණය වැළැක්වීමත්, "එන්ජීඕකරණය" 
වැළැක්වීමත්. උතුෙර් ජනතාවටත්, දකුෙණ් ජනතාවටත් සිදුෙවලා 
තිෙබන එක විශාල ගැටලුවක් තමයි, යුක්තිය ඉටු කිරීම 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ව්යාජ ජාත්යන්තර සංවිධාන සහ ව්යාජ 
NGO සංවිධානවලින් යුක්තිය ඉටු කිරීෙම් යන්තණයන්ට සුවිශාල 
බාධා සිදු වීම. ඒ බාධා ඉවත් කිරීම තමයි ෙම් සංෙශෝධනය 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අරමුණ වුෙණ්. එම සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් 
කිරීෙමන් පසුව ෙම් කාර්යාලය ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය කරන කියා 
මාර්ග ගන්න ආණ්ඩුවට ඕනෑ තරම් කාලයක් - මාස හතක 
කාලයක් - තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුව තරම්, ෙම් රෙට් කළ හැකිව 
තිෙබන සමහර පතිසංස්කරණ ෙනොකර, අත් හරින ආණ්ඩුවක් පසු 
ගිය අවුරුදු 10, 15 කාලය තුළ තිබුණාද කියා මට මතක නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව දූෂිතයන්ට දඬුවම් කිරීම පිළිබඳ පශ්නය 
කල් දාලා, කල් දාලා දැන් දූෂිතයන් ආණ්ඩුව අස්සට ඇවිල්ලා 
ආණ්ඩුව අද hijackෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ඇත්තටම 
ජනතාවෙග් හයිෙයන් පත් ෙවච්ච ආණ්ඩුවක් මිසක්, ආණ්ඩුෙව් 
තනි තනි ෙද්ශපාලනඥයාෙග් දක්ෂතාව මත, ෙද්ශපාලන 
ෙපෞරුෂය මත ෙගනගිය සුවිශාල වැඩ පිළිෙවළක පතිඵලයක් 
ෙලස ඇති ෙවච්ච ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.  

ඇත්තටම ෙම් ආණ්ඩුව, කුලියටම ගත් ආණ්ඩුවක්. 2010 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ආණ්ඩුව හදා ගත්ෙත් ඒ පක්ෂෙය් 
හයිෙයන් බව අපි දන්නවා. එතුමාෙග් හයිෙයන් තමයි එදා 
ආණ්ඩුව හදා ගත්ෙත්. 1994 වසෙර්දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය ආණ්ඩුව හදා ගත්ෙත් එතුමියෙග් හයිෙයන්. එෙහම 
ආණ්ඩු තිබුණා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව එෙහම එකක් ෙනොෙවයි.  

අපි ෙම් පශ්නය ෙක්න්ද කර ෙගන ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කියාකාරිත්වය ගත්ෙතොත්, රෙට් යම් කිසි ජාතික සංහිඳියාවක්, 
ජාතික සමඟියක්, එක රටක් ඇතුෙළේ යුක්තිය අවම වශෙයන් හරි 
ඉටු කර ගන්න පුළුවන්ය කියන විශ්වාසයක් ඇති කරන්න ඇති 
තරම් අවස්ථා තිබියදී ඒවා ඉතාම ෙනොසැලකිල්ෙලන්, හැඟීම් 
විරහිත ආකාරයට අත්හරින ආණ්ඩුවක් විධියට තමයි අපට ෙම් 
ආණ්ඩුව හඳුනා ගන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  ෙම් කාර්යාලය ආරම්භ 
කිරීමට අදාළව කළ හැකිව ෙගොඩක් ෙද්වල් ආණ්ඩුවට තිබුණා. 
මම හිතන විධියට ඒ එකක්වත් කරලා නැහැ. අපි ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධන තුෙනන් පළමුවන එක තමයි අද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් එදා පිළිගත්තා. එදා ඉදිරිපත් 
කරන්න බැරි වීම නිසා තමයි අද ෙම් අවස්ථාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
ඒ සංෙශෝධනය අද ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. නමුත්, 
කාර්යාලය ආරම්භ කරලා වැඩ පටන් ගැනීම පමාද කිරීම මම 
හිතන විධියට වැරදියි.  

අෙනක් සංෙශෝධන ෙදක අනුමත වුණු සංෙශෝධන. ඒ නිසා 
මම ඒවා ගැන කියන්න නැවත ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ, මට කථා 
කරන්න ෙලොකු ෙවලාවක් නැති නිසා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, යුක්තිය ඉටු කිරීෙම් කාර්යය හරියට කර ගන්නත්, 
ඒ යුක්තිය ඉටු කිරීෙම් කාර්යය ඉටු කර ගන්න ගියාට පස්ෙසේ අෙප් 
රෙට් ස්ෛවරීත්වයට අනවශ්ය බලපෑමක් කරන්න විවිධ 
ජාත්යන්තර සහ ෙවනත් කණ්ඩායම් ඉඩකඩ හදා ගන්න එක අවම 
කිරීෙම් අරමුණින් පමණයි එම සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කෙළේ.  

අතුරුදහන් වූවන්ෙග් කාර්යාලය පිහිටුවීම පිළිබඳව ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ත් ෙගොඩක් තර්ක මතු වුණා, ෙම්ක තිවිධ හමුදාව පාවා 
ෙදන සැලැස්මක් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
අපි අහලා තිෙබන විධියට, බලය ලබා ගැනීම සහ බලය රැක 
ගැනීම ෙවනුෙවන් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ආයුධ දුන් ජනාධිපතිවරු 
ෙම් රෙට් ඉඳලා තිෙබනවා.  මම හිතන විධියට ඒ පිළිබඳ 
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාත් තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ආයුධ, 
සිෙමන්ති දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බලය ලබා ගැනීම 
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ෙවනුෙවන්, බලයට ඒමට ෙපර එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් එක්ක 
කුමන්තණකාරී ෙලස ගිවිසුම් ගහපු අගමැතිවරු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනුත් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, බලය ලබා ගැනීම 
සඳහා උතුෙර් ජනතාව ඡන්දය ෙදන එක වළක්වන්න එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට ෙකෝටි ගණන් සල්ලි පුදපු ජනාධිපතිවරුත් ෙම් රෙට් 
ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් ජනාධිපතිකම් නැතුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. තමන්ෙග් බලය රැක ගැනීම 
ෙවනුෙවන් හමුදාව පාවා ෙදන්න ඕනෑ නම් හමුදාව පාවා දීපු 
අවස්ථා වාෙග්ම, ෙවන ඕනෑම ෙද්වල් කරපු අවස්ථා තිෙබනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනෙකොට විතරක් හමුදාව 
පාවා ෙදනවා, රණ විරුවන් පාවා ෙදනවා කියන තර්කය මතු ෙවන 
නිසායි මම ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. ඒ පාවාදීම් මීට කලිනුත් 
ෙගොඩක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව සම්බන්ධව මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. තමන්ෙග් ජයගහණය වළක්වන්න 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 වන දා රාතී හමුදා කුමන්තණයක් 
කියාත්මක වුණාය කියන එක, කියාත්මක කරන්න සැලසුම් 
කරලා තිබුණාය කියන එක ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදනා දන්නා 
කරුණක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන මුදල් අමාත්යවරයා කරපු 
ලිඛිත පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. තමන්ෙග් ජයගහණය වළක්වන්න 
හමුදා කුමන්තණයක් වුණාය කියලා වර්තමාන මුදල් ඇමතිවරයා 
කියන එක ගැනවත් පරීක්ෂණයක් කරන්න වුවමනාවක් නැති 
ආණ්ඩුවක් හමුදාව දඩයම් කරනවාය කියලා ෙම් පනතට විරුද්ධ 
වීමට තර්කයක් හදන එක ෙබොරුවක් කියලායි මම කියන්ෙන්. 
හමුදාවත් එක්ක ෙම් ආණ්ඩුවට පශ්නයක් හදා ගන්න ඕනෑ නම් 
එතැන ෙහොඳ කාරණයක් තිෙබනවා. නමුත් අඩු ගණෙන් ඒකටවත් 
උනන්දු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා,  හමුදාව දඩයම් කරන්න තමයි 
ෙම් කාර්යාලය හදන්න යන්ෙන් කියලා ජාතිවාදී අර්ථෙයන් තර්ක 
මතු කිරීෙම් පදනමක් නැහැ.   

අපි ඉතාම වගකීෙමන් ෙම් කරුණු කියනවා.  ශී ලංකාෙව් යුද 
හමුදාව කියාත්මක වන්ෙන් රෙට් නීතියකට අනුව; යුද හමුදා පනත 
අනුව. යුද හමුදා පනතට අනුව කටයුතු කරපු අයට ෙම් කාර්යාලය 
පිහිටුවීෙමන් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. යුද හමුදා පනතට පිටින් 
කියාත්මක වුණු අයට දඬුවම් ලැබීමක් විය යුතුයි. ඒෙකන් රට 
පාවා දීමක්වත්, ෙවන ෙදයක්වත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අපි 
එෙහම කියන්ෙන්? 1987-1990 කාලෙය් වුණු ෙද්වල් ෙම් රෙට් 
ජනතාව දන්නවා; අපිත් දන්නවා. ඊට කලින් වුණු ෙද්වලුත් 
දන්නවා. මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි, ෙමතැනදී 
ඇත්තටම සිදු වන්ෙන් හමුදාව පාවා දීමක් ෙනොෙවයි කියන එක. 
ෙමතැනදී සිදු වන්ෙන්, 'වුෙණ් ෙමොකක්ද' කියලා ෙහොයන එකයි. 
ෙමොකද, එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් දහස් ගණන් ෙදමළ ජනතාව, 
ෙවනත් සංවිධානවලට අයත් ෙදමළ ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ 
සුවිශාල පමාණයක් අතුරුදහන් කරලා තිෙබන නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙගොඩක් ෙලොකු 
ෙව්ලාවක් ලැබී නැති නිසා මම ඊළඟට ෙකටිෙයන් ෙම් කරුණ 
කියන්න කැමැතියි. රටක ඇතිවුණ ෙම් වාෙග් පශ්නවලට පස්ෙසේ 
ෙම් ෙලෝකෙය් අතුරුදහන් වීෙම් ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. එක රටක් තමයි දකුණු අපිකාව. දකුණු 
අපිකාෙව් Truth and Reconciliation Commission එක ගැන 
තරම් කථා වුණු ෙවනත් Truth and Reconciliation Commission 
එකක් නැහැ. අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඒ ගැනත් 
කිව්වා. නමුත් මම හිතන විධියට ෙම් ආණ්ඩුව විතර Truth and 
Reconciliation Commission එක සම්බන්ධව untruths  කියන 
ආණ්ඩුවක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව පත් වුණු දවෙසේ ඉඳලා Truth and 
Reconciliation Commission එක ගැන කථා කරනවා. දැන් 
ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු ෙදකහමාරක් ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු 
අසත්ය ගැන ෙසොයන්න, 2020න් පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාට 
හදන්න ෙවන්ෙන් "untruth"   පිළිබඳ Commission එකක්!   මට 
ඒ පිළිබඳව විස්තර ෙගොඩක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙවලාව 
නැහැ.  

දකුණු අපිකාව ෙම් Commission එක පත් කළා, 1964 සිට 
1990 දක්වා වූ කරුණු ෙසොයා බලන්න.  දකුණු අපිකාෙව් වර්ණ 
ෙභ්දවාදය තිබුණාට ඒක නීතිගත කෙළේ 1964දීයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ Commission එෙකන් ෙගොඩක් ෙද්වල් 
ෙසොයන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. දකුණු අපිකානු සත්ය හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසම යටෙත්  මූලික වශෙයන් කාර්යාල හතරක් 
පිහිටුවන්න තීන්දු කළා. ඒ තමයි, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය විම් 
පිළිබඳ කමිටුව, ක්ෂමා කමිටුව, වන්දි හා පුනරුත්ථාපන කමිටුව 
සහ අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ කමිටුව.  ඒ Commission එෙක් 
වාර්තා පිළිබඳව 2014දී දකුණු අපිකානු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවකින් අපි ලබා ගත් සාරාංශය 
තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ තිෙබනවා.  

"TRC විසින් අපරාධවලට හා මානව හිමිකම් අහිමි වූවකුට 
ෙහෝ පවුලකට වසරකට US Dollars 3500 බැගින් වසර හයක් 
ෙගවන ෙලස නිෙයෝග කෙළේය. නමුත් අවසානෙය් අපරාධ 
වින්දිතයන් 21,000කට පමණක් ෙගවන ලදී. එෙමන්ම TRC 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම මුළුමනින්ම පාෙහේ අත්හැරී ඇති බව 
බහුතරයකෙග් අදහස වී තිෙබ්."  

ඒ, දකුණු අපිකාෙව්.  ඊට පස්ෙසේ ෙගෝතමාලාව. ෙවලාව නැති 
නිසා මම විස්තර කියන්න කැමැති නැහැ. ඒ රෙට් වාර්තාව අනුවත් 
අවසානයට කියන්න පුළුවන් ෙද් ෙම්කයි. ෙගෝතමාලාෙව් ලක්ෂ 
ෙදකක් මිනිස්සු රජෙය් හමුදා සහ  CIA සංවිධානෙය් මැදිහත්වීම 
මත ඝාතනය වුණා. ඒ ගැන ෙහොයන්න ෙගෝතමාලාව පත් කළ 
ෙකොමිසම ගැන බැලුවාමත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ තිෙබන 
තත්ත්වය තමයි, ''නිර්ෙද්ශ කියාවට නැංවීම අතිශය දුර්වල හා 
මන්දගාමී වන අතර, විශාල මුදල් හිඟයකට මුහුණ දී තිබීම.''  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට පසුව මම කියන්න 
කැමැතියි චිලී රට ගැන. අපි කවුරුත් දන්නවා, "පිෙනෝෙච" කියන 
ඝාතකයා යටෙත් CIA සංවිධානය මැදිහත් ෙවලා - අද ලංකාවත් 
එක්ක ආරක්ෂක ගිවිසුම් ගහන්න ඉන්න ඇෙමරිකාව සමඟ-  චිලී 
රෙට් ඡන්දෙයන් පත් වුණු ආණ්ඩුව විනාශ කළා. එහිදී ලක්ෂ 
ගණනක් ජනතාව මැරුවා; 40,000ක් විතර අතුරුදහන් කළා. ඒ 
චිලී රට පිළිබඳ වාර්තාව අනුවත් අද තිෙබන තත්ත්වය තමයි, 
"පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ඉතාම දුර්වලයි, දඬුවම් දීම බින්දුවයි" කියන 
එක.  චිලී රට ගත්ෙතොත්, එක හමුදා කර්නල්වරයකුට විතරයි 
දඬුවම් දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට, එල් සැල්වෙදෝරය! ඒ වාර්තාවත් මා ළඟ තිෙබනවා. 
"උමතුෙව් සිට බලාෙපොෙරොත්තුව දක්වා"; "From Madness to 
Hope: The 12-Year War in El Salvador" කියන වාර්තාව අනුව 
එල් සැල්වෙදෝරය ෙමවැනි ඝාතන සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන්න 
කමිටුවක් පත් කළා.   

එහි එක ෙත්මාවක් තිෙබනවා. මම එය කියවන්න කැමැතියි:  

"සාමය ෙගොඩනැඟිය හැක්ෙක් යුද්ධය ෙවනුෙවන් සටන් කළ 
සටන්කාමීන්ටමය."  

ඒ ෙත්මාව ඔස්ෙසේ තමයි ඒ කමිටුව ෙගොඩ නඟා තිෙබන්ෙන්. 
යුද්ධයට හවුල් වුණු පාර්ශ්වයත් හවුල් කර ෙගන තමයි සාමය 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ කියන මතයට ඔවුන් ගියා. නමුත් ඒෙක්ත් 
අවසාන පතිඵලය ෙම්කයි:  

"ෙකොමිසෙම් වාර්තාව නිකුත් වී අද වන විට වසර 20ක් ගත වී 
තිබුණද මර්දනයට ෙගොදුරු වූ අය ෙවනුෙවන් සිදු වූ 
සාධාරණයක් ෙනොමැත."  

ඊළඟට ආර්ජන්ටිනාව! ආර්ජන්ටිනාව! එෙහමයි. CIA උදවු  
මත ආර්ජන්ටිනාෙව් ඒකාධිපති හමුදා ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒක 
1976 සිට 1983 දක්වා තිබුණා. එදා මිනිස්සු 40,000ක් අතුරුදහන් 
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කළා. ඒ ගැන ෙහොයන්න Commission එකක් පිහිෙටව්වා. නමුත් 
අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ලැබී නැහැ.  ඒ නිසා මම ඉතා වගකීෙමන් 
කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අෙප් රෙට් පිහිටුවන ෙම්  කාර්යාලය 
එෙහම එකකුත් ෙනොෙවයි. නමුත් ෙපොදුෙව් ෙලෝකය පුරාම 
පිහිටුවපු ෙමවැනි කාර්යාලවලින් අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීලා 
නැහැ. ඒක තමයි ෙලොකුම අපරාධය. නමුත් ඒක තමයි සත්යය. 
ඒක fact එකක්. නමුත් ෙම් හැම Commission එකකින්ම ෙවච්ච 
ෙහොඳ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් නරක ඔක්ෙකෝම මැද්ෙද්, ෙබොරුව, 
වංචාව ඔක්ෙකෝම මැද්ෙද් එක ෙහොඳ ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙම්කයි.  තමන් EPDP සංවිධානෙය් වුණු නිසා, තමන් TELO 
සංවිධානෙය් වුණු නිසා, තමන් TULF එෙක් වුණු නිසා  එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය්  හිරිහැරයට ලක් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා තමන්ට 
වුණු කරදරය ගැන කියන්න ඒ මිනිසුන්ට අවස්ථාවක් දීලා තිෙබන 
එක.    

නැත්නම් ශී ලංකා හමුදාව නිසා, ඒකට සම්බන්ධ ෙවනත් 
කණ්ඩායම් නිසා තමන්ට සිද්ධ වන කරදර, හිරිහැර, අපරාධ 
ෙමොනවාද කියලා කියන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එතෙකොට 
තමන්ෙග් පශ්නයකට ආණ්ඩුවක් ඇහුම් කන් ෙදනවා කියන 
විශ්වාසය ඥාතීන්ට ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් Commissions හැම 
එකකම ෙමොකක් හරි සාර්ථකත්වයක් තිෙබනවා නම්,  එම 
සාර්ථකත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්  "තමන්ට අසාධාරණයක් වුණා, 
තමන්ට කරදරයක් වුණා"  කියන එක රාජ්ය මට්ටමින් පිළිෙගන 
තිබීම නිසායි. ෙම් Commissions පෙහන් හතරකදීම රෙට් අලුත් 
ජනාධිපතිවරයාට,  ෙම් Commission එක පිහිටුවන ෙවලාෙව් සිටි 
ජනාධිපතිවරයාට නිර්ෙද්ශයක් කරලා තිෙබනවා, "ඒ සිදුවුණු 
අපරාධවලට ජාතිෙයන් සමාව ගන්න" කියලා. ඒක කරපු 
ජනාධිපති ෙනොෙවයි, ඊට පස්ෙසේ ආපු ජනාධිපති. සමහර විට ඊට 
අවුරුදු 25කට පස්ෙසේ ආපු ජනාධිපතිට කියලා තිෙබනවා, 
"වින්දිතයන්ට සිදුවුණු අපරාධය පිළිබඳව සමාව ගන්න" කියලා. 
ඒක නිසා ෙම් කියාවලිෙය් තිෙබන පෙයෝජනය වන්ෙන් ඔන්න ඔය 
තුවාලෙය් තිෙබන දුක විෙමෝචනය කර ගන්න අවස්ථාවක් 
ලැබීමයි. නමුත්, ෙමතැනදි අපි දකින ෙදයක් තිෙබනවා. වර්තමාන 
ආණ්ඩුව ඒ වන්දි ලබා දීෙම් කියාවට අදාළ කාර්යාලය පිහිටුවූවාට 
ඒක කියාත්මක වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙගවල් 65,000ක් හදන්න 
තිෙබනවා. මිත්තල් ව්යාපාරයට පගාව දීලා ෙගවල් හදන්න ගිය 
නිසා දැන් එම ෙගවල් ටික හැෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මට 
විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  එම 
නිසා දැන් ෙගවල් 65,000ක් තබා  6,500ක්වත් නැහැ; ෙමොකක්වත් 
නැහැ. අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳව ෙසවීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ 
වන්ෙන්ත් නැහැ. දැන් ඊට අදාළ කාර්යාලය පිහිෙටව්වාමවත් ඒක 
වුෙණොත් ෙහොඳයි.  අවසානෙය් සිදුවන ෙද් ෙමොකක්ද? අවසානෙය් 
සිදු වන ෙද් තමයි, ෙම්ක මත නැවත වතාවක් ජාතිවාදී විධියට වැඩ 
කරන්න උතුෙර් ෙද්ශපාලන පරිසරය හැදීම.  

අද උතුෙර් පැහැදිලි ෙද්ශපාලන ෙබදීමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට ඒක ෙපෙනනවා. එතෙකොට ඒ අන්තවාදී 
කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් එනවා. ෙමොකක්ද? "අපි කිව්වා ෙන්, 
ෙමොනවත් ෙවලා නැහැයි කියලා"  කියන්න අවස්ථාවක් එනවා.  
එතෙකොට ටීඑන්ඒ මන්තීතුමන්ලාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒකට 
count කරලා, ඊළඟට ෙදමළ මිනිස්සුන්ෙග් ඡන්දය ගන්න නම්, 
විග්ෙන්ෂ්වරන්ට වඩා ෙදමළකමක් ෙපන්වන්න ඔබතුමන්ලාට 
සිද්ධ වනවා. ඒක ෙන් ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එෙහම 
කෙළේ නැහැ. දැන් ෙම් විධියට ආණ්ඩුව ෙම් තත්ත්වය ෙනොසලකා 
හැර ගිෙයොත් ෙවන්ෙන් එෙහමයි. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට සිද්ධ 
වනවා, විග්ෙන්ෂ්වරන්ට වඩා ෙදමළ කියලා ෙපන්වන්න. ෙමහි 
වගකීම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට. ඔබතුමන්ලාටත් වග කීමක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ආණ්ඩුවට තමයි වැඩි වගකීම තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 
තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් දවස්වල අෙප් රෙට් 
ජාතිවාදී කථාවක් පැතිර යන නිසා මම ඉතා වගකීෙමන් ෙම් 
කරුණ පිළිබඳව කියන්න කැමැතියි. ෙමම ෙතොරතුරු මම ඊෙය් 
මෙග් Facebook page එෙකන් ගත්ෙත්. ඒෙක් share වනවා, විවිධ 
ජාතිවාදී, ආගම්වාදී හිරිහැර සිද්ධ වනවා කියලා. ජාතිවාදී පකාශ 
සම්බන්ධව පැමිණිලි 21ක් ලැබී තිෙබනවාය, ඒ වාෙග්ම පහර දීම් 
පිළිබඳව පැමිණිලි 14ක් ලැබී තිෙබනවාය, ඒවාට අදාළව 
පහෙළොස්ෙදෙනකු අත්අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවාය, ෙම් 
පහෙළොස්ෙදනාෙගන්, ෙදොෙළොස්ෙදෙනකු සිංහලය, ෙදෙදෙනකු 
මුස්ලිම්ය, එක් ෙකෙනකු ෙදමළය, ජාතිවාදී පකාශ කළ 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ සහ ආගම්වලට සම්බන්ධවූවන් වැනි අය 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පැමිණිලි 21ක් තිෙබනවාය කියලා 
ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකතුමා යම් සංඛ්යා ෙල්ඛන පමාණයක් 
ඉදිරිපත් කළ ආකාරයත්  මම දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් Facebook page 
එෙකන් මා ලබා ගත් ෙමම ෙල්ඛනය  ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව 
මම  සභාගත* කරනවා.  

ෙමහි  "අද බුදු පිළිම, ෙහට ෙජ්සු පිළිම, ෙම්කද අෙප්...." 
යනුෙවන් වැකි කිහිපයක් සඳහන් කරමින්,  කඩපු බුදු පිළිම 
කිහිපයක  photos  පළ කර තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have already been given two more 

minutes. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉක්මනින්ම  

අවසන් කරනවා.  

එතෙකොට ෙම් තිෙබන්ෙන්  කඩන ලද  බුදු පිළිමවල පින්තූර 
කිහිපයක්.  මම මීට කලින් ඉඳලාම ෙම් පශ්නය ගැන දිගටම 
ෙසොයමින් සිටිෙය්.  ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකතුමාෙගන් මම අහලා 
බැලුවා, පහර දීම් අවස්ථා 14න් ආගමික ස්ථානවලට පහර දීම් 
තිෙබන ඒවා ෙමොනවාද කියලා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "මුසල්ිම් 
සිද්ධස්ථාන තුනකට යම් පහරදීම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු තිෙබනවා" 
කියලා. ඊට පස්ෙසේ මම ඇහුවා, ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන එකකට හරි, 
ෙපෞරාණික උරුමයකට හරි හානි කළාය කියලා පැමිණිල්ලක් 
ලැබී තිෙබනවාද කියලා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 
එතෙකොට ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක සඳහන් ක ළ ෙද් තමයි, "එකදු 

1737 1738 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පැමිණිල්ලක්වත් ලැබිලා නැහැ"යි කියන එක. නමුත්, දැන් ෙම්වා 
විශාල වශෙයන් Facebook එෙක් share වනවා. එම නිසා මම 
ඉතාමත්ම වග කීෙමන් ෙම් පාලකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අඩු ගණෙන් මාසයකට වතාවක් ෙම් 
ජාතිවාදී, ආගම්වාදී සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කරන ෙද්වල් 
පිළිබඳව ෙම්ෙක් සත්ය ෙම්කයි,  අසත්ය ෙම්කයි කියලා යම් කිසි 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවත් එක්ක දැන් 
අපට ෙපෙනන විධියට සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් සමහර ජාතිවාදීන් 
දැන් පිනුම් ගහන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා අපි ෙම් 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය ලබා ෙදන ගමන්, 
අෙප් රටට ජාතිවාදය තවත් අවශ්ය නැහැ, ජාතික සමඟිය ඇති 
කිරීම ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවක් වශෙයන් තමන්ෙග් වගකීම ඉටු 
කරන්න දැන්වත් ඇප කැප ෙවන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 4.02] 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இலங்ைகயில் 30 வ ட த்த காலத்தில் காணாமற் 
ேபானவர்கள் பற்றிய விவகாரங்கைளக் ைகயாள்வதற்காக 
நி வப்பட் ள்ள அ வலகம் பற்றிய தி த்தச் சட்ட லம் 
ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ஒ  சில 
க த் க்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு அவகாசம் தந்தைமக்கு 

த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பாக வ னியா, மன்னார், 

ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி ேபான்ற மாவட்டங்களில் கடந்த 
126 நாட்களாகத் ெதாடர் சுழற்சி ைறப் ேபாராட்டங்கள் 
நைடெபற்  வ கின்றன. நாங்கள் அவர்கைளச் 
சந்திக்கும்ெபா ெதல்லாம், "இ தி த்தத்தின்ேபா  நாங்கள் 
வ னியாைவ ேநாக்கி வ ம்ேபா , இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்ட எம  பிள்ைளகள் எங்ேக? எங்க ைடய 
கணவன்மார் எங்ேக? எம  உறவினர்கள் எங்ேக?” என் தான் 
எங்களிடம் ேகட்கின்றார்கள். அந்த நிைலைமதான் அவர்கைள 
மிக ம் மனேவதைனயில் ஆழ்த்தியி க்கின்ற . எனி ம், 
இன் வைர இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இ ெதாடர்பில் 
எந்தவிதமான கைள ம் ெதாிவிக்காதைமயினால்தான் 
அவர்கள் ேபாராட்டத்தில் இறங்கியி க்கிறார்கள். வட 
மாகாணத் க்கு வ ைகதந்த ஜனாதிபதி அவர்க ம் அைமச்சர் 
க ம் அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகைளச் சந்தித்தேபாதி ம், 
தங்க க்கு இ ெதாடர்பில் எந்தவிதமான பதி ம் 
கூறப்படவில்ைல என்ப தான் அவர்க ைடய அ த்த 
குற்றச்சாட்டாகும்.  

குறிப்பாக, காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா க்கான அ வலக 
மான  வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள 
அைனத்  மாவட்டங்களி ம் அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
இன்  அப்பிரேதசங்களில் இ க்கும் சில அரச திைணக் 
களங்களில் ெமாழிப் பிரச்சிைன பாாிய பிரச்சிைனயாகக் 
காணப்ப கின்ற . அவர்கள் தங்கள  ெசாந்த ெமாழியில் 
க த் க்கைளக் கூ வதற்கு அங்கு ெமாழியாற்றல் 
உள்ளவர்கள் நியமிக்கப்ப வதில்ைல. இந்தக் குைறபா கள் 
நிவர்த்திக்கப்பட் , நல்லாட்சியில் ெவளிப்பைடத் தன்ைம 
ேயா  விசாரைணகள் நிகழக்கூ ய விதத்தில் இந்தக் 
காாியாலயங்கள் அைமக்கப்படேவண் ம்.  

நாட் ல் நல்லாட்சிைய உ வாக்க அரசு ன்ென க்கும் 
சில அதிர  நடவ க்ைககளினால் சில இனவாதச் சக்திகள் 
இன்  கதிகலங்கி ள்ளன. அவர்கள  இனெவறி, அப்பாவிச் 
சி பான்ைம மக்கள் மீதான தாக்குதல்களாக இன்  
மாறி ள்ள . ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, கடந்த ேம மாதம் சர்வேதச ெவசாக் வாரத்ைதத் 
ெதாடர்ந்  சுமார் 20க்கும் அதிகமான ஸ் ம் வியாபார 
நிைலயங்க ம் மஸ்ஜித்க ம் தாக்கப்பட் ள்ளதாகப் 
ெபா ஸ் தைலைமயகம் உ திெசய் ள்ள .  அேதேபால, 
ேதசிய கிறிஸ்தவ எவன்ஜ கல் ேபரைவயின் அறிக்ைகயின் 
ப , இலங்ைகயில் கிறிஸ்தவர்க க்ெகதிராக 2015இல் 90 
வன்ெசயல்க ம் 2016இல் 89 வன்ெசயல்க ம் 2017இல் 
தற்ேபா வைர 36 வன்ெசயல்க ம் என ெமாத்தமாக 215 
வன்ெசயல்கள் இடம்ெபற் ள்ளதாகத் ெதாியவ கின்ற . 
பிரபல மனித உாிைமகள் சட்டத்தரணி லக்ஷான் டயஸ் 
அவர்களின் க த் ப்ப , இவற்றில் அேநகமானைவ ெபௗத்த 
பிக்குகளினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைவயாகும்.  

இன்  நல் ணக்கப் ெபாறி ைறகைள ேநாக்கிப் 
பயணிக்கும் நாம், குறிப்பாக அைமதி, சகவாழ் , ச க நீதி 
பற்றிப் ேபாதிக்கும் மதத் தைலவர்கள், மதத்ைத 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்   வன்ெசயல்களில் ஈ ப வைத, 
வன் ைறயாளர்க க்கு ஆதரவாகச் ெசயற்ப வைத எந்த 
வைகயி ம் அ மதிக்க யா . அதற்காக நாம் எல்ேலா ம் 
ஒன் பட் ச் ெசயற்படேவண் ம். நாட் ல் இன வன் ைற 
கைளத் ண் , பாாிய அழி க க்கு அ ப்பைடயாக இ ந்த 
ேதரைர குறித்த காலப்பகுதிக்கு அைனத் ப் பிரசார 
நடவ க்ைககளி ந் ம் இைடநி த்த மியன்மார் தைலைமப் 
பீடாதிபதிகள் நடவ க்ைக எ த் ள்ளதாக இலங்ைக 
' பவாஹினி' கூட் த்தாபனத்தின் ெசய்திகளி டாக அறிய 

கின்ற . ெபௗத்த சிந்தைனயான  இனவாதத்ைதத் 
ண் , பைகைம உணர்ைவ ஆதாிக்கவில்ைல என்பதற்கு 

இ  ஒ  நல்ல உதாரணமாகும்.  

ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இலங்ைகயில் அரசியல் இலாபங்க க்காகச் ெசய்யப்ப ம் 
இனவாதப் பிரசாரங்களால்  மதங்கள் சீர்குைலக்கப்பட்  
வ கின்றன. இதைன இன்ைறய சில ஊடகங்களில் ெவளிப் 
பைடயாகேவ காணக்கூ யதாக உள்ள . இவற்ைறத் 
த க்கும் விதத்தில் நாம் ெசயற்ப வ  மிக ம் க்கியமான . 
இலங்ைகயில் ெபௗத்த, இந் , கிறிஸ்தவ மற் ம் இஸ்லாமிய 
சமயங்களின் னிதத் வம் ேபணப்ப வதற்கு, குறித்த 
இனவாத சக்திகள் அகற்றப்படேவண் ய  க்கியம் 
என்பைத நாங்கள்  க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

"இலங்ைகயில் ெதால்ெபா ள் தளங்கைள அழித் , 
அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு ேஹாட்டல் அைமக்க யற்சிக் 
கிறார்" என்ற குற்றச்சாட்ைட ன்ைவக்க யற்சிப்பதான , 
இந்த இனவாத சக்திகளின் அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரைல 
ெவளிப்ப த் கின்ற . ஏெனன்றால், எம  நாட் ன் 
அபிவி த்திக்காகச் சில நடவ க்ைககைளச் ெசய்ய ைன ம் 
ேபா கூட, அதைன ம் ெதால்ெபா ள் ஆராய்ச்சிக்கு 
உட்பட்ட இடெமன்  கூறி, இன்  இனவாதிகள் ெபாய்ப் 
பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்ள ற்ப கின்றார்கள். 
அேதேபான் ,  இனவாத சக்திகள் "இலங்ைக ஸ் ம்கள் 
ேதசிய ெதால்ெபா ள் சின்னங்கைளச் ேசதப்ப த்  
கின்றார்கள்" என்ற வதந்திைய நா  ரா ம் பரப்பி 
வ கின்றனர்.  இதன் லம் சிங்கள மக்கைளத் ண்  
நாட் ல் மீண் ம் ஓர் இனவாத த்தத்ைத உ வாக்க 

யற்சிக்கின்றனர். அவற் க்கு நாங்கள் இடம்ெகா க்காத 
வைகயில் எம  ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். 
இப்ப யான இனவாத சக்திகைள நாங்கள் கட் ப்ப த்த 
ேவண் ம்.   
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இலங்ைகயில் கடந்த காலங்களில் எத்தைகய 
ெதால்ெபா ள் தளங்கள் ைதயல் தி டர்களா ம் மாற்  
மதக் கு க்களா ம் ேசதப்ப த்தப்பட் ள்ளன என்பைத ம் 
அேதேபான்  குறித்த ைதயல் தி ட்  அல்ல  
ேசதப்ப த்தல்களில் இன, மத அ ப்பைடயில் யார், யார் 
ெசயற்ப கிறார்கள் என்பைத ம் நி பித் க் காட்டட் ம்! 
என்  நான் இந்த ேமலான சைபயில் அவர்க க்குச் சவால் 
வி க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், இங்ேக ெதால்ெபா ள் 
தளங்கைள, அவர்கள  னித தலங்கைள ஸ் ம்கள் 
ேசதப்ப த் கின்றார்கள் என்  கூ கின்றார்கள்.  ஆனால், 
எனக்குக் கிைடத்த தகவ ன்ப  ைதயல் ேதாண் வதற் 
காக ம் ேம ம் இன்ேனாரன்ன ேதைவக க்காக ம் அந்த 
இனத்ைதச் சார்ந்த ஒ சிலர்தான் ேசதப்ப த் கின்றார்கள் 
என்  அறிய கின்ற .   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்கள் உைரைய 
த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு 

10 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட்ட . 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, ேநரம் ேபாதாைமயினால் 

அைனவ க்கும் ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் குைறக்கப்பட் க் 
கின்ற . அதனால், உங்க க்கு 7 நிமிடங்கள் ஒ க்கப் 
பட் ள்ள . 

 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
தய ெசய்  எனக்கு இன் ம் 2 நிமிடங்கள் தா ங்கள்! 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகௗரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு ஒ  நிமிடம் 

வழங்கலாம்! 
 
ගරු ෙක්. කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
நன்றி!   

நான் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் இங்கு கூறேவண் ம். 
அதாவ , எாிகிற ெந ப்பில் ெநய் வார்ப்ப ேபால, BBC, 
ஐ.நா. அைமப் கள் மற் ம் ேமற்கத்ேதய சக்திகள், இலங்ைக 

ஸ் ம்கள் மத்தியில் இளவய த் தி மணம் நிகழ்கின்ற  
என்ற வதந்திகைளப் பரப்ப யற்சிக்கின்றன. இவ்வாறான 
சந்தர்ப்பவாத தீய சக்திகளின் நடவ க்ைககைள நாம் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறாம். எனக்கு வழங்கப்பட் ள்ள 
ேநரம் குைறக்கப்பட் ள்ளதால் என  க த் க்கைள 
விளக்கமாகக் கூற யவில்ைல. இ ந்தா ம், ஒ  மதத்தின் 
ெபயரால் அ த்த சமயங்க க்கு ஏற்ப ம் அச்சு த்தல்கைள 

உடன யாக நி த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ெமன் ம் எந்தெவா  அச்சு த்தல்க க்கும் 
அஞ்சா , ெவ ப் ணர் ட் ம் ேபச்சுக்கைளத் தைடெசய் ம் 
வைகயில் ஒ  திய சட்ட லம் தயாாிக்கப்பட் , அ  
உடன யாக நிைறேவற்றப்பட ேவண் ெமன் ம் ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்களிட ம் இந்தச் சைபயி டாகக் ேகட் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன்.  நன்றி! 
 

[4.09 p.m.] 
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees. 

We have been given an opportunity to say a few words 
on this law of the Office on Missing Persons 
(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) (Amendment), which had been passed by 
Parliament. Consequent to this Amendment that is being 
framed in regard to that law, the Amendment is of not 
much consequence but may I use this opportunity to state 
a few words both in regard to the law and also in regard 
to the manner in which this law has not been 
implemented since its enactment in August, 2016. There 
is a Resolution adopted by the Human Rights Council in 
October, 2015. It took one year for the law to be enacted 
and we have almost come to the end of another year and 
the implementation of the law has not yet commenced. 
This is what we are all concerned about. We are gravely 
concerned because it is the view generally accepted that 
when a person has been compelled to go missing, that 
offence is, in fact, more serious than even a murder. In 
the case of a murder, a man is killed, it is known that so 
and so has been killed and any action can be taken in 
regard to that crime; the offender can be apprehended; he 
can be prosecuted or efforts can be taken in that direction. 
But when a person goes missing, that is the beginning 
and the end of the story unless there is some action that 
can be taken to trace that person. That is why, Sir, this 
law was enacted.  

There is a public outcry, particularly in the Northern 
and the Eastern parts of the country on account of the fact 
that a large number of persons have gone missing.  It 
would appear from the complaints that have been made to 
different Commissions that have been investigating this 
matter that over 20,000 persons had gone missing, 
according to the complaints made. Even in regard to 
security personnel, there is a complaint that over 5,000 
persons have gone missing. That should also be 
investigated.  Just as much as the complaints made in 
regard to missing persons of the North and the East are 
investigated, even the complaints made in regard to the 
security personnel who have gone missing should also be 
investigated.  
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I want to say, Sir, that from the time of the adoption of 
the UN Human Rights Council Resolution and from even 
before that, we have exerted all the possible pressure on 
the Government to act in regard to this matter; we have 
discussed this matter in Parliament; we have raised this 
issue in Parliament through Adjournment Motions; we 
have discussed this matter with His Excellency the 
President; we have discussed this matter with the Hon. 
Prime Minister;  

We have discussed this matter with the Hon. Foreign 
Minister.  We have discussed this matter at different 
levels in Government and we were disappointed and we 
are even now disappointed that there has been an 
inordinate delay in regard to the dealing with this very 
grave and serious issue despite the fact that it has had a 
very, very traumatic impact on the lives of tens of 
thousands of people in the Northern and the Eastern 
Provinces whose kith and kin, husbands, sons and 
daughters have gone missing. So, we think Sir, that there 
should be no further delay in regard to this matter. This 
matter should be dealt with expeditiously. I have looked 
at the law and, of course, the Office on Missing Persons is 
going to be in Colombo. We would very much request 
that there can be an Office in Colombo, but there must 
also be an Office at least in some part of the Northern 
Province - either in Vanni or Kilinochchi or Mullaitivu or 
Vavuniya - where persons can complain and it will be 
much more convenient for them if that Office is situated 
in Vanni. 

Sir, the date of operation of the Office on Missing 
Persons Law has not yet been determined in terms of 
Section 1 (1) of the Law. I think that should not be 
delayed any longer. With the passage of this amendment, 
that should be determined; the Minister responsible 
should be identified and the Law should come into 
operation without any delay whatever. This Law has 
sufficient power, Sir, because there are seven persons, 
who will be appointed by the President on the 
recommendation of the Constitutional Council. They are 
persons who are required to have experience in handling 
matters of this nature and they have got the power to 
search and trace the missing persons. They can establish 
tracing units that can deal with the task of searching for 
missing persons. There can be reparations granted to these 
people, psychosocial support can be given in order to 
enhance the social and economic conditions of the 
persons who have been traumatized as a result of the 
missing persons and warrants can be obtained from the 
Magistrate to look for these persons, to search for these 
persons and to enter any premises to conduct a search. 
There can be even excavation, exhumation of suspected 
gravesites where missing persons could have been buried. 
So, I think, Sir, the law has sufficient teeth to set in 
motion a process, which everyone would have to take 
seriously and, I would urge the Government, since there 
has already been a considerable delay in this Law being 
implemented and persons have been missing for a long 
period of time, several years long before the war, during 

the war and after the war. There should not be any further 
delay in regard to this matter and it should be dealt with 
as expeditiously as possible.  

Sir, there is a general thinking among some sections 
of our society that we, as a party, have not exerted much 
pressure on the Government in regard to this matter. The 
matters that I have mentioned earlier in the course of my 
speech, would indicate that, in fact, we have done our 
very best to get the Government to act. But, unfortunately 
the Government has been slow in acting, possibly for two 
reasons. One is the campaign carried out by the Joint 
Opposition in particular, that national security is being 
threatened as the result of these things being done and 
secondly, that the war heroes who fought the war against 
the LTTE are sought to be prosecuted as a result of this 
law being implemented. This is not correct, Sir, because, 
after all, the fact that you trace the persons who have 
gone on missing, does not mean in, anyway, that national 
security is threatened, nor does it mean that soldiers who 
fought in the war are going to be prosecuted.  

That is not the purpose of this law.  The purpose of 
this law is to trace, discover and find out what happened 
to missing persons and if it is possible, to release them 
and make them available to their kith and kin and if that 
is not possible, to issue a Certificate of Absence.  Then, 
they can use that certificate, that document, to be in a 
position to address various matters of concern to them in 
regard to relief, rehabilitation and resettlement. For 
various things that they are entitled to, they can use that 
document to address those issues.    

Unfortunately Sir, in our part of the country we, the 
Tamil National Alliance, have some political opponents 
who have been rejected by the people.  They contested 
the election in 2010 and they were given a licking; they 
contested the election in 2015 and they were given a 
licking and those persons who are not behaving now can 
be assured that they will be given a licking at the next 
election.  That will also happen.  They are carrying on a 
propaganda against the Tamil National Alliance which is 
a moderate political party.  I take pride in the fact that I 
am a moderate;  I take pride in the fact that I want 
reconciliation in this country;  I take pride in the fact that 
I want all the people in this country to live together as the 
people of this country on the basis of equality and justice, 
but there are some jokers in our Provinces who do not 
appreciate these things; who always want to confront 
everyone.  That is not our goal, Sir.  Our goal is to bring 
about peace in this country by giving the Tamil people in 
this country a status which will enable them to have an 
adequate measure of self-rule in the territories which they 
have historically inhabited.  That is our purpose.  There 
are some people on our side who do not want that 
achievement.  They want trouble; they want conflict.  It is 
only when there is trouble and only when there is conflict 
that they can politically survive.  If there is no trouble, 
they cannot politically survive.   
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So, Sir, the Government should not make things even 
more difficult for us by not implementing the law.  The 
Government should implement the law and I would urge 
the Government not to delay these matters any longer. 
The law should be implemented with commitment and as 
I said before, I would strongly urge the Government to 
establish this Office in some acceptable place in Vanni in 
consultation with the people to make the implementation 
of the law convenient from the point of view of the 
people.   

Thank you, Sir. 
 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

D.M. Swaminathan.   

[4.22p.m.] 

 

ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத  அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Thank you Mr. Deputy Chairman of Committees for 

giving me this opportunity.   Today the Hon. Prime 
Minister submitted his Amendments to the Office on 
Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) Bill.  Therefore, I wish to speak a 
few words on it.   

Sir Lanka's law enforcement procedures have 
recognized for decades that citizens have a right to obtain 
State assistance in finding missing family members 
through a complaint made at a police station.  This 
procedure has been used in diverse situations of personal 
experience within families.  However, in periods of 
internal conflict and breakdown of law and order, and 
since the first insurgency in the South in 1971, there has 
been a growing phenomenon of missing persons as 
victims of abduction and enforced disappearances.  
Families have also had to cope with the reality of persons 
missing in military action during the armed conflict.   

The Sri Lankan State, the legal system as well as 
procedures of law enforcement agencies have all therefore 
recognized that  the families of missing persons have the 
right to know what happened to that person and their 
location or place of residence.   

It has been accepted that their families are entitled to 
know the circumstances in which they went missing or 
whether their death occurred after they went missing.  

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 දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
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 වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and  THE HON. EDWARD 
GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව ඉදිරියට කරෙගන යන්න. 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, they have a right to information on the cause of 

death, the location of burial, where ascertainable, and to 
receive the mortal remains of the missing person.   

Successive Governments have appointed special 
Commissions to investigate issues of missing persons 
under specific circumstances. For example, the 
Presidential Commission to Investigate into Complaints 
Regarding Missing Persons - PCICMP. The final LLRC 
Report, in paragraphs 9.48 and 9.50, reminds that these 
Commissions have recommended measures to respond to 
the phenomenon of disappearances, including a special 
mechanism to address these issues and prevent further 
occurrences. The LLRC Report, however, refers to the 
failure of successive Governments to implement these 
critically important recommendations.  

The LLRC Report points out that an initiative on 
missing person is one aspect of a long-term effort to 
achieve reconciliation and resolve conflicts that have 
emerged in the post-Independence period in Sri Lanka. 
They refer to the fact that “reconciliation is a process” 
and that “closure is the first difficult emotive step” for 
victims who have suffered the anguishing experience of a 
missing family member. The Report concludes that all 
efforts should be made by law enforcement authorities to 
trace the whereabouts of missing persons and ensure their 
reunification with their families.     
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In October, 2015, the Government of Sri Lanka 
reviewed these realities and recognized the importance of 
responding to the issue of missing persons. In co-
sponsoring the UNHRC Resolution 30/1 and undertaking 
the commitment on responding to the issue of missing 
persons, the Government of Sri Lanka reaffirmed the 
view of the LLRC that establishing an Office on Missing 
Persons - OMP - would not merely give the necessary 
individual relief, but that it is also a first and necessary 
step in the path to national reconciliation after decades of 
armed conflict. In paragraph 4 of the UNHRC Resolution, 
the Government of Sri Lanka made a commitment to set 
up an “Office on Missing Persons” and an “Office for 
Reparation”, adopting a comprehensive approach to 
dealing with the past through a “full range of judicial and 
non-judicial measures.” 

Article 12 of our Constitution guarantees to every 
individual in the country the equal protection of the law. 
Consequently, where there have been incidents of missing 
persons including those missing as victims of abduction, 
persons missing in action or otherwise, missing in 
connection with armed conflict, political unrest and civil 
disturbances, the State or the Government is 
constitutionally bound to take all necessary measures to 
search and trace the missing persons, to protect the rights 
and interests of the missing persons and their relatives and 
most importantly, to ensure non-recurrence of such 
incidents.   

Legislation to establish a mechanism on missing 
persons is, therefore, a commitment undertaken by the 
Government of Sri Lanka to afford the equal protection of 
law to the people of Sri Lanka under its own Constitution. 
It is also in furtherance of the implementation of the 
LLRC Recommendations on a very serious problem that 
has not yet been addressed. It also fulfils the obligations 
of international law by Sri Lanka as a Member State of 
the United Nations. 

The Office on Missing Persons will be testimony to 
the commitment of the Government and the people to 
reconciliation and respect for human rights. It will help to 
heal the wounds of polarization and disaffection in a post-
conflict society.  

It is important to highlight here that the Office on 
Missing Persons is neither a judicial body, nor is it an 
accountability mechanism. In fact, it is important to note 
Section 13(2) of the Office on Missing Persons 
(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) Act, which expressly provides “the findings of 
the OMP shall not give rise to any criminal or civil 
liability”. Consequently, no person can be prosecuted for 
a criminal offence or be sued under civil or administrative 
damages based on the findings of the OMP.      

In the above context, it is also important to draw your 
attention to Section 15 of the Act, which provides for 
complete confidentiality of the information provided to 
the Office on Missing Persons in confidence, 

notwithstanding anything to the contrary in any written 
law.  Such information cannot even be obtained under the 
Right to Information Act, No. 12 of 2016 and be 
compelled to be disclosed even under a court order in 
terms of Section 15(2) of the Office on Missing Persons 
(Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) Act.  

The OMP addresses the grievances of all missing 
persons and of families of missing persons in the country 
without any ethnic division. Contrary to some of the 
statements made by even the so-called “senior counsels” 
to mislead the public, a simple reading of Section 27 of 
the Act clearly proves this. Section 27 defines the term 
“missing person” for the purpose of the Act to include the 
following persons: persons who are unaccounted for and 
missing in the course of or in connection with the conflict 
that took place in the Northern and the Eastern Provinces 
or is a member of the armed forces or police who is 
identified as “missing in action”. So, the OMP will also 
try to trace the fate and the whereabouts of the remains of 
the thousands of members of our own security forces who 
valiantly fought the war and have been missing in action. 
For example, this mechanism will, hopefully, provide 
some closure to the families of the 600 plus policemen 
who went missing and were killed by the LTTE in 1990.  

The Act further defines the term “missing person” to 
include those who are unaccounted for and missing “in 
connection with political unrest or civil disturbances”. 
For example, we know that thousands of Sinhalese youth 
went missing in the 80s consequent to the JVP 
insurrection. Their mothers, fathers and families have not 
received any answers as to the circumstances under 
which they disappeared. The OMP will be in a position to 
provide them with the closure they have been awaiting 
vigilantly for decades.  

In the Act, the term “missing person” further includes 
those who are unaccounted for and missing due to 
“enforced disappearances” as defined in the 
“International Convention on Protection of All Persons 
from Enforced Disappearances”. For example, this 
country has experienced large numbers of journalists 
being abducted and being made to disappear during the 
different phases of our history. The OMP will provide 
some answers to the families of those disappeared 
journalists and of numerous persons, whose fate is 
unknown. It is, therefore, clear that the OMP is not a 
mechanism established to address the needs of any 
specific ethnic community or any specific situation. The 
law was passed to establish a mechanism that would 
address the serious grievances of the people of Sri Lanka 
across the board, of those of the North and the South, the 
East and the West, of Tamils, Muslims and all the people 
without any ethnic division.  

The OMP is a permanent institution, not an ad hoc 
structure set up to address disappearances in one 
particular era. I draw your attention to Section 10(2) of 
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the Act, which provides that the mandate of the OMP 
shall extend to missing persons notwithstanding the time 
period in which they went missing. Thus, the Act has the 
mandate to address the disappearances not only in the 
past, but also of any person going missing even in the 
future. This will heighten awareness of the problem of 
missing persons amongst the population and deter future 
occurrences.  

For those who have argued that the OMP has been set 
up for any other purpose other than humanitarian 
purposes, I draw their attention to the Preamble of the Act 
and particularly, to Section 2 which sets out the objectives 
of the Act, namely, I quote: 

"(a) to provide appropriate mechanisms for searching and tracing of 
missing persons, and to clarify the circumstances in which such 
persons went missing, 

 and their fate; 

(b) to make recommendations to the relevant authorities towards 
reducing the incidents of ‘missing persons’within the meaning 
of this Act; 

(c) to protect the rights and interests of missing persons and their 
relatives as provided for in this Act; 

(d) to identify proper avenues of redress to which such missing persons 
or their relatives may have recourse.” 

I also wish to underscore that the Chairman and the 
Members of the OMP are appointed by none less than His 
Excellency the President on the recommendations of the 
Constitutional Council.  The OMP is a much-needed 
humanitarian effort that is long overdue. I ask the Hon. 
Members of this House to visualize how each of them 
would feel if, God forbid, one of their own loved ones 
went missing. Firstly, if you cannot find that person any 
longer, would you not want some answers? Would you 
not want to know if he or she is alive or dead? And if, 
God forbid, that person was killed, would you not want to 
give that loved one his last rites? 

There are thousands of citizens of Sri Lanka - 
Sinhalese, Tamils and Muslims - who have been waiting 
for this moment for years and decades. It is the 
Government’s paramount duty to provide them with some 
relief. And I appeal to the Hon. Members of this House on 
both sides of the Floor not to politicize this issue. It is a 
humanitarian issue and firstly, as fellow human beings 
and secondly, as democratically-elected Members of 
Parliament, it is our civic and constitutional duty to 
provide the long-overdue relief to the pain and suffering 
of the families of the disappeared.  

The House has already passed the law and the Act is 
now part and parcel of the laws of the country. It is now 
our constitutional duty to duly implement it. Therefore, I 
ask the House to support the proposed Amendments to the 
Act to facilitate the due implementation of this law, which 
is of critical importance to Sri Lanka.   

Thank you very much, Sir.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have ten minutes.    
 

[பி.ப. 4.34] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற 

உ ப்பினர் அவர்கேள! காணாமற்ேபான உற கைள ேத க் 
காண்ப  அல்ல  அவர்கள் ெதாடர்பிலான விபரங்கைளக் 
கண்டறிவ  ெதாடர்பிலான ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத் , 
காணாமற்ேபானவர்கள  உறவினர்களால் அறவழிப் 
ேபாராட்டெமான்  கிளிெநாச்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட் , 
இன் டன் 121வ  நாளாகத் ெதாடர்கின்ற நிைலயில், 
காணாமற்ேபாேனார் பற்றிய அ வலகம் சார்ந்த விடயங்கள் 
குறித்  இங்கு நாங்கள் வாதப்பிரதிவாதங்களில் 
ஈ பட் க்கின்ேறாம். 

 
எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில், பல்ேவ  

நிைலகளில் பலர் காணாமற்ேபா ள்ளனர் என்ப  யாவ ம் 
ஏற் க்ெகாள்கின்ற ஓர் உண்ைமயாகும். ெதன்பகுதியிேல 

க்கியமாக 1971ஆம் ஆண் , மற் ம் 1988-89ஆம் ஆண்   
காலப்பகுதியி ம் இந்தக் காலகட்டங்கைளத் தவிர்ந்த ஏைனய 
காலகட்டங்களி ம் மற் ம் வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் 
1980 தல் 2009 வைரயிலான காலகட்டங்களி ம் நபர்கள் 
காணாமற்ேபான சம்பவங்கள் இடம்ெபற் ள்ளன. அரசுக்கு 
எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பலவிதமான ெசயற்பா க ம் 
தமிழ் மற் ம் சிங்களத் தரப் களால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
வன் ைறச் ெசயற்பா க ேம இவ்வா  நபர்கள் 
காணாமற்ேபானைமக்குக் காரணமாக ன்ைவக் 
கப்ப கின்ற .  

காணாமற்ேபாேனார் பற்றிக் கண்டறிவதற்காக ன்னாள் 
ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க அவர்களின் 
பதவிக் காலத்தில் ஓர் ஆைணக்கு  உ வாக்கப்பட் ந்த 
நிைலயில், அதற்கு சுமார் 33,000 ைறப்பா கள் 
கிைடத்தி ந்தன என்  ெதாியவந்த . அதன் பின்னர் 2013 - 
2015 காலப்பகுதியில் அைமக்கப்பட் ந்த ஆைணக்கு க்கு 
5,000 அரச பைடயினர் உட்படச் சுமார் 25,000 ேபாின் 

ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளதாகத் ெதாியவந்தி ந்த . 
அேதேநரம் சர்வேதச ெசஞ்சி ைவச் சங்கமான  1989ஆம் 
ஆண் ந்  சுமார் 16,000 ைறப்பா கைள 
காணாமற்ேபாேனார் பற்றிப் பதி ெசய் ள்ளதாக அறிய 

கின்ற . அேதேவைள இலங்ைகயின் ெபா ப் க்கூறல் 
பற்றிய ஐக்கிய நா கள் சைபயின் ெசயலாளர் நாயகத்தின் 
நி ணர் கு வின் 2011ஆம் ஆண் க்கான அறிக்ைகயில், 
காணாமற்ேபானவர்கள  எண்ணிக்ைக 40,000க்கு ேமல் 
எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நிைலயில், 2015ஆம் ஆண்  
யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் மனித உாிைமக க்கான 
பல்கைலக்கழக ஆசிாியர்கள் ேமற்ெகாண்ட ஆய்ெவான்றின் 
பிரகாரம், அப்ேபாைதய சனத்ெதாைக டன் ஒப்பீ  ெசய்  
பார்த் , காணாமற்ேபானவர்கள  எண்ணிக்ைக 90,000ஐத் 
தாண்டக் கூ ெமனத் ெதாிவிக்கப்பட் ந்த . அத் டன் 
தற்ேபாைதய அரசு, 2016ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதம் 
காணாமற்ேபாேனார் பற்றிய 65,000 ைறப்பா கள் 
அரசாங்க ஆைணக்கு க்குக் கிைடத் ள்ளதாக 
ஒப் க்ெகாண்டதாக ம் ஊடகங்களில் ெசய்திகள் 
ெவளியிடப்பட் ந்தன. 
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கடந்த காலங்களில் இத்தைகய ஆைணக்கு க்கள் 
அைமக்கப்பட்டேபா , எம  மக்கள் அதீத எதிர்பார்ப்  
க டன் ெசன்  அங்கு தங்கள  ைறப்பா கைளப் 
பதி ெசய்தனர். ஒ சிலர் சில சுயலாப சக்திகளின் 

ண் தல்க க்குட்பட் ம் அறியாத்தனம் காரணமாக ம் 
அங்கு தவறான தகவல்கைள வழங்கியி ந்த சந்தர்ப்பங்க ம், 
ஊடகங்கள் சில பரபரப் ச் சந்ைத விைல க தி அவ்வப்ேபா  
பல தகவல்கைள ெவளியிட் ந்த நிைலைமக ம் 
இல்லாம ல்ைல. அந்த வைகயில் ேமற்கண்ட 
ஆைணக்கு க்கள் ன்பாகத் தங்கள  ைறப்பா கைள, 
சாட்சியங்கைளப் பதி ெசய்தி ந்த எம  மக்களின் 
ேவதைனகைள ஒ சில ஊடகங்கள் அவற்றின் வர்த்தகச் 
சந்ைதக்குச் சாதகமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாண்டன. 
அேதேவைள, காணாமற்ேபானவர்கள  உற க க்கு 
அதன் லமாக எவ்விதமான பயன்க ம் கிட் யி க்கவில்ைல. 
இத்தைகய நிைலைமயில், காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய 
தகவல்கள் எ ம் ெதாியவராததால், யரத்தின் தீவிரம் 
அதிகாித்த நிைலயில், வாழ்க்ைகயில் ன்ேனற்ற 
நகர் களின்றி எதிர்காலத்ைத நிைனத்  ஓர் அ கூட ன்ேன 
எ த் ைவக்க யாமல், ஒ விதமான டக்க நிைலக்கு 
எம  மக்கள் ஆளாக்கப்பட்டதனால்தான் இந்த அறவழிப் 
ேபாராட்டத்திைன ஆரம்பித்  கடந்த 121 நாட்களாகப் 
ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றனர்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙම් ෙව්ලාෙව් විපක්  ෂෙය් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා   ෙග් 

ශබ්දය ටිකක් අවහිරයි. කරු  ණාකර බා  ධා කරන්න එපා.   
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
தங்கள  உற கள் காணாமற்ேபான ஒவ்ெவா  

கு ம்ப ம் காணாமற்ேபான அந்த உற க க்கு என்ன 
நடந்த  என்பைத அறியேவ ஆவல் ெகாண் ள்ளனர்.  
அவர்கள் கண் பி க்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  அவர்கள  
தற்ேபாைதய நிைல பற்றிய தகவல்கள் ெபறப்பட ேவண் ம். 
அ வைரயில் அந்தக் கு ம்பங்கள் உணர் ாீதியாக ம் 
ெபா ளாதார, சட்ட, நிர்வாக ாீதியி ம் பல்ேவ  

ன்பங்க க்கு கங்ெகா க்க ேவண் ய நிைலயான  
தவிர்க்கப்பட இயலாத . அந்தவைகயில், காணாமற் 
ேபானவர்கள் கண் பி க்கப்ப ம்வைர அல்ல  அவர்கள் 
பற்றிய தகவல்கள் ெவளிவ ம்வைர அவர்கள  உற கள் 
அவர்கைளக் கண்டறிவ  சார்ந்த பல்ேவ  ெசயற்பா களில் 
இறங்குவ  இயல்பானெதா  விடயமாகும். இவ்வாறான 
ெதா  நிைலயிேலேய காணாமற்ேபாேனார் பற்றிய 
அ வலகம் எம  நாட் ல் உ வாக்கப்ப கின்ற . 
ெவளிநா களின் ேதைவக்காக ேமற்ப  அ வலகம் 
அைமக்கப்ப வதாக ஒ  விமர்சன ம் இ ந் வ கின்ற 
நிைலயில், ஒ  குறிப்பட்ட தரப்பினைரத் தண் ப்பதற்காகேவ 
இந்த அ வலகம் உ வாக்கப்ப கின்ற  என் ம் ஒ  
சிலரால் கூறப்ப கின்ற . நான் அ க்க  கூறிவ வைதப் 
ேபான் , எம  பிரச்சிைனகைள நாேம தீர்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயிேலேய நான் இந்த அ வலகம் 
குறித் ப் பார்க்கின்ேறன் என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் உண்ைமகள் 
கண்டறியப்பட் , அைவ ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
காணமற்ேபானவர்கள  உற க க்கு நியாயம் 
வழங்கப்படேவண் ம்; அதற்குப் பாிகாரம் காணப்பட 

ேவண் ம். இந்த நாட் ல் மீண் ம் இத்தைகய நிைலைமகள் 
ஏற்படாத வைகயில் நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். 
அத் டன், ேமற்ப  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
ேபா  இனங்க க்கிைடயில் மீண் ம் கசப் ணர் கள் 
ஏற்படாத வைகயில், ேதசிய நல் ணக்கத்திற்குப் பாதிப் கள் 
ஏற்படாத வைகயில், அைனத் ச் ெசயற்பா க ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம் என்பைத ம் நான் 
ெதாடர்ந் ம் வ த்தி வ கின்ேறன். 

நான் ஏற்ெகனேவ கூறியைதப்ேபால், எம  நாட் ல் 
பல்ேவ  ைறயிலான ெபாறி ைறகளி டாக 
ஆைணக்கு க்கள் உ வாக்கம் ெபற்றேபா  காணாமற்ேபான 
தம  உற கள் ெதாடர்பில் ன்ப யரங்கைளச் சுமந்  
அங்கு ெசன்றேபாதி ம், இ தியில் அவற்றின் லமாக 
எவ்விதமான ஆ தல்க ம் கிைடக்கப்ெபறாமல் 
ெவ ங்ைக டன் தி ம்பிய எம  மக்கள் மத்தியில் தற்ேபா  
உ வாக்கப்ப கின்ற காணாமற்ேபாேனார் பற்றிய இந்த 
அ வலக ம் ஓர் அ வலகம் மாத்திரந்தானா? என்ற ேகள்வி 
எ வ  நியாயமாகும். எனி ம், இந்த அ வலகம் 
குறிப்பிட்டெதா  காலவைரயைறக்ேகா அல்ல  நாட் ள் 

ேகாள ாீதியிலான வைரயைறக்ேகா உட்பட்டதாக 
அைமயப்ெபறாத வைகயில், நீதி விசாரைணகைள ம் 
ேதைவயான ஏைனய நடவ க்ைககைள ம் 
ேமற்ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான ெதாழில் ட்ப நி ணத் வம் 
மற் ம் வளங்கைளக்ெகாண்  உ வாக்கப்பட ள்ள 
நிைலயான அ வலகமாக அைம ெமனத் ெதாியவ கின்ற . 
ேம ம், அரச நி வனங்கேளா அல்ல  அரச அதிகாாிகேளா 
நடவ க்ைக எ க்கக்கூ ெமன எதிர்பார்க்கின்ற நிைல 
இல்லாதவைகயில், விசாரைணகளின் லமாக ெவளிப் 
ப த்திக்ெகாள்கின்ற விடயங்கைளப் பாதிக்கப்பட்டவர் 
க க்கு ேநர யாக அறிவிக்கக்கூ ய சட்டாீதியான தகுதி 
ெகாண்டதாக இந்த அ வலகம் அைமயப்ெப கின்ற .  

அேதேநரம், பாதிக்கப்பட்ேடா க்குப் பாிகாரங்கைள 
வழங்கு கமாக ம் கடந்தகால வன் ைறச் சம்பவங்கள் 
மீண் ம் நிகழாதி ப்பைத உ திப்ப த் வதற்காக ம் 
ஏைனய அரச நி வனங்க டன் இைணந்  ெசயற் 
ப வதற்குாிய சட்டாீதியிலான அதிகார ம் ேமற்ப  
அ வலகத்திற்கு வழங்கப்ப கின்ற . அத் டன், 

ைறப்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு வ கின்ற பாதிக்கப் 
பட்டவர்க க்கான பா காப்பிைன உ திப்ப த் ம் 
ெபா ப்பிைன நிைறேவற் வதற்காக ேமற்ப  
அ வலகத்திற்கு விேசட அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட ள் 
ளைமயினால், ைறப்பாட்டாளர்கள் ேமற்ப  அ வலகத்ைத 
நா வதில் இ க்கக்கூ ய அச்சு த்தல்கள் மற் ம் 
இைட களி ந் ம் பா காக்கப்ப வார்கள்.  

இவ்வாறான நம்பிக்ைககைள ன்ைவத்  அைமக்கப் 
ப கின்ற ேமற்ப  அ வலகமான , காணாமற் ேபாேனார் 
ெதாடர்பில் விசாரைணகைள ேமற்ெகாள் ம் அதிகாரம், 
பாதிக்கப்பட்ேடா க்கு பா காப்  வழங்கும் அதிகாரம், நட்ட 
ஈ  வழங்குதல், கடந்தகால சம்பவங்கள் மீண் ம் 
ஏற்ப வைதத் த த்தல், ஏைனய அரச நி வனங்க க்குப் 
பாிந் ைரகைள வழங்கும் தகுதி, காணாமற்ேபான 
சம்பவங்கள் மற் ம் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பில் 
விபரங்கைளச் ேசகாித்  ஆவணப்ப த் தல் ேபான்ற 
அதிகாரங்கைளக் ெகாண் க்குெமன ம்  கூறப்ப கின்ற . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one minute more.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்த வைகயில், ெதாடர்ந்  பல்ேவ  பாதிப் க க்கு 

உட்பட் க்கின்ற எம  மக்க க்கு, காணாமற் 
ேபானவர்கைளக் கண்டறிவதற்காக அைமக்கப்படவி க்கின்ற 
‘காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம்'  ஒ  
நம்பிக்ைகைய எற்ப த் ெமன்ேற ேதான் கிற . எனேவ, 
எம  மக்களின் நம்பிக்ைகக்குப் பாதகம் ஏற்படாத வைகயில் 
ேமற்ப  அ வலகம் ெசயற்பட ேவண் ெமன்பைத ம், தம  
உற கைளக் காணா  பாாியளவில் உளாீதியாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்கைள ஆற் ப்ப த் வதற்கான 
நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ள்ளைத ம் 
சம்பந்தப்பட்டவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன்.  

நான் ஏற்ெகனேவ ேமேல குறிப்பிட்டதன் பிரகார ம் 
ன்ன ம் பல தடைவகள் சுட் க்காட் யதன் பிரகார ம், 

ஏற்ெகனேவ அைமக்கப்பட் ந்த காணாமற்ேபானவர்கைளக் 
கண்டறிவ  ெதாடர்பிலான ஆைணக்கு க்களின் ன்பாக 
ஒ சிலர் தவறான வழிகாட்டல்கள், ண் தல்கள் காரணமாக, 
அறியாைம காரணமாக, ெபாய்யான தகவல்கைள 
வழங்கியி ந்த நிைலயில், ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட் ள்ள 
அத்தைகய ைறப்பா கள் மீள விசாரைணக்கு எ க்கப்பட் , 
அல்ல  மீண் ம் அவ்வாறான ெபாய்யான ைறப்பா கள் 

ன்ைவக்கப்ப மானால் அைவகுறித் ம் ைமயான 
பக்கச்சார்பற்ற விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
உண்ைமகள் ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அத் டன், 
அத்தைகய ெபாய்யான ைறப்பா கைள ன்ைவப்ேபா க்கு 
எதிரான சட்ட நடவ க்ைககள் குறித்  ேமற்ப  
காணாமற்ேபாேனார் அ வலகச் சட்ட லத்தில் 
குறிப்பிடப்படா ள்ளதால் இ குறித் ம் கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ெமன்பைத இங்கு வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் 
ெதாடர்பில் ஏேத ம் சுயலாப அரசியல் ேநாக்கங்களின் 
அ ப்பைடயிலான அ த்தங்கள், ண் தல்கள் 
காரணமாகேவா அல்ல  அறியாைம காரணமாகேவா ஒ  நபர் 
மீ  அல்ல  ஒ  தரப்பினர்மீ  ெபாய்யான ைறயில் 
அல்ல  எ ந்தமானமாகப் பழிசுமத் கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், 
பழிக்குட்ப கின்ற நப க்கு அல்ல  தரப்பின க்கு 
ஏற்படக்கூ ய அைனத்  இழப் கைள ம் கவனத்திற் 
ெகாண்  பா காப் மிக்க, அதிகாரமிக்க ஒ  ெபாறி ைற 
உ வாக்கப்ப த ன் அவசியத்ைத ம் இங்கு வ த்திக் 
கூற வி ம் கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ ්මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[பி.ப. 4.48] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம் 
நிர்வகித்த ம் பணிகைள நிைறேவற் த ம்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பாக இன்  நைடெப கின்ற விவாதத்திேல 
ேபச எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியதற்காக உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். கடந்த காலங்களில் இந்தச் 

சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கு ஏற்பட்ட காலதாமதத் க் 
கான காரணத்ைத இந்தச் சைப நன்கு அறிந்தி க்கின்ற . 
வடக்கிேல வி தைலப் ேபாராளிகளாக - வி தைல 
ேவங்ைககளாகக் கணிக்கப்பட்டவர்கள், ெதற்கிேல 
பிாிவிைனவாதிகளாக, பயங்கரவாதிகளாக இனங்காணப் 
பட்டார்கள். அேதேபான் , ஒ  சுயாட்சிையப் பற்றி, 
சுயாதீனத்ைதப் பற்றி அல்ல  சமஷ் ையப் பற்றி வடக்கிேல 
சிந்திக்கின்றேபா , அதைனப் பிாிவிைனவாதமாக ம் 
தனிநாட் க் ேகாாிக்ைகயாக ம் ெதற்கிேல ாிந்  
ெகாண்டார்கள். ஆனால், இன்  ஓர் அைமதியான சூழ ல் 
இந்தச் சட்ட லம் சம்பந்தமாகப் ேபசக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . கூட்  எதிரணியிேல இ க்கின்றவர்கள் இ  
சம்பந்தமாக இந்த நாட் ேல பல்ேவ பட்ட ேகாஷங்கைள 
எ ப்பியேபா ம், காணாமற் ெசய்யப்பட்டவர்கள் அல்ல  
காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் பற்றி அவர்க க்கு என்ன 
நடந்த  என்பைதப் பற்றி அவர்க ைடய உறவினர்கள் 
அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  வாய்ப்பிைன அளிக்கும் ஒ  
சட்ட லமாகேவ இதைன நான் க கின்ேறன்.   

ெகௗரவ உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் இங்கு 
உைரயாற் ைகயில், அன்  வி தைலப் க க்கு உதவிய 
விடயத்ைதக் கூறி, ஒ  பழிையச் சுமத்த யற்சித்தார். 
ஆனால், அன்  சிைறயிடப்பட்ட அவ ைடய தைலவர் - 
ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ேராஹண விேஜ ர அவர்கைளப் 
பா காக்கேவண் ய ஒ  கட்டத்திேல, தன  இ தி ஆைச 
ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்கைளச் சந்திக்க 
ேவண் ெமன்ப தான் என்  அவர் கூறியி ந்தா ம் 
அதற்கான சந்தர்ப்பம் அவ க்கு வழங்கப்படாமேல அவர் 
இல்லாமல் ெசய்யப்பட்டார். அேதேபால்,  EPRLF இன் 
தைலவர் பத்மநாபா அவர்கள், TELO தைலவர் ஸ்ரீ 
சபாரட்ணம் அவர்கள், PLOTE தைலவர் உமா மேகஸ்வரன், 
உதயகுமார் ேபான்ற தைலவர்கைள  யார் காணாமல் 
ஆக்கினார்கள், அல்ல  இல்லாமல் ெசய்தார்கள்?   

இன்  மக்களால் நிராகாிக்கப்பட்ட ஈ.பீ.ஆர்.எல்.எப். 
தைலைமகள், அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேதசிய தைலைமகைள 
விமர்சிக்கின்ற ஒ  சூழைலக் காண்கின்ேறாம். அன்  
இவ்வாறான பல இயக்கங்க ைடய தைலவர்கைள ம் 
ேபாராளிகைள ம் ெகான்றவர்கள் இன்  தமிழ், ஸ் ம்கள் 
மக்கள் மத்தியிேல ெப ம்பான்ைம வாக்குகைளப் ெபற்  
இந்தச் சைபக்கு வந்தி க்கின்றவர்கைளக் ெகாச்ைசப் 
ப த் கின்ற காட்சிகைள நாம் காண்கின்ேறாம். 
அேதேபான் , ெதன்பகுதியிேல ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் 
கட்சியி ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியி ம் ேபாட் யிட் ப் 
ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தின் அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்  
வந்தவர்கைளக் கூட்  எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சிப்பைத ம் 
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல மக்களால் 
நிராகாிக்கப்பட்டவர்கள் மீண் ம் தங்க ைடய 
அதிகாரத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக, இன் ம் ஒ   
வ டங்க க்கு மக்களால் தாங்கிக்ெகாள்ள யாத 
எந்தெவா  த்தச் சூழைல ம் அல்ல  நாங்கள் 
நிராகாிக்கின்ற எந்தெவா  வைகயி மான பிாிவிைன 
வாதத்ைத ம் ஏற் க்ெகாள்ளாத மக்க க்கு மத்தியிேல, 
தங்க ைடய அதிகாரத்ைத ேநாக்கிய ஒ  பயணத்திற்காக 
வன்மமான வசனங்கைளப் பாவிக்கிறார்கள். ஆனால்,  இன்  
இந்த ேமலான சைபயிேல ெகௗரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள், 
ெகௗரவ எதிர்க்கட்சிக் தைலவர் சம்பந்தன் அவர்கள், ெகௗரவ 
சுமந்திரன் அவர்கள், ெகௗரவ டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
ஆகிேயார் ேபசுகின்றேபா , இந்த நாட் ல் ஒ  சு கமான 
நிைலைய உ வாக்கேவண் ம் என்பதற்காகக் கடந்த கால 
கசப்பான வரலா கள் எல்லாவற்ைற ம் , அதாவ  
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அவற்ைற தி ம்பத் தி ம்ப எ த் க்காட்டாமல் ேபசியைத 
நான் வரேவற்கின்ேறன்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் காணி ெதாடர்பாக ம் சில 
விடயங்கைளக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல DFO ஆக இ க்கின்றவர் ஒ  சர்வாதிகாாி 
ேபான்  மக்கள் மீளக் கு யமர்த்தப்ப வதற்கு ன்னேர அந்த 
மக்க ைடய காணிகைள Forest ஆக declare பண்ணியதன் 
காரணமாக இன்  அந்த  மக்க க்கு  அங்கு மீளக் கு யமர 

யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . ேம ம், பா காப்  
அைமச்சினால் வி விக்கப்ப வதாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
இடங்கள்கூட இன்ன ம் வி விக்கப்படவில்ைல. குறிப்பாக, 
நிலாெவளியி ந்  ல்ேமாட்ைட வைரக்கும் அேதேபான்  
கிண்ணியாவி ந்  லங்காபட் னம் வைரக்கும் இ க்கின்ற 
தனிநபர்க க்குாிய 29 இடங்கள் இன்ன ம்  அவர்க க்குக் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. 

இங்கு உைரயாற்றியவர்கள் பல ம் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட வி தைலப் ேபாராளிகள், இந்த நாட் ைடய 
ஒற் ைமக்காகப் ேபாரா ய 5,000க்கு ேமற்பட்ட 
இரா வத்தினர், மற் ம் 1971ஆம் ஆண் ேல 
காணாமலாக்கப்பட்ட 25,000க்கு ேமற்பட்ட JVP யினர் 
ேபான்றவர்கைளப் பற்றிெயல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள். 
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் பல ேநாக்கங்க க்காக 
அவ்வா  ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். 1990ஆம் ஆண்  
கிண்ணியா பிரேதசத்திேல 47 பிர கர்கள் பகிரங்கமாக 
அைழத் ச் ெசல்லப்பட்  காணாமல் ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அவர்கள் இ க்கிறார்களா, இல்ைலயா, என்பைதக்கூட 
அறிய யாமல் இ க்கிற . இவ்வாறான விடயங்கைளக் 
கண்டறிவதன் லமாக,  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் 
ெதாடர்பாக அவர்கள  தாய், தந்ைதயர், உறவினர்கள் 
அவர்கள் ெதாடர்பாக ஓர் உ தியான தகவைலப் ெபறக்கூ ய, 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்  அறியக்கூ ய 
வாய்ப்பிைனப் ெப வதற்கான ஒ  சட்ட லமாகேவ இதைன 
நான் க கிேறன்.  

ஒ  தகப்பன் என்ற ஸ்தானத்தி ந்  பார்க்கும்ேபா , 
எங்க ைடய பிள்ைளகள் ெவளிேய ெசன்  ஒ  சில 
மணித்தியாலங்கள் தாமதித்  ட் க்குத் தி ம்பாமல் 
இ க்கின்றேபா  நாங்கள் தவிக்கின்ற தவிப் கள் 
எங்க க்குத் ெதாி ம். இரவிேல அந்தப் பிள்ைளகள் ட் க்கு 
வர யாத சூழல் ஏற்ப ம்ேபா  எங்க ைடய மனநிைல 
எவ்வாறி க்கும்? என்பைத நாங்கள் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். 
அந்த வைகயில், 2009ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ேல 
ேபாராட்டங்கைள நிைற ெசய்  இந்த நாட்ைட 
மீட்ெட த் விட்ேடாெமன்  நீங்கள் கூறிய பிறகு, 
தங்க ைடய பிள்ைளகைளப் பைடயினாிடம் சரணைடயச் 
ெசய் விட்  அந்தப் பிள்ைளகைள மீண் ம் காண யாத 
சூழ ேல தவித் க்ெகாண் ப்பைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். ப்ப  வ ட காலத்திேல பலவந்தமாகப் 
பைடயிேல ேசா்க்கப்பட்டவர்கள், அல்ல  இயக்கப் 
ேபாராட்டங்களிேல ேசாக்்கப்பட்டவர்கள், அல்ல  

த்தத்தின்ேபா  இல்லாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கள் 
ேபான்றவர்கைளெயல்லாம் நாங்கள் காணாமற்ேபானவர் 
களின் பட் ய ல் ேசாக்்கேவண் ய அவசியமில்ைல. இ  
தரப்பி ம் யார் யார் ெகால்லப்பட்டார்கள்? அல்ல  யார் யார் 
வ க்கட்டாயமாக இல்லாமல் ெசய்யப்பட்டார்கள்? என்ற 
விபரங்கைளெயல்லாம் ாிந் ெகாண்டவர்களாக, இந்தச் 
சட்ட லத்தின் ஊடாக ஏற்ப த்தப்படவி க்கின்ற காணாமற் 
ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகத்தின் லமான நல்ல 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் நாங்கள் சிந்திக்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

பல்ேவ பட்ட இயக்கங்களின் தைலைமகைள இல்லாமல் 
ெசய்தவர்கைள இன்  வட லத்திேல கழ்ந்  பா கின்ற 
தைலைமகைள நாங்கள் காண்கின்ேறாம். அவர்கள் 
நிராகாிக்கப்பட்டவர்கள்! மக்களால் அங்கீகாிக்கப்பட்  இன்  
இந்தச் சைபயிேல இ க்கின்றவர்கைளக்கூட அவர்கள் 
விமர்சிக்கின்றார்கள்.  அேதேபான்  எங்க ைடய இந்த 
நாட் ேல பல்ேவ பட்ட தைலவர்கள் பிரதம மந்திாிகளாக, 
பல்ேவ பட்ட தைலவர்கள் ஜனாதிபதிகளாக இ ந்தார்கள். 
ஆனால், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் ெகௗரவ பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ம் அைமதிைய ேநாக்கிய அல்ல  ஒ  தீர்ைவ 
ேநாக்கிய பயணத்ைத ேமற்ெகாள்கின்ற ேவைளயில், 
எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ேபான்றவர்கள் 
ஒத் ைழப்பாகச் ெசயற்ப கின்றேபா , இந்தச் சைப ம் 
அதற்கு ேமலான ஒத் ைழப்ைப வழங்கேவண் ம். 
அந்தவைகயில் இந்த நாட் ேல அைமதிைய ஏற்ப த்தி 
நீதியான ஒ  நிரந்தரத் தீர்ைவக் காண்பதற்கு நாங்கள் 
அைனவ ம் யற்சிக்கேவண் ெமன்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி!   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 4.53] 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට ගැෙනන 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.   ෙම් නව හඳුන්වාදීම තුළින් 
පනෙත් ව හෙය් ෙවනසක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තුළින්, ෙම් කාර්යාලය පිහිටුවීම තුළින් අෙප් 
රටට අනාගතෙය්දී මුහුණ පාන්න සිදුවන බැරෑරුම්භාවෙය් යම්කිසි 
ෙවනසක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

ගරු අගාමාත්යතුමා පළමුෙවන් කථාව කරලා ෙම් කාරණය 
සුළුෙකොට සැලකුවා. "ෙම්ක ෙම් තරම් කලබල විය යුතු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් කරන්ෙන් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ෙහොයන 
එක විතරයි. ඔන්න දැන් අපි  අවශ්ය ෙවනස්කම් ටිකත් කළා. ඒ 
නිසා  ෙම් කාර්යාලය පිහිටුවීෙමන් අෙප් රටට ෙවනත් 
ඵලවිපාකයක් නැහැ." කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, අපට 
එතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. කාරණය එෙසේ නම්,  
තමුන්නාන්ෙසේලා -ආණ්ඩුව- මහන්සි ෙවලා  ඇයි අතුරුදහන් 
වූවන්ෙග් කාර්යාලයක් පිහිටුවන්ෙන්?  පරණගම ෙකොමිසමට 
අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ 20,000ට වැඩිය පැමිණිලි ඇවිල්ලා 
තිබුණා. එයින් 5,000ට විතර ඒ ෙවලාෙව් පුළුවන් ආකාරයට 
විසඳුම් ලබා දුන්නා.  

2010  අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) පනත ෙවනස් කරලා Certificate of Absence ලබා 
දුන්නා. ඉතින්, එවැනි මාවතකට ඔබතුමන්ලාට යන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, එෙහම ෙනොකර 30/1 ජිනීවා ගිවිසුෙම් හතරෙවනි 
වගන්තිය පකාරව ඇයි  අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලයක් පිහිටුවන්ෙන්?  "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන එතරම් 
බය ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමය මුළු රටටම බලපවත්වනවා. 
1988-1989 කාලෙය් ඒවාත් අපට ෙහොයන්න පුළුවන්."   කියනවා. 
අපි කියන්ෙන්ත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ගැන ෙහොයන්න 
කියලායි. 1988-1989 කාලෙය් ඒවාත් ෙහොයන්න ඕනෑ.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අගාමාත්යතුමා "Channel 4" එකට interview එකක් දීලා 
කියනවා, අතුරුදහන් ෙවච්ච අයෙගන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් ජීවතුන් 
අතර නැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියානු පුවත් පතකට 
කියනවා, අතුරුදහන් වූවන්ෙගන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් නීත්යනුකූල 
ෙනොවන විධියට  ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන 
රැකවරණය - asylum - අරෙගන ඉන්නවාය කියලා. එතුමා එෙහම 
කියනවා නම් ෙම් ෙතොරතුරු ෙහොයනවා වාෙග්ම, 1988-1989 වූ 
සිද්ධිත් ෙහොයන්න ඕනෑ.   

දැන් ෙම් පනත  මුළු රටටම  බලපවත්නා විධියට ෙවනස් 
කළාය කියනවා. හැබැයි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) 
පනෙත් 12 (b) (i) වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා.  

"incidents of missing persons that have occurred most recently;" 

ඒ කියන්ෙන්, මෑත කාලෙය් සිදු ෙවච්ච සිදුවීම් ගැන තමයි 
ෙහොයන්ෙන්. මෑත කාලෙය් කියනෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1988 වකවානුව ෙපෙනන ෙතක් මානයක නැහැ.  ඒ 
වාෙග්ම, පනෙත් 27 වන වගන්තිෙය් පැහැදිලිව ෙමෙසේ කියා 
තිෙබනවා, "Northern and Eastern Provinces or its aftermath" 
කියලා.ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙම් පනෙත් 12(b) (i)  වන 
වගන්තියට අනුව, ෙහොයන සිදුවීම්  මෑත කාලෙය් සිදුෙවච්ච ඒවා 
ෙවන්න ඕනෑ. 27 වන වගන්තියට අනුව,  උතුරු නැෙඟනහිර සිදු 
ෙවච්ච සිදුවීම්වලට පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ. දැන් ෙකොතැනටද ෙම් 
කරුණ ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙකොතැනටද  ෙම් කරුණ අරෙගන යන්න හදන්ෙන්?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 12(f ) වගන්තිෙය් 
පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් වනවා.  

"to authorize a specified officer of the OMP, to enter without 
warrant and investigate, at any time of day or night, any place of 
detention, police station, 

prison or any other place in which any person is suspected to be 
detained, or is suspected to have previously been detained ..." 

උසාවි වෙරන්තුවක් නැතුව. පනෙත් අගට යනෙකොට 
තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙය් Inspector-Generalට කියන්න ඕනෑ, 
Inspector-General ගිහිල්ලා පැය විසිහතරක් ඇතුළත උසාවි 
වෙරන්තුවක් ගන්න ඕනෑ කියලා. පැය විසිහතරක කථාවක් 
ෙමතැන කියන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් පැය විසිහතර ඇතුළත ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙපොලීසියට නැති බලයක් ෙම් 
ආයතනයට ලැෙබනවා. එෙසේ බලයක් ලැෙබනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවයට පත් කරන කිසි ෙකෙනකුට 
විරුද්ධව සිවිල් ෙහෝ අපරාධ උසාවිෙය් නඩු පවරන්න බැහැ. ෙම් 
සංෙශෝධනය පදනම් කරෙගන ෙමම ආයතනෙය් නිලධාරින් 
පත්කරන්න ජනාධිපතිතුමාට අවුරුදු එකහමාරක් ගියා.  
ඔබතුමන්ලා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා ජනාධිපතිවරයාවත් උසාවිය ඉදිරියට ෙග්න්න පුළුවන් 
කියලා කිව්වා. හැබැයි, එෙහම කියපු ආණ්ඩුව ෙම් පනත සම්මත 
කරන ෙකොට, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් කාර්යාලය පිහිටුවන ෙකොට,  
ඒෙක් වැඩ කරන නිලධාරින්ව සිවිල් ෙහෝ අපරාධ අධිකරණයක් 
ඉදිරියට අරෙගන යන්න බැහැ කියලා කියනවා. ඒ අයෙග් 
කියාකලාපය පිළිබඳව කිසි ෙකෙනකුට පශ්න කරන්න බැහැ 
කියනවා. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ෙලොකුවට කථා කළා. දැන් ෙමොකක්ද 

ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් විධියට පිහිටුවපු ආයතනයට ලැෙබන 
ෙතොරතුරු, එෙහම නැත්නම් පිහිටුවනු ලැබූ  ෙමම කාර්යාලෙයන් 
ලැෙබන ෙතොරතුරු පිළිබඳව රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට  ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත යටෙත් දැනගන්න පුළුවන්කමක්  නැහැ. ෙමහි 
15වැනි වගන්තිෙය් තිෙබනවා, "The provisions of the Right to 
Information Act, No. 12 of 2016, shall not apply with regard 
to such information." කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
කාර්යාලෙයන් ෙසොයන ෙද්වල් පිළිබඳ විස්තර, කාර්යාලය විසින් 
ගන්නා තීන්දු පිළිබඳ විස්තර ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත 
යටෙත්වත් ලබාගන්න බැහැ. යම් කිසි ෙකෙනක් ෙම්කට විරුද්ධව 
සාක්ෂි ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා පකාශයක් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. යම් කිසි ෙකෙනක් ෙම්කට විරුද්ධව සාක්ෂි ෙදන්න 
බැහැයි කියලා කථා කරනවා. නැත්නම් මඟහරිනවා. අවසානෙය් 
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Appeal 
Court එකට අෙගෞරව කළා කියලා නඩු දමන්න පුළුවන්. විෙද්ශ 
මූල්ය ආයතනික ගිවිසුම් ඇති කර ගන්න බැහැයි කියලා 
සංෙශෝධන ෙගනාවා කියලා ෙම් කාර්යෙය් ෙවනසක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඉදිරි කාලෙය්දී 
ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා හඳුන්වාෙදන "International Convention 
for the Protection of all Persons from Enforced 
Disappearance" කියන පනත එනෙකොට ෙම් සංෙශෝධනය කරපු 
කෑලිවලින් වැඩක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඇයි? ෙම්ෙකන් ඉවත් කළ 
සියලුම ෙද් ඒ පනතට අදාළයි. ඒ නිසා අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 
ෙසවීම ගැන අපට ගැටලුවක් නැහැ. ෙසොයන්න ඕනෑ; 1988-1989 
කාලෙය් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ඉඳලා විස්තර ෙසොයන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ඒ ෙසොයන කමෙව්දය 
ෙම් නව ආයතන පිහිටුවලා කරන්න පුළුවන්ද? ෙමොකක්ද ෙම් 
කරන්න හදන්ෙන්? ඒ නිසා ෙසවීම තුළ යටි අරමුණක් තිෙබනවා 
නම්, අන්න ඒ යටි අරමුණ ෙම් රට නැවත අර්බුදයකට ඇදෙගන 
යන එක නම් ඒකට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එකත් මතක් 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. E. 

Saravanapavan. You have 10 minutes.    
 

[பி.ப. 5.01] 
 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

காணாமற்ேபாேனார் பற்றிய அ வலகத்ைத நி தல் 
சம்பந்தமான தி த்தச் சட்ட லத்தின் மீதான விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற் வதற்கு எனக்கு வாய்ப்  
வழங்கியைமக்கு நன்றி. கடந்த ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 11ஆம் 
திகதி இேத நாடா மன்றத்தில் இந்தச் சட்டத்திைன நாம் 
வாக்ெக ப்பின்றி நிைறேவற்றியி ந்ேதாம். பத்  
மாதங்களின் பின்னர் மீண் ம் அந்தச் சட்டத்தின் தி த்தம் 
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மீதான விவாதத் க்காக ஒன் கூ யி க்கின்ேறாம். 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் பிரச்சிைன கடந்த ன்  
தசாப்தமாகத் தமிழ் மக்களின் வாழ் டன் இரண்டறக் 
கலந் விட்ட விடயமாக இ ந்  வ கின்ற . 1983ஆம் 
ஆண்  சிங்களப் ேபாினவாதிகளால் இந்தத் தீவில் 
நிகழ்த்தப்பட்ட இனக் கலவரத்தில் ெதாடங்கிய காணாமல் 
ஆக்கப்ப தல் என்ற விவகாரம் 2009ஆம் ஆண்  இ திப் 
ேபார் வைட ம் வைரயில் நீண் ள்ள . 

1987ஆம் ஆண்  அைமதி காக்கும் பைட என்ற ெபயாில் 
இந்திய இரா வம் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்தில் 
கால்பதித்த . இந்திய இரா வம் நிைலெகாண் ந்த 
1987ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 1990ஆம் ஆண்  வைரயிலான 
காலப்பகுதியி ம் காணாமல் ஆக்கப்ப தல் இடம்ெபற்ற . 
இந்திய இரா வத்தினரா ம் அவர்க டன் ேசர்ந்  
இயங்கிய தமிழ் ஒட் க்கு க்களினா ம் பலர் பலவந்தமாகக் 
கடத்திச் ெசல்லப்பட்டனர். 27 ஆண் கள் கடந் ம் அவர்கள் 

 தி ம்பவில்ைல. இந்திய இரா வேமா அல்ல  
அவர்க டன் ேசர்ந்  இயங்கிய தமிழ் ஒட் க்கு ேவா இதற்கு 
இன் வைரயில் ெபா ப் க்கூறவில்ைல. இந்தக் காலத்தில் 
கடத்தப்பட்டவர்கள் ெதாடர்பில், ன்ைனய ஆட்சியாளர் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்ட காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ேடார் பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு  ன்பாக 

ைறப்பா கள் ெதாிவிக்கப்பட்டைத ம் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட் வ  ெபா த்தெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

1996ஆம் ஆண்  ஸ்ரீ லங்கா இரா வத்தின் 
கட் ப்பாட் க்குள் யாழ்ப்பாணக் குடாநா  ெகாண் வரப் 
பட்ட . சமாதான ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்திடப்பட்ட 2002ஆம் 
ஆண்  ெபப்ரவாி மாதம் வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
குடாநாட் ல் இ ந்த இைளேயார் பலர் இரா வத்தினரால் 
ைக  ெசய்யப்பட் க் காணாமல் ஆக்கப்பட்டார்கள். 
சுற்றிவைளப் க்கள் என்ற ெபயாில் இைளேயாைரச் 
சந்ேதகத்தில் ைக  ெசய் ெகாண்  ெசன்ற இரா வத்தினர் 
அவர்கைள இன் வைர வி விக்கவில்ைல. இேத சமகாலப் 
பகுதியில் ஸ்ரீ லங்கா இரா வத் டன் ேசர்ந்  தமிழ் ஆ தக் 
கு க்கள் பல ம் ஒட் க்கு க்களாக இயங்கின. காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள் விடயத்தில் இவர்க ம் ெபா ப் ச் 
ெசால்ல ேவண் யவர்கேள. அேதேவைள, இந்தக் 
காலப்பகுதியில் நாட் ன் தைலவியாக விளங்கியவர் சந்திாிகா 
அம்ைமயார் ஆவார். இப்ேபா  ேதசிய ஒ ைமப்பாட் க்கும் 
நல் ணக்கத் க்குமான அ வலகத்தின் தைலவியாக ம் 
அவர் இ க்கின்றார். ெபா ப்பான பதவியில் இப்ேபா  
இ க்கின்ற இவ ம் தன  காலத்தில் நைடெபற்ற காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட சம்பவங்க க்குப் ெபா ப் க்கூறேவண் யவேர!   

ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சிக் 
காலத்தில் 2006ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2009ஆம் ஆண்  
வைரயில் யாழ்ப்பாணத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் மிக 
அதிகம். இரா வ ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட இர  
ேவைளயிேலேய காணாமல் ஆக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் 
நடந்தன.  இரா வத்தின டன் ேசாந்்  இயங்கிய ஒட் க் 
கு வான ஈ.பீ. .பீ. யின க்கு இந்தக் கடத்தல்க டன் 
ேநர த் ெதாடர்  இ ப்பதாக மக்ஸ்ெவல் பரணகம 
ஆைணக்கு வில் ைறப்பா கள் பதி ெசய்யப்பட் ந்தன. 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் பதி த் தகவல்களின் 
அ ப்பைடயில் 450 ேபா் வைரயில் இந்தக் காலப்பகுதியில் 
காணாமல் ஆக்கப்பட் ள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  

இவற்ைறவிட மிக ேமாசமான காணாமல் ஆக்கப்பட்ட 
சம்பவம் இ திப் ேபாாின் விேலேய இடம்ெபற்ற . 
ேபாைர க்குக் ெகாண் வந்ததாக அரசு அறிவித்த 

தினத்தி ம் அதற்கு ன், பின்னான தினங்களி ம் 
ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் வட் வாகல் பாலத்தில் ைவத் ப் 

ெப மளவானவர்கள் தங்கள  பிள்ைளகைள 
இரா வத்தினாிடம் ஒப்பைடத்தனர். மதகு  ஒ வாின் 

ன்னிைலயிேலேய இ  இடம்ெபற்றி ந்த . இவ்வா  
ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்கள் இன் வைர  தி ம்பவில்ைல.  
ேபார் உக்கிரம் ெபற்றி ந்த காலத்தில் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் குைறவாேனாேர 
இ ப்பதாக அப்ேபாைதய அரசினா ம்  பா காப் ச் 
ெசயலராக இ ந்த ேகாத்தபாய ராஜபக்ஷவினா ம் 
ெதாிவிக்கப்பட் ந்த . ஆனால், ேபார் ந்த பின்னர் 

காம்களில் 3 இலட்சம் மக்கள் அைடக்கப்பட்டனர்.  
இரண்டைர இலட்சம் மக்கைளக் கணக்கில் எ க்காமல் ெபாய் 
கூறிய  ன்ைனய அரசு.  

இதைனவிட மன்னார் மாவட்டத்தின் ன்னாள் ஆயர் 
இராயப்  ேயாசப் ஆண்டைக அவர்கள் மிக க்கியமான 
தகவைல இ  ெதாடர்பில் ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். 2009ஆம் 
ஆண்  இரா வக் கட் ப்பாட் க்கு வ வதற்கு ன்னரான 
சனத்ெதாைகைய ம் இரா வக் கட் ப்பாட் க்கு வந்ததன் 
பின்னரான சனத்ெதாைகைய ம் ஒப்பிட்  1,46,000 ேபா் 
இல்லாமல் ேபானைத ெவளிப்ப த்தியி ந்தார்.  2013ஆம் 
ஆண்  அவர் இதைனப் பத்திாிைகக க்குத் 
ெதாிவித்தி ந்தார்.   

எம  தமிழர் தாயகப் மியில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட 
சம்பவங்கள் ஒவ்ெவா  காலப்பகுதியி ம் எப்ப  
நைடெபற்ற  என்பைத நான் இங்ேக கூறியதற்குக் காரணம் 
உண் .  அரசில் உள்ள பலர், காணாமல் ஆக்கப்பட்ட 
சம்பவங்கள் தனித்  வடக்கு, கிழக்கிற்கு மாத்திரம் உாிய  
அல்ல; அ  ெதன்பகுதிக்கும் உாிய தான் என்  
கூறிவ கின்றார்கள். நான் ேமேல கூறியதன் அ ப்பைடயில் 
எத்தைன இலட்சம் ேபா் காணாமல் ஆக்கப்பட் க் 
கின்றார்கள் என்ப  உங்க க்ேக லப்ப ம். இதனால் 
வடக்கு, கிழக்கின் ஒட் ெமாத்த சனத்ெதாைகயின் 
ெப ம்பான்ைம தம் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத 
நீங்கள் உணர ேவண் ம்.  27 வ டங்களாகக் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள்  தி ம் வார்கள் என்  
எதிர்பார்த்தி க்கும் அந்த உற களின் மனநிைல எப்ப  
இ க்கும் என்பைத இங்குள்ள உ ப்பினர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் 
அறிந் ெகாள்ள ேவண் ம். எத்தைனேயா ெபற்ேறார், 
பிள்ைளகள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டதால் மனநிைல பாதிக்கப் 
பட்டவர்களாக ம் அ த்தேநர உண க்ேக வழியில்லாதவர் 
களாக ம் தாயக ேதசத்தில் அல்ல ற் க்ெகாண் க் 
கின்றனர். காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளத் ேத ம் உற கள் 
உங்களிடம் நட்டஈட்ைட எதிர்பார்க்கவில்ைல என்பைத இந்த 
இடத்தில் குறித் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அவர்கள் 
ேகட்பெதல்லாம், தங்கள் அன் க்குாிய உற க க்கு என்ன 
நடந்த ? அவர்கள் எங்ேக? அவர்கள் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டால், யாரால் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள்? 
ெகாைல ெசய்தவர்க க்கு என்ன தண்டைன? இைதத்தான் 
அவர்கள் ேகட்கின்றார்கள்.  

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளத் ேத ம் உற களின் 
ேகள்விக்கு ன்ைனய அரசுகேளா, தமிழ் மக்களின் வாக்குப் 
பலத்தினால் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த அரேசா இன்ன ம் பதில் 
கூறவில்ைல. மாறாக, அவர்கைள ெமன்ேம ம் ண்ப த் ம் 
க த் க்கைளத்தான் ெதாிவித்  வ கின்றார்கள். தமிழில் 
கூ வார்கள், "ெவந்த ண்ணில் ேவல் பாய்ச்சுவ  ேபால” 
என் . அைதத்தான் இவர்கள் ெசய் வ கின்றார்கள். 
ெகௗரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள், கடந்த ஆண்  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த ேதசிய ைதப்ெபாங்கல் விழாவில் 
கலந் ெகாண் ந்தார். அங்கு அவர், காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள் இறந் விட்டார்கள் என்ற சாரப்பட ம் 
சிலர் ெவளிநா க க்குத் தப்பிச் ெசன் விட்டார்கள் என்ற 
அர்த்தப்பட ம் க த் த் ெதாிவித்தி ந்தார். காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்  ெகௗரவ பிரதம 
மந்திாி அவர்க க்குத் ெதாிந்தி ந்தால், எதற்காக இந்த 
அ வலகம் அைமக்கப்படேவண் ம்? இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளிக்கப்பட்டவர்கள் இறந்தார்கள் என்றால், 
அவர்க க்குத் தண்டைன வழங்க ேவண் ய தாேன! 

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்க க்குப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் ய ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிக்கா அம்ைமயார் தன  
ேபட் யில், “மஹிந்தவின் காலத்தில் இரா வத்தினாிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்கைள இரா வத்தினர் ெகாைல 
ெசய்தி ப்பார்கள்” என்  கூறியி ந்தார். இ  ெதாடர்பில் 
அவ க்கு நம்பிக்ைகயான ஆதாரம் கிைடக்காமல், 
ெபா ப்பான பதவியில் இ ந்தவர் இப்ப க் 
கூறியி க்கமாட்டார். அதாவ , அவர்கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட சம்பவங்க டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் என்பைத 
இந்த அரசின் க்கிய பிரதிநிதிேய ஏற் க்ெகாள்கின்றார். 
பின்னர் ஏன், இரா வத்தின க்குத் தண்டைன 
ெகா ப்பதற்குத் தயங்குகின்றீர்கள்? குற்றம் இைழத்தவர்கள் 
யாராக இ ந்தா ம் தண் க்கப்படேவண் ம் என்  இந்த 
அரசுதான் கூ கின்ற . ஆனால், குற்றம் இைழத்தவர்கள் 
பைடயினர் என்  ெதாிந்த ம் தயக்கம் காட்டப்ப வ  ஏன்? 
தமிழ் மக்கைள இந்த நாட்  மக்களாக இந்த அரேசா, அல்ல  
கடந்த அரசுகேளா க தியி ந்தால் அவர்க க்கு 
இைழக்கப்பட்ட அநீதிக க்கு எதிராக தகுதி தராதரம் பாராமல் 
தவ  ெசய்தவர்கைளத் தண் த்தி ப்பீர்கள். ஆனால், இந்தச் 
சிறிய தீவின் பிரைஜகளாக நீங்கள் தமிழ் மக்கைளக் 
க தவில்ைல என்பதால்தான், அவர்க க்கு நிகழ்ந்த 
அநீதிக க்கு எதிராக வாய்  இ க்கின்றீர்கள்.  

இங்ேக இன்ெனா  க்கிய விடயத்ைத இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் சுட் க்காட் வ  ெபா த்தம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். கடந்த ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 23ஆம் திகதி 
இந்தச் சட்டவைர  மீ  ஒப்பமிட்டீர்கள்; அ  நாட் ன் 
ஜனாதிபதிக்கு அ ப்பிைவக்கப்பட்ட . இந்த அ வலகத்ைத 
ஓர் அைமச்சுக்குப் பாரப்ப த்தி வர்த்தமானி ெவளியி வதில் 
ஜனாதிபதி காலதாமதம் ெசய் வந்தார். இதற்கு நீங்கள் கூ ம் 
காரணம், மக்கள் வி தைல ன்னணியினாின் தி த்தம் 
உள்ளடக்கப்படவில்ைல என்ப தான். ஆனால், இந்தச் 
சட்டவைர  ெதாடர்பில் பா காப் த் தரப்பினர் தம  
காிசைனகைள ெவளிப்ப த்தியி ந்தனர். 15 பக்கத்திலான 
ஆவணத்ைத ஜனாதிபதியிடம் அவர்கள் ஒப்பைடத்தி ந்தனர். 
அைத ஜனாதிபதி ம் ஏற் க்ெகாண்டார். அவர்கள  
காிசைனகைள றந்தள் வதற்கு இந்த அரசால் 

யவில்ைல. அதனாேலேய இந்த அ வலகம் நி ம் 
விடயம் தள்ளிப்ேபான . ஜனாதிபதி இந்த அ வலகத்ைத 
நி வதில் உளப் ர்வமான வி ப் டன் ெசயற்ப பவராக 
இ ந்தி ந்தால், அ வலகத்ைத நி விவிட்  இந்தத் தி த்தச் 
சட்டத்ைத பின்னர் நாடா மன்றத்தில் விவாதித்  
நிைறேவற்றியி க்கலாம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 
Please give me one more minute, Sir.  

இ தியாக ஒ  விடயத்ைதக் கூறி என  உைரைய 
த் க்ெகாள்கின்ேறன். காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் 

ெதாடர்பான விடயம் விைரந்  தீர்க்கப்பட ேவண் ம் 
என்பதில் மாற் க் க த் க்கு இடமி க்க யா . ஆனால், 
இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் நி ம் இந்த 
அ வலகத்ைத ஏற் க்ெகாள்வதற்குத் தயாாில்ைல. 
அவர்கைளப் ெபா த்தவைரயில், இலங்ைக அரசின் எந்தப் 
ெபாறி ைற டாக ம் தீர்  கிைடக்கா  என்  
நம் கின்றார்கள். அவர்கள் அவ்வா  நம் வதற்கு நியாயமான 
காரணங்கள் இ க்கின்றன. அவர்கள  ேநசத் க்குாிய - 
பாசத் க்குாிய - அன் க்குாிய உற கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டதற்குக் காரணமான இரா வத்தினைரத் 
தண் க்கக்கூடா  என்ற ேநாக்ேகா  அரசு ெசயற்ப வதால், 
இந்த அ வலகத்தின் ஊடாக ம் தங்க க்கு நியாயமான 
தீர்  கிைடக்கா  என்  எண் கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த 
அ வலகம் நி வப்பட்  அதன் ேநாக்கம் ெவற்றியைடய 
ேவண் மானால், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கைளத் ேத ம் 
உற கள் வி ம் ம் வைகயிலான விசாரைணப் ெபாறி ைற 
உள்ளடக்கப்பட ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயில் 
ேகா கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.11] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධනය) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියවන විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් 
අවස්ථාෙව් අෙප් මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා ෙබොෙහෝ සුබවාදී 
අදහස් ඉදිරිපත් කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ එක්කම ෙබොෙහොම 
අසුබවාදී අදහස් පවා ඉදිරිපත් කළ ආකාරය අපි දැක්කා. සමහරු 
ෙම් තුළින් "ෙත් ෙකෝප්පෙය් කිඹුලන් දකින" හැටිත් අපි දැක්කා.  

අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ පිච්ෙචමින් සිටි යුද්ධයක් අපි ජයගහණය 
කළාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් අපි කියන්න ඕනෑ. ඒ යුද්ධය 
ජයගහණය කිරීම ෙවනුෙවන් කිරිබත් ඉව්වා; කෑවා; සතුටු වුණා; 
පීති වුණා. ඒ යුද ජයගහණෙයන් ලබා ගන්නට තිෙබන ෙබොෙහෝ 
වාසි, වරපසාද ලබා ගත්තා; බලය ලබා ගත්තා; භුක්ති වින්දා; පීති 
වුණා. එතැනින් පස්ෙසේ සියල්ල ඉවරයි කියන ආකල්පය තුළ 
කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒක වැරදියි කියා මම හිතනවා. යුද්ධයක් 
යුදමය වශෙයන් ජයගහණය කරලා සතුරු කඳවුර පරාජය කළ 
පමණින් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. යුද්ධය ඉවරයි. එම පාර්ශ්වය පරාජයට පත් වුණා. 
හැබැයි, යුද්ධයට බලපෑ කාරණා තවම තිෙබනවා.  ඒවා ඉවර  
නැහැ. ඒවාට අවශ්ය වන පාෙයෝගික විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. ඒ 
එක්කම අෙප් හමුදාෙව් රණවිරුවන් යුද්ධෙය් ෙගොදුරු බවට පත් 
වුණා. අෙප් හමුදාෙව් රණවිරුවන් 5,100කට අධික පමාණයක් 
අතුරුදහන් වුණා. උතුෙර් තස්තවාදීන් හැටියට සටන් වැදුණු අය 
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අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලටම මැද්ෙදන් ෙම් කිසිම 
ෙදයකට සම්බන්ධ ෙනොවුණු දවිඩ හා සිංහල අහිංසක සාමාන්ය 
සිවිල් ජනතාව ෙම් යුද්ධෙය්දී අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. 

මම අහන්ෙන් ශිෂ්ට සම්පන්න, ශීලාචාර රටක් හැටියට, 
ශීලාචාරව විනිවිද ෙපෙනන පාලනයක් ෙගන යන රටක් හැටියට 
අපි ෙම් වාෙග් ෙදයක් ෙලෝකය තුළ ෙගොඩ නඟා අෙප් තිෙබන 
ශිෂ්ටකම, ශීලාචාරකම, සදාචාර සම්පන්නකම, විනිවිදභාවය 
ෙපන්වන එෙක් තිෙබන වැරැද්ද ෙමොකක්ද කියලායි. අපි 
විනිවිදභාවය ෙපන්වනවා යනු ෙදෝහීකමක්ද? මානුෂිකත්වය, 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා කියන එක ෙදෝහීකමක්ද කියන එක මම 
අහන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන් සිංහල හා ෙදමළ යුද්ධෙය්දී අවතැන් වුණු 
පුද්ගලයින්ට භාර්යාවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ට දරු-දැරියන් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ට ෙදමව්පියන් ඉන්නවා. තමන්ෙග් දරුවාට, තමන්ෙග් 
ඥාතියාට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියන එක ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. 
සමහර විට එෙසේ අතුරුදහන් වුණු පුද්ගලයාෙග් භාර්යාවට තම 
ස්වාමිපුරුෂයා ගැන තීරණයක් ගන්න බැහැ. දුවා-දරුවන්ට 
තමන්ෙග් පියා ගැන තීරණයක් ගන්න බැහැ. ෙද්පළක්, 
අයිතිවාසිකමක් පැවරීම ෙහෝ ලියා දීම වැනි කටයුත්තක් කරන්න 
බැහැ. එම පුද්ගලයා සිටිනවාද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව 
දන්ෙන් නැහැ. සිංහල ෙහෝ ෙව්වා, ෙදමළ ෙහෝ  ෙව්වා, පසු ගිය 
කාලෙය් අතුරුදහන් වූ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සාමාජිකයින් 
ෙහෝ ෙව්වා, හිටපු අෙනක් සාමාන්ය සිවිල් ජනතාව ෙහෝ ෙව්වා 
ෙමොවුන් පිළිබඳව සැඟවිලා, වැළලිලා, ගුහාගත ෙවලා, නිදන්ගත 
ෙවලා තිෙබන ෙතොරතුරු එෙසේ තබන්ෙන් නැතුව ඒවා සියල්ල 
එළියට අරෙගන විනිවිදභාවෙයන් අපි එළියට ෙදන එක 
ෙදෝහීකමක්ද කියන එක විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අහන්නට කැමැතියි.  

දැන් සමහරු බයයි, හාරනවාට. හාරන ෙකොට - හාරන ෙකොට, 
වහපු කුණු මතු ෙවයි කියලා ෙමොකක්ෙදෝ "ෙත් ෙකෝප්පෙය් 
බයක්", අනියත බයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා, 
කරුණාකරලා බය ෙවන්න එපා; ෙම්ක ෙද්ශපාලනික වශෙයන් 
පළි ගැනීමක්වත්, ෙද්ශපාලනික වශෙයන් මඩ ගැසීමක්වත්, 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ෙගොදුරු කර ගැනීමක්වත්, කාටවත් 
ෙචෝදනා පැවරීමක්වත් ෙනොෙවයි කියලා. එෙසේම ෙමය, යුද්ධෙයන් 
අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් කරන මානුෂික, සාධාරණ 
කටයුත්තක්ය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් අපි 
කියනවා.  

දැන් "විෙද්ශීය සම්බන්ධතා එනවා" කියලා ආපසු ෙචෝදනා 
කරනවා. ෙම්වා හැම දාම දකින "ෙත් ෙකෝප්පෙය් කුණාටු". අපි 
විෙද්ශීය සම්බන්ධතා ෙමොනවාටද, අරෙගන නැත්ෙත්?  

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා ඝාතනය ෙවනෙකොට, 1956දී 
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඝාතනය ෙවනෙකොට, එතැනින් පටන් 
ගත්තාට පසුව අෙප් රෙට් පැවති යුද්ධයට අවශ්ය විෙශේෂඥ සහාය, 
දැනුම, ආයුධ,  satellite තාක්ෂණය කියන ෙම් සියල්ල අප 
විෙද්ශෙයන් ගත්ෙත් නැද්ද? අෙප් විවිධ කටයුතු සඳහා විෙද්ශීය 
ඥානය, ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ හැකියාවන්, තාක්ෂණය අප ග න්ෙන් 
නැද්ද? යම්කිසි ආකාරයකින් අවශ්ය වුෙණොත් අප විෙද්ශීය සහාය 
ගන්නවා. ඒක ෙගෝනි බිල්ෙලක් මවා ගන්න අවශ්ය කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයට ඒ 
සාමාජිකයන් හත්ෙදනා පත් කරන්ෙන් අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමායි. ඔවුන් සම්පූර්ණෙයන් ශී ලාංකිකයන් විය යුතුයි. 
එෙහම තමයි සඳහන් වන්ෙන්. ඉතින් ෙම් කාර්යාලය සඳහා         
ශී ලාංකිකයන් හත්ෙදෙනක් ෙම් රෙට් නායකයා -ජනාධිපතිවරයා- 
විසින් පත් කරනෙකොට අප කලබල ෙවන්න තිෙබන අවශ්යතාව 
ෙමොකක්ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් කාරණය ෙම්කයි. 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් සිංහල මාධ්යෙව්දිෙයක්. ඔහුෙග් 
අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව ආඩපළි කියව කියවා ඔහුෙග් බිරිඳ අදටත් 
හතර වෙට් යනවා. ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, මාධ්යවල විතරක් 
ෙනොෙවයි, විෙද්ශ රටවල පවා -ෙලෝකය පුරා- තමාෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයාෙග් අතුරුදහන්වීම පිළිබඳව ඇය කියවමින් යනවා. 
ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න, ෙමෙහම කියවමින් යන්න යන්න 
කිලුටු වන්ෙන් අෙප් රෙට් නම බව. ෙමෙහම කියවමින් යනෙකොට 
අෙප් රෙට් තිෙබන කීර්ති නාමය තමයි පලුදු වන්ෙන්. ෙදමළ 
සිංහල පශ්නයක්, මුස්ලිම් පශ්නයක්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
කියන පක්ෂ පශ්නයක්, ජාති, කුල, ආගම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි 
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයලාෙගයි, අෙපයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙහොඳයි. 

පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයාෙග් ෙනෝනාත් එෙහම කියව 
කියවා යනවා වාෙග්, තව කී දාහක් අෙප් රට පිළිබඳව අප ෙම් 
සඟවා ෙගන, වහෙගන, හිරකරෙගන ඉන්න හදන ෙද් ගැන කිය 
කියා යනවා ඇද්ද? ෙමෙහම කිය කියා යෑම තුළින් අෙප් රෙට් 
තිෙබන කීර්ති නාමය තමයි විනාශ වන්ෙන්. එම නිසා විනිවිද 
ෙපෙනන රටක් හැටියට අප ෙලෝකයත් සමඟ ගනුෙදනු කරන්න 
ඕනෑ. හුදකලා මානසිකත්වයකින්, ෙගෝතිකයන් වාෙග් අප 
කටයුතු කරන්න ගිෙයොත් අපට ඉදිරියට යන්න බැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප යමක් වහන්න වහන්න, 
හංගන්න හංගන්න, හිර කරෙගන ඉන්න ඉන්න තමයි, ඒ පිළිබඳ 
තිෙබන දුගඳ, අපකීර්තිය, කට කථා, වැරැදි කථා සියල්ල 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන්. අප යම්කිසි ෙදයක් එළියට ෙදනවා නම්, 
සැබෑ විධියට විනිවිදව ෙපන්වනවා නම් ඒ ෙමොන කට 
කථාවක්වත්, වැරැදි අර්ථ කථනවත්, සැක සංකාවක් ෙමොකුත් 
නැහැ. එම නිසා මම කියන්ෙන් අප වහෙගන සිටි කාලය ඉවරයි 
කියායි. අප පුළුවන් තරම් විනිවිදව ඉන්නවා නම්, අප ගැන වැරැදි 
කථා, කට කථා ෙබොරු කථා අපට ෙගොනු කරන්න හම්බ වන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ලස්සන රටක්; දීප්තිමත් රටක්; ෙලෝකය පුරා 
ෙහොඳම අහන්න පුළුවන් රටක්; ශීලාචාර මිනිසුන් සිටින රටක්; 
ශිෂ්ටසම්පන්න මිනිසුන් සිටින රටක් ෙලස අෙප් රට ඉදිරියට 
ගන්න නම්, ෙම් වාෙග් කාරණා සිද්ධ වන්න ඕනෑ බව පකාශ 
කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි.  
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟ  ට, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.   

 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමාෙග් ෙවලාවත් මට දුන්නා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න. මම බලලා කියන්නම්.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ම ට තිෙබන විනාඩි 7යි, එතුමාට තිෙබන විනාඩි 7යි එකතු 

කළාම මට විනාඩි 14ක් තිෙබනවා.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, විනාඩි 7ක් ෙනොව එය විනාඩි 5ක් ෙවලා තිබුණා. පහ, 

පහ එකතු වුණාම විනාඩි 10යි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔබතුමා මෙග් මිත මන්තීතුමා ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔක්ෙකොම ෙවලාවට මිතයි.  

 
[අ.භා. 5.19] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මම හැම දාම ඔබතුමා සමඟ මිතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අංක 14 දරන 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනත 2016 අෙගෝස්තු 
මාස ෙය් 11වැනි දා ෙකටුම්පතක් ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහා කලබගෑනියක් ඇති වුණු 
දිනයක් එදා.  ඉන් අනතුරුව නැවත එයට සංෙශෝධන ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා. එයින් සංෙශෝධන ෙදකක් අද පිළිෙගන තිෙබනවා. 
එය පිළිෙගන අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් කාර්යාලය 
පිහිටුවන්න වන්ෙන් අද ෙමම සංෙශෝධන ෙදක පිළිගත්තාට පසුව, 
නැවත එම සාමාජිකයන් නම් කිරීෙමන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා 
විසින් ඒ සඳහා අත්සන් කිරීෙමන් පසුවයි.  

අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, අතුරුදහන් වූ ෙකෙනකු 
සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒක ෙසොයා බලන 
එක රජයක; රටක වගකීමක්ය කියලා. ඒෙක් කිසිම සැකයක් 
නැහැ. ඒකට ජාතියක්, ආගමක්, කුලයක්, පක්ෂයක් යනාදී කිසි 
ෙදයක් අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
රෙට් ශී ලාංකීය පුරවැසිෙයක් හැටියට ඒ අසාධාරණයට ලක් වුණ 
ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් යම් ෙහොඳ කර්තව්යයක් ෙවනවා නම් ඒක 
ඉටු කරන්න ඕනෑ. නමුත්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය පිහිටුවන්න වැඩ පිළිෙවළ ආෙව් ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, අෙප් රෙට් අවුරුදු 30ක් 
තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධයක් අවසන් වුණා. ඒ අවුරුදු 30ක් තුළ පැවැති 
යුද්ධය 2009 මැයි මාසෙය් 19 ෙවනිදා අවසන් ෙනොවුණා නම්, 
වීෙරෝදාර රණවිරුෙවෝ සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙමම යුද්ධය අවසන් කරන්න නායකත්වය ෙනොදී එය 
අවසන් ෙනොවුණා නම්, පසු ගිය අවුරුදු 8 ඇතුළතත් අතුරුදහන්වීම් 

සිදු ෙවනවා. ඒෙක් කිසිම සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම 
අතුරුදහන් ෙවනවා. ඒක උතුෙරත් ෙවයි, නැ ෙඟනහිරත් ෙවයි, 
රෙට් අෙනකුත් තැන්වලත් ෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් නම 

ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 
සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல், 

நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் பற்றிய பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment, Welfare and  Kandyan Heritage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
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 බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON.EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය අවසන් ෙනොවුණා නම් 

ඒ අතුරුදහන්වීම එෙසේම තිෙබනවා. ෙම් කියන සංඛ්යා 
ෙල්ඛනවලට පසු ගිය අවුරුදු 8ක කාලයත් එකතු වන විට  
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ෙග් පමාණය තවත් වැඩි ෙවනවා. හමුදා 
සාමාජිකයන් 5,500 ක් කියලා කිව්වා නම්, ඒක සමහර ෙවලාවට 
15,000ක් බවට පරිවර්තනය ෙවයි. සාමාන්ය වැසිෙයෝ ෙවන්න 
පුළුවන්, එල්ටීටීඊකාරෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ පමාණය වැඩි 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් පැහැදිලිවම යුද්ධය අවසන් කළා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ගැන කථා කරනෙකොට ෙම් රෙට් හිටපු 
ජනාධිපතිවරු කිහිප ෙදෙනකුට කරන්න බැරි ෙවච්ච ෙද්, 
රජයන්ට කරන්න බැරි ෙවච්ච ෙද් ඉටු කරලා යුද්ධය අවසන් 
කරපු එක ගැන අපට කථා කරන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
ගැන කථා කරනවිට අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙමම අතුරුදහන්වීම සිදු ෙවන්ෙන් එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
කාලෙය් විතරද කියලා? නැහැ. 1988-1989 කාලෙය් සිදු වූ සිදුවීම් 
ගැන  මූලාසනෙය් ඉන්න අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙහොඳට දන්නවා. 
එතුමා අද ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. 1988-1989 කාලෙය්ත් 
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අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. 1988-1989 කාලෙය් අතුරුදහන් 
වුණු ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ධාරාවක 
පධාන නායකෙයක්. ෙරෝහණ විෙජ්වීර කියන ඒ ෙද්ශපාලන 
නායකයා 1988-1989 කාලෙය්දී අතුරුදහන් වුණා. කවුද, ආණ්ඩු 
කෙළේ?   

මට ඉස්සරෙවලා තරුණ මන්තීවරෙයකු වන තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මන්තීතුමා කථා කළා. මට ඇහුණා එතුමා කියනවා 
“හාරන්න” කියලා. හාරනෙකොට බයයි. හාරන්න. අලුත් වළවලුයි, 
පරණ වළවලුයි ඔක්ෙකෝම හාරන්න. හාරනෙකොට තමයි උඩ 
එන්ෙන්. හැම එකක්ම හාරන්න. හැබැයි, තමන්ට ඕනෑ එක 
විතරක් හාරන්න පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න එපා. තමන්ට 
ඕනෑ එක හාරන්න, තමන්ට කබරෙගොයාව තලෙගොයා කර ගන්න 
ඕනෑ වුණාම ෙම් විධියට පනත් ෙකටුම්පත්  ෙගෙනන්න එපා 
කියන එක අපි කියනවා. ෙහොයන්න, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායක ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමාෙග් අතුරුදහන්වීම  ගැන. 
එවකට පැවැති රජය කුමක්ද කියලා ෙහොයන්න. එවකට රෙට් 
හිටපු අගමැතිවරයා කවුද කියලා ෙහොයන්න. එවකට හිටපු තරුණ 
කටයුතු ඇමතිවරයා කවුද කියලා ෙහොයන්න. ෙම්වාත් ෙහොයන්න. 
ෙම්වාත් ෙහොයනෙකොට ෙම් අතුරුදහන්වීම් ගැනත් ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. ඒවාත් ෙහොයලා අෙනක් ඒවාට පිළිතුරු දුන්ෙනොත් 
ජාත්යන්තරයට ආදර්ශයක් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, 
ජාත්යන්තරය ෙවනුෙවන් ෙන් ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන්. 
ජාත්යන්තරය පිනවීම  කරන්න ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා කිව්ව ෙද්වල් අපට ඇහුණා. 

 නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් කිව්වා ෙන්, අතුරුදහන් වුණාය 
කියලා කියන සමහර අය පිට රටවල ඉන්නවා කියලා. ඒක 
පාෙයෝගිකව අපිත් දැකලා තිෙබනවා. හැබැයි, අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 
කාර්යාල පිහිටුවනෙකොට ඒක ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, 
යාපනෙය්ත් පිහිටුවන්න ඕනෑ, වන්නිෙය්ත් පිහිටුවන්න ඕනෑ, 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත් පිහිටුවන්න ඕනෑය කියලා සම්පන්දන් 
මැතිතුමා කිව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම 
කාර්යාල දකුෙණ්ත් පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඉතිහාසෙය් අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන් සම්බන්ධ පශ්න දකුෙණ්ත් තිෙබනවා. එෙහමනම්, 
දකුෙණ්ත් ෙම් කාර්යාල පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඒ පළාෙත්ත් ෙම් හා 
සම්බන්ධ පශ්න තිෙබනවා.   

තමන්ෙග් ෙකෙනක් අතුරුදහන් වූවාය කියා ෙම් එන 
බිරින්දෑවරුන්, ෙම් එන දරුවන්, ෙම් එන පවුල්වලට සම්බන්ධකම් 
තිෙබන අය හා සමානවම 88, 89 අවුරුදුවල අතුරුදහන් වූ 
අ යෙග්ත් බිරින්දෑවරුන්, දරුවන් ඉන්නවා. ෙමොකද, එදා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට සාමාජිකයන් වශෙයන් බැඳුෙණ් කසාද බැඳපු 
නැති අයද? කසාද බැඳපු අයත් හිටියා, ඒ අයටත් ළමයින් හම්බ 
වුණා, තාත්තලා වුණු අය හිටියා. අපි එතැනින් පටන් ගනිමු. 
එතැනින් පටන් ගත්තාම සමහර ෙවලාවට ෙම් අය ගැන ෙසොයන්න 
පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි විශ්වාසයක් තිෙබ්ද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ෙම් පනතට සංෙශෝධන ෙගෙනන ෙකොට           
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුත් සංෙශෝධන ෙගනාවා කියලා. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ සංෙශෝධන ෙගෙනනෙකොට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙයනුත් සංෙශොධන හයක් ෙගනාවා. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමාත්, ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමාත් ඒකාබද්ධව 
අත්සන් කර සංෙශෝධන හයක් ෙගනාවා. ඒ සංෙශෝධන හයට 
ෙමොකද වුෙණ්? ඒ සංෙශෝධන හය හැලුණාද? ෙකොෙහේද, ඒ 
සංෙශෝධන හය ගිෙය්? ඒකත් පශ්නයක්. ඒ සංෙශෝධන හයට 
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියන එක අපි දැන ගන්නට කැමතියි. ඒ 
සං ෙශෝධන හයට සිද්ධ වුණු ෙදයක් නැහැ. එම නිසා ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීම ගැන ෙදබිඩි පිළිෙවතක් ඉදිරියට 
කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කථා කර නෙකොට කිව්වා, 
"අද සංෙශෝධන සහිතව ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාමාජිකයන් පත් කර, ජනාධිපතිතුමා 
අත්සන් කළාට පස්ෙසේ කාර්යාලය පිහිටුවන්න පුළුවන්" කියා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙම් විෂයය පථය යම් අමාත්යාංශයකට එකතු කරන්නට 
ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ ගරු අගමැතිතුමාට, 
නැත්නම් විෂයභාර ඇමතිවරුන් කාට ෙහෝ ෙම් විෂය එකතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය ගැන 
වගකීමට ඇමතිවරෙයකු ඉන්න ඕනෑ. අපටත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා, ෙම්ක කාටද ෙදන්ෙන් කියන එක ගැන. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යටෙත්, ආරක්ෂක  
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය තිෙබන නිසා ෙම් විෂයය එතැනට 
යන්නත් පුළුවන්ලු; එෙසේ නැත්නම් අෙප් අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්යවරයා හැටියට ෙම්වාට මැදිහත් 
ෙවන නිසා එතැනට යන්නත් පුළුවන් ෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් 
අමාත්යාංශවලට විෂයයන් ෙබදූ විධියට රෙට් මිනිසුන්ටත්, අපටත් 
සැකයක් තිෙබනවා, ෙම් අවස්ථා ෙදකම තිෙයද්දී, ෙම් විෂයය 
විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශයට යාවිද කියලායි. ෙමොකද ෙහේතුව, 
මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු ෙලොතරැයි ෙබෝඩ් එක ඒ විධියට 
ෙදනවා නම් මා මිත ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමනි, 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් ඇති කරන කාර්යාලය විද්යා, 
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශයට ෙහෝ කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයට 
ෙහෝ සංස්කෘතික අමාත්යාංශයට ගියා ට කමක් නැහැ ෙන්ද? රටක 
එෙහම ෙවන්නට පුළුවන්. එෙහම ෙවලාත් තිෙබනවා ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] කීඩා අමාත්යාංශයට නම් ෙකොෙහොමවත් ෙදන එකක් 
නැහැ. නමුත් ෙම් විධියට  තමයි ෙම් රෙට් කරුණු සිදු වන්ෙන්. දැන් 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන විහිළුවක් ෙවලා.  

සමහර ෙවලාවට කැබිනට් එෙක් ඉන්න ඇමතිවරුන්ටත්, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක අමැතිතුමාට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමාට ෙහෝ පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ටවත් ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්නට බැහැ. ගෙම්දී ඒ අයත් කියන්ෙන්, ෙම්වා ෙද්ශපාලන 
විහිළු කියායි. එම නිසා අතුරුදහන් වූ  තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය  පිහිටුවන ගමන්ම ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙපරළියක් ඇති කරන්න,  ජාතිවාදී 
මානසිකත්වයට, ජාතිවාදී  හැඟීම් ඉස්මතු කරන වැඩ 
පිළිෙවළවලට තිත තියන්න කියලායි අපි ඉල්ලන්ෙන්. නැත්නම්  
ඒ අදහස් නැවත ඉදිරියට ආෙවොත් ෙවන්ෙන් නැවත යුද්ධයකට 
අත වැනීමයි; යුද්ධයක් ඇති වීමයි. එෙලස යුද්ධයක් ඇති වුණාට 
පස්ෙසේ නැවත අතුරුදහන් වීම් ඇති ෙවයි. එතෙකොට ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඇති කළ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය  ෙවනුවට තව ආණ්ඩුවකට අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳව කාර්යාල තුන හතරක් ඇති කරන්න ෙවයි; ගමකට එක 
ගණෙන් ඇති  කරන්න ෙවයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් කියාවලිය 
ඉදිරියට ෙගන යනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ කියලා. කාට ෙහෝ 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, යම් කිසි ෙකෙනක් 
අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුත්ත 
කරනවාට අපි කැමැතියි. හැබැයි ෙමය පාවිච්චි කර ෙගන ඉදිරියට 
යම් පුද්ගලෙයක් යැෙපන්න හදනවා නම්, යම් පක්ෂයක් 
යැෙපන්න හදනවා නම්, යම් ජාතියක් යැෙපන්න හදනවා නම් 
එයට අපි විරුද්ධයි කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඊළඟට, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.30] 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 අංක 14 දරන 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වූ ෙම් විවාදයට අද දවෙසේ එක් 
ෙවන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

අපි සියලුෙදනා ෙම් සම්බන්ධව කථා කර තිෙබනවා. අ ෙප් 
රෙට් අතුරුදහන්වීම් සිදු ෙවන්ෙන් ෙකොයි කාල වකවානුෙව් ඉඳලාද 
කියලා බැලුෙවොත්, අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබන කාල 
වකවානුව, අපට මතක තිෙබන කාල වකවානුව තමයි 1971 
කැරැල්ල පැවැති කාලය. ඒ කාලය තුළ විශාල සංඛ්යාවක් 
අතුරුදහන් වුණා කියලා අපි දන්නවා. ඊට පසුව එන 1988 - 1989 
කාලයත් ඒ වාෙග්මයි.  ඉන් පසුව පසු ගිය අවුරුදු 30ක යුද්ධ 
කාලෙය් දිගටම අතුරුදහන්වීම් විශාල සංඛ්යාවක් සිදු වුණා. ඒ 
කාල වකවානුව තුළ සිවිල් පුරවැසියන් ෙමන්ම, හමුදාෙව් 
5,000ක්ෙදනා ද  අතුරුදහන් වුණාය කියන එක රෙට් පුරවැසියන් 
විධියට අපි සියලුෙදනාම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා. පසු ගිය 
කාල වකවානුව බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඒ සම්බන්ධව 
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොමිෂන් සභා විශාල පමාණයක් පත් කර ඇති 
බව.  ෙමෙලස ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න පටන් ගත්ෙත් 1991 
වර්ෂෙය්. 1991 වර්ෂෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්, "අකැමැත්ෙතන් ඉවත් කිරීම" පිළිබඳව ෙම් වාෙග් 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කළා. නමුත්, ඒ ෙකොමිෂන් සභාව ගත්ත 
කිසිදු තීරණයක්  ගැන අපට දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. 1992 
වසෙර්ත් ෙම් වාෙග්ම අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පත් කළා. හැබැයි, එයින් ගත්ත පියවර ෙමොනවාද, ඒ අයට දුන්න 
සහනය, වන්දිය ෙමොකක්ද, අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ් කියන 
කිසිම ෙදයක් අපි දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 1993 වසෙර් 
ෙම් නමින්ම තවත් ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කළා. ඒ 
කියන්ෙන් 1991, 1992, 1993 වර්ෂවල. 1993 වර්ෂෙය්, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා,  අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව ෙකොමිෂන් 
සභාවක් නැවත පත් කළා. එයින් ඇති වුණ තත්ත්වය පිළිබඳවත් 
අපි කවුරුවත් දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 1994 වර්ෂෙය්, 
අවුරුදු 17කට පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පත් වුණාම 
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිෙටව්වා. එහි 
වාර්තාව 1997 වර්ෂෙය් ෙගනැත් දීලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒ 
සම්බන්ධව කිසිදු පියවරක් ෙම් ෙවනතුරු අරෙගන නැහැ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, 1998 වර්ෂෙය්ත් ෙම් වාෙග්ම ෙකොමිෂන් 

සභාවක් පිහිෙටව්වා. 2001 වර්ෂෙය් එහි වාර්තාව පිට වුණා. එයට 
අත්වුණු ඉරණම අපි කවුරුවත් දන්ෙන්ත් නැහැ. යුද්ධෙයන් පසුව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් පරණගම ෙකොමිෂන් සභාව පිහිෙටව්වා. එයින් ෙසොයා 
ගැනීම් විශාල සංඛ්යාවක් සිදු කළා. විෙශේෂෙයන් 5,000කට අධික 
හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් රණ විරුවන් අතුරුදහන් ෙවලා තිබුණා. 
ඒ වාෙග්ම 16,000කට අධික පැමිණිලි සංඛ්යාවක් ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිබුණා. පරණගම වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා, ෙම් 
කියාදාමය තුළ 60,000කට අධික සංඛ්යාවක් අතුරුදහන් වුණාය 
කියලා. නමුත්, කවුරුවත් ඒවාෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ; එකතු කරලා තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ. එතැනින් පසුව ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියන 
එක අපි සියලු ෙදනාටම පශ්නයක්. එම නිසා තමයි අද අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳ පශ්නය, ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා මට කලින් කථා කළා. 
එතුමා  ෙම් අදාළ පනත හරියට කියවලා නැති ආකාරයක් තමයි 
මට එතුමාෙග් කථාෙවන් ෙත්රුෙණ්. එම නිසා ෙම් පනත හරියට 
කියවලා, ෙම් ගැන කථා කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. එතුමා අතුරුදහන් වූවන්ට අදාළ කාලය පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් කථා කළා.  ෙම් පනෙත් 10 (2) වගන්තිෙය්  
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

"යම් තැනැත්තකු අතුරුදහන් වූ කාලවකවානුව ෙනොතකා 'අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන්' පිළිබඳ කාර්යාලෙය් කාර්යභාරය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ විය යුතු ය."  

අපි ඒ පනත තවත් කියවාෙගන යනෙකොට එහි 12 (ආ) 
වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා:    

 " (i) ඉතා මෑතක දී සිදු වූ පුද්ගලයන් අතුරුදහන් වීම පිළිබඳ  
 සිද්ධීන්;  

 (ii)  දැනටමත් වැදගත් සාක්ෂි තිෙබන සිද්ධීන්;  

 (iii)  ඕ.එම්.පී. හි මතය අනුව මහජනතාවට වැදගත් වන සිද්ධීන්" 

ෙම් ඕනෑම කාරණයක් පිළිබඳව ෙම් කියාදාමය ස්ථාපිත කර 
ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමාට මම කියන්න 
කැමැතියි කරුණාකරලා බලන්න කියලා - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ඇමැතිතුමා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් 

ෙහෝ මන්තීවරෙයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලදී 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ,மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE 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 ඇමැතිතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනෙත් 27 වැනි 

වගන්තියත් මම කියවන්න කැමැතියි. එහි  ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 
 

 " (i)  උතුරු නැෙගනහිර පළාත්වල සිදු වූ සන්නද්ධ ගැටුම් අතරතුර ෙහෝ එහි 
පතිඵලයක් ෙලස නැතෙහොත් එම සන්නද්ධ ගැටුම්වලට පසුව 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තකු ෙහෝ 'යුද්ධෙය් දී අතුරුදහන් වූ' තැනැත්තකු 
ෙලස හඳුන්වනු ලබන තැනැත්තකු කියාත්විතෙය් දී අතුරුදහන් වූ 
සන්නද්ධ හමුදාවල සාමාජිකයකු ෙහෝ ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයකු; ෙහෝ  

 (ii) ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාවයක් ෙහෝ සිවිල් කැරළි ෙකෝලාහල ෙහෝ 
සම්බන්ධෙයන්  අතුරුදහන් වූ ; ෙහෝ " 

 ඒ පුද්ගලයන් පිළිබඳ ෙසොයා බලන්න කාර්යාලයක් 
පිහිටුවන්න තමයි ෙමම පනත ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්.  

ඒක නිසා ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, ෙම්ක උතුරු-නැ ෙඟනහිරට 
විතරක් සම්බන්ධ කරලා, නැත්නම් මෑතකදී සිදුවූ සිද්ධීන් ගැන 
විතරක් සංසන්දනය කරලා හදන කියාවලියක් ෙනොෙවයි කියලා. 
වැදගත් කාරණාවක් ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කථා කරන 
ෙකොට ඒවා අෙප් රෙට් ජනතාව අතරට යනවා. මිනිස්සු අතර විවිධ 
මානසික පශ්න තිෙබන අය ඉන්න පුළුවන්. ෙම් සියලු කාරණා මත 
ඔවුන් ෙම්වා වැරැදි විධියට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත හරිහමන් විධියට කියවලා ආවා නම් එතුමාට ෙම් 
වාෙග් කථාවක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි. 

තමා ෙවත රහෙසේ ෙදන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත අදාළ වීම ගැන එතුමා කථා 
කළා. දැන් බලන්න ෙමම පනෙත් 15.(1) වගන්තිය යටෙත් 
ෙමෙහම සඳහන් වනවා: 

"... තමා ෙවත රහෙසේ දැනුම් ෙදන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන් එම 
තැනැත්තා විසින් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කරමින් එෙසේ ආරක්ෂා කිරීමට 
ආධාර කළ යුතු ය.  එම ෙතොරතුරු සම්බන්ධෙයන් 2016 අංක 12 දරන 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනෙත් විධිවිධාන අදාල ෙනොවිය 
යුතු ය."  

 ඒ වගන්තිෙයන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ වගන්තිෙයන් 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්ෙන්, ඒ පුද්ගලයා ලබාෙදන ලද 
ෙතොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම වැදගත් බවත් ඒක ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනෙත් විධිවිධානවලට අදාළ 
ෙවන්ෙන් නැති බවත්. ෙම්ක ඇත්ත කථාවක්.  

දැන් කවුරු හරි 1980 ගණන්වල අතුරුදන් වූ පුද්ගලෙයකුෙග් 
ෙතොරතුරු ඇවිල්ලා කියනවා කියලා හිතමු. "කවුද ඒ සාක්ෂි දුන්නු 
පුද්ගලයා;  දින 14ක් ඇතුළත මට ඒ ෙතොරතුරු එවන්න; ෙම් 
පැමිණිල්ල කරපු පුද්ගලයාෙග් නම මට ෙදන්න; ඔහු කියන 

එක්ෙකනාෙග් නම ෙමොකක්ද; කවුද අතුරුදන් කෙළේ?" කියලා 
ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත යටෙත් කවුරු හරි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඇහුෙවොත් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒක ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත යටෙත් ගියාම ඊළඟට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඇයි ෙම්වා ගැන කල්පනා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්?  

කරුණාකරලා කථා කරන ෙකොට ෙම් ගැන යම් අදහසක් 
තියාෙගන කථා කරන්න. ෙමොකද, අපි ඔක්ෙකෝම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු. මම එතුමාට  ෙචෝදනා කරනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් කාරණා කියන ෙකොට කෑල්ලක් ෙදකක් 
අරෙගන කියන එෙකන් විශාල ෙනොසන්සුන්තාවක් රට ඇතුෙළේ 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව ෙමහි 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා, ෙම් කියාදාමය කරන ෙකොට ෙම් 
නිලධාරින් පැහැදිලිවම සාමාන්ය රාජ්ය නිලධාරින් විධියට 
සලකලා තිෙබනවා කියලා.  

ෙමම පනෙත් 25. (1) (අ) වගන්තිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

 "... කියාවත් ෙහෝ අත්හැරීමක් යම් නීති කෘත්යක දී ෙහෝ යම් 
අධිකරණයක් ඉදිරිපිට අභිෙයෝගයට ලක් කළ ෙනොහැකි ය."  

ඒක හරි. හැබැයි ඒ වාෙග්ම ඊට යටින් තිෙබන එකත් කියවන්න. 
25. (2) (අ) වගන්තිෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන්ව 
තිෙබනවා: 

"... අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් අධිකාරි බලයට 
එෙරහිව අපහාස කිරීම සම්බන්ධෙයන් හැර, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලෙය් යම් සාමාජිකයකු ෙහෝ නිලධරයකු ෙහෝ ෙසේවකයකු 
විසින් සද්භාවෙයන් කරන ලද නැතෙහොත් කිරීම අත්හරින ලද යම් 
කියාවක් සඳහා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් යම් 
සාමාජිකයකු, නිලධරයකු ෙහෝ ෙසේවකයකුට එෙරහිව කිසිදු සිවිල් ෙහෝ 
අපරාධ නඩුවක් පවරනු ෙනොලැබිය යුතු ය."  

ෙමහි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, 
සද්භාවෙයන් ෙම් කියාදාමය කරනවා නම් ඒ නිලධාරිෙයකුට 
විරුද්ධව නඩු පවරන්න බැහැ කියලා. හැබැයි, අසද්භාවෙයන් -
ඒෙකන් ෙමොකක්ද අදහස් කරන්ෙන්?- කරන්නාවූ කියාවක් 
පිළිබඳව ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරන්න පුළුවන්. ෙම්වා ගැන මීට 
වඩා අපි කල්පනා කෙළොත් ෙහොඳයි කියලායි මම විශ්වාස 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් පනත තුළ තිෙබන කාරණා ටික අපට 
වැදගත් ෙවන කාරණා. ලංකා ඉතිහාසෙය් අතුරුදන් වූ කිසිම 
පුද්ගලෙයක් ගැන කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ, ෙතොරතුරු ෙමොනවාද 
කියලා.  

අෙප් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරවරු හැමදාම අෙපේල් 
විරු සමරුව පවත්වනවා. අතුරුදන් වූ අයෙග් අම්මලා තාත්තලා 
එයට සහභාගි වනවා. ඒ අය තවම තමන්ෙග් පුතා ජීවත් ෙවනවා 
කියලා හිෙත් තියාෙගන කල්පනා කරනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අය 
පහනක් පත්තු කරන ෙකොට ෙම් රෙට් තමන්ෙග් දරුවාට අත් වුණු 
ඉරණම ෙහොයලා ෙදන්න කියලා හිත හිතා තමයි ඒ පහන පත්තු 
කරන්ෙන්. ෙරෝහණ විෙජ්වීර මැතිතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳත්, පුත 
රත්නයත් ඒ විධියට කල්පනා කරනවා වාෙග්ම, අෙනක් සියලු 
ෙදනාමත් ඒ විධියට තමයි කල්පනා කරන්ෙන්. මුස්ලිම් ජනතාවත් 
එෙහමයි; ෙදමළ ජනතාවත් එෙහමයි. අපි කාටවත් ජාතියක් ෙහෝ 
ආගමක් විධියට කල්පනා කරලා ෙම් කියාවලිය ගැන කථා 
කරන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි දකුෙණ් අෙපේල් විරු 
සමරුව පවත්වනවා වාෙග්ම උතුෙර් අයත් තමන්ෙග් පුතාෙග් 
ෙෆොෙටෝ එක උස්සාෙගන ඇවිත් සමරනවා. ඒවා අරෙගන ඇවිත් 
ජනාධිපතිතුමා යන ෙකොට, අගමැතිතුමා යන ෙකොට, ඇමතිවරු 
යන ෙකොට කෑ ගහනවා, "අෙප් ළමයි ෙහොයලා ෙදන්න." කියලා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම්ක අදවත් ෙමතැනින් ඉවර කරන්න අපට පුළුවන් ෙවන්න 

ඕනෑ. ෙමතැනින් පස්ෙසේ අඩුම තරෙම් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
තමන්ෙග් ළමයාට ෙමොකක්ද වුෙණ්, තමන්ෙග් දරුවා ඉන්නවාද, 
මැරුණාද, නැත්නම් අතුරුදන් වුණාද කියලා දැනගන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. අතුරුදන් වුණා නම් අඩුම තරමින් ඒ සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් ඊළඟට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන්,  ෙමොනවාද ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව ගන්න පුළුවන් කියා මාර්ග කියලා 
දැනගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. අන්න ඒ විධිෙය් කියා මාර්ග 
ගන්න අවශ්ය මූලික වැඩ කටයුතු ටික ෙම්ෙකන් සකස් කරලා 
තිෙබනවා. කිසිම ෙවලාවක ෙම්ක ආපහු අපරාධ නඩු නිමිත්තක් 
බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙකන් ඔවුන්ට කියලා ෙදනවා, 
"ෙමන්න ෙම්කයි ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය." කියලා. අඩුම 
තරමින් ෙම් රෙට් ෙම්කවත් කරන්න බැරි නම්, අපි ෙමොකටද ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන් විධියට ජීවත් ෙවන්ෙන්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තියාෙගන දවසකට ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරමින් වැඩ කරන්ෙන් 
ෙමොකටද? ෙම් කියාදාමය අද රටට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන 
කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අපි දකින්ෙන් සිංහල 
ෙහෝ ෙදමළ ෙහෝ මුස්ලිම් ෙහෝ ජාතීන් අතර ඇති ෙවලා තිෙබන 
මහා දැවැන්ත පශ්න ටික ෙබ්රා ගන්න තිෙබන එක කාරණයක් 
විධියටයි. එම නිසා ෙම් ගන්නා වූ කියා මාර්ගය ඉතා වැදගත්. අෙප් 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇහුවා, "ෙමම විෂයය 
අයිති ෙවන්ෙන් කාටද?" කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අභිමතය පරිදි ඒක තීරණය වනවා. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය ස්ථාපිත ෙවන්ෙන් ෙකොළඹ. ෙමම පනෙත් 3.
(3) වගන්තිය යටෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  සඳහන් කර 
තිෙබනවා, “The head office of the OMP shall be situated in 
Colombo.” කියලා. අවශ්ය නම්, කාර්යාල අනිකුත් පළාත්වලත් 
ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන්. 1988දී වැඩිෙයන්ම අතුරුදහන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් මාතර නම්, මාතරත් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කළ 
හැකියි. මඩකලපුෙව් වැඩි පිරිසක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා 
නම්, ඕනෑ නම් මඩකලපුෙව් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කළ හැකියි. 
එවිට ඒ අයට ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ට 
මඩකලපුෙව් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් දරුවා ෙහොයා ගන්න 
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්න පුළුවන්. ෙමම කාර්යාලය ස්ථාපිත 
කරන්ෙන් ෙකොළඹද, ෙවනත් පැතිවලට ෙගනි යන්න බැරිද කියන 
කාරණය පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි අන්ත ජාතිවාදී විධියට 
කල්පනා කරන්ෙන් නැතුව, බුද්ධිමත් විධියට කල්පනා කරමු 
කියලා මම කියන්න කැමැතියි. අද සිංහල, ෙදමළ හා මුස්ලිම් 
කියන අපි සියලු ෙදනාට ශී ලාංකික ජනතාවක් විධියට එකට 
එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න වුවමනා වාතාවරණයකුයි ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා කරුණාකරලා සංයමෙයන් කටයුතු කරන්න 
කියා ඉල්ලා සිටිමින්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවාය කියා පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක් 
තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.41] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 

පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්ය ඉටු 
කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව කථා කිරීමට 
මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙමම විෂයය සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී අපි විෙශේෂෙයන්ම 
මතක තබා ගන්න ඕනෑ, අතුරුදහන් වීම් අෙප් රෙට් අවස්ථා 
කීපයකදීම සිද්ධ වුණ බව. අපි දන්නවා 70 දශකෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම 
80 දශකෙය් 1988 - 89 කාලෙය්ත්, ඊළඟට පසු ගිය යුද සමෙය්දීත් 
ෙම් රෙට් මිනිසුන් අතුරුදහන් වුණ බව. එෙසේ අතුරුදහන් වුෙණ්, 
උතුෙර් ෙවන්න පුළුවන්; නැ ෙඟනහිර ෙවන්න පුළුවන්; දකුෙණ් 
ෙවන්න පුළුවන්. අතුරුදහන් වුෙණ් කවුරු වුණත්, ඒ ෙම් රෙට් 
ඉපදුණු අයයි. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කියාකාරීන් අතුරුදහන් 
ෙවලා ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්ය මිනිසුන් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න 
පුළුවන්. හමුදා ෙසබළුන් විශාල පමාණයක් අතුරුදහන් වුණා. 
ෙපොලිස් නිලධාරින් අතුරුදහන් වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විශාල 
පශ්නයක් ෙම් රට හමුෙව් තිෙබනවා. ඒ අතුරුදහන් වුණු අය අතර 
යුද්ධයත් එක්ක ගැටුණු, යුද්ධයට අඩුෙවන් සම්බන්ධ වූවන් 
ෙමන්ම, ෙකොළඹ වාෙග් නගර තුළ සිටි තරුණයනුත් අතුරුදහන් 
වුණ බව අපි දන්නවා. මම දන්න විධියට යුද්ධය අවසාන වුණාට 
පස්ෙසේත් ෙකොළඹ නගරෙය් තරුණයන් 15කට - 25කට වැඩි 
පමාණයක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවුරුදු 25 - 30 
වයස්වල තරුණයන්. අදටත් ඔවුන්ෙග් ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් පුතා 
ඉන්නවාද කියලා ෙහොයන්න, උතුෙර් තිෙබන කඳවුරුවලටත් 
යනවා; දකුෙණ් තිෙබන කඳවුරුවලටත් යනවා. යුද්ධයත් එක්ක 
කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නැතිව ෙකොළඹ නගරෙය් අතුරුදහන් වුණු 
එෙහම පිරිසකුත් ඉන්නවා. එෙසේ අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
ෙදමව්පිෙයෝ සහ සෙහෝදරෙයෝ, තමන්ෙග් දරුෙවෝ, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරෙයෝ අද එයි, ෙහට එයි කියලා බලාෙගන ඉන්න කාලයක 
තමයි අප ෙම් ජීවත් ෙවන්ෙන්.  

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා 
කාර්යාලයක් පිහිටුවන්න නිර්ෙද්ශ කෙළේ, පසු ගිය ආණ්ඩුව බවත් 
අපි ඒ වාෙග්ම මතක තබා ගන්න ඕනෑ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා පත් කරපු, උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ ෙකොමිසම -LLRC- යටෙත් තමයි එය නිර්ෙද්ශ කර 
තිබුෙණ්. එම ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් එක නිර්ෙද්ශයක් තමයි, 
අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට කාර්යාලයක් පිහිටු 
වීම. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ -පශ්චාත් යුගෙය්- අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය 
ඇති කරෙගන ජාතික සංහිඳියාවට ෙම් යන ගමන සඳහා තමයි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව ෙසවීෙම් කාර්යාලය අපට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අපට වුවමනා ෙවලා 
තිෙබනවා සියලුෙදනාටම යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න.  

අපට මතකයි එදා 88-89 කාලෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත්, අෙප් මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාත් හැදුවා "මව් 
ෙපරමුණ" කියන මහජන ව්යාපාරය. ඊළඟට, වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා මූලික ෙවලා "අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ 
ෙසොයා බැලීෙම් සංවිධානයක්" හැදුවා. එම සංවිධාන හදලා, 88-89 
කාලෙය් දකුෙණ් අතුරුදහන් වුණු අයෙග් ලැයිස්තු අරෙගන ගිහින් 
එදා ජිනීවාවලට ඉදිරිපත් කළා. 1994දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
බලයට ආවා. නමුත්, එතුමා බලයට ආවාට පස්ෙසේවත් ඒ භාර දීපු 
ලැයිස්තු ගැන කිසිදු ෙසොයා බැලීමක් වුෙණ් නැහැ. රාජපක්ෂලා 
භාර දීපු ලැයිසත්ු ගැනවත් රාජපක්ෂලාෙග් පාලන කාලෙය්දී 
ෙහොයා බැලුෙව් නැහැ. 
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එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජිනීවාවලට ගිහින් භාර දීපු 
ලැයිස්තු ටික අප පිහිටුවන අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලයට භාර දුන්නා නම්, ඒ ගැන අපට දැන් ෙසොයා බලන්න 
පුළුවන්  කියලා මා කියන්න කැමැතියි. අපි ෙම් කරන්ෙන් 
පජාතන්තවාදී කර්තව්යයක්. ෙමය, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන කර්තව්යයක්. එෙහම නැතුව ෙමය 
කවුරුන්වත් බිල්ලට ෙදන්නවත්, කවුරුන්වත් බිල්ලට 
යවන්නවත්, කාටවත් විරුද්ධව  කරන ෙදයක්වත් ෙනොෙවයි.  

අතුරුදහන් කිරීම කියලා කියන්ෙන් සාපරාධී අපරාධයක්. 
කවුරුවත් අතුරුදහන් කරනවාට අපි කවුරුවත් කැමැති නැහැ. එය 
ෙකොයි කාලෙය්දී සිද්ධ වුණත්, එය වැරැදියි කියලා අපි 
සියලුෙදනාම පිළිගන්නවා. අතුරුදහන් කරවීම අපරාධයක් හැටියට 
තමයි ශිෂ්ටසම්පන්න ෙලෝකය අද පිළිගන්ෙන්. මා හිතන හැටියට 
ඒ අපරාධය අෙප් රටින් තුරන් කරන්න අද අපට අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා. අපි අගය කරන්ෙන්ත්, ෙම් කර්තව්යයට අපි 
මැදිහත්ෙවලා ඉන්ෙන්ත්, අපට ඕනෑ කරන්ෙන්ත් පුද්ගලයන් 
අතුරුදහන් ෙනොවන ශී ලංකාවක් හදා ගැනීමයි. අපි සියලු 
ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුව එයයි. පුද්ගලයන් අතුරුදහන් 
කරවීෙම් රටක් ෙනොෙවයි අපට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය නතර 
කරන රටක් තමයි අපට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනාගතෙය්දී ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් ෙනොෙවන්න තීන්දුවක් ගන්න තමයි රජයක් හැටියට 
අපි ෙම් කර්තව්යය කරෙගන යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ කාරණාවල යම් යම් පරස්පර විෙරෝධතා 
තිෙබනවා. දයාසිරි ජයෙසේකර අමාත්යතුමාත් එය ෙපන්වා දුන්නා. 
විෙශේෂෙයන්ම නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා කිව්වා, නඩු පවරන්න 
බැහැයි කියලා. එය වැරැදියි. ෙම් පනෙත් 25 (2) උප වගන්තිය 
යටෙත් තිෙබනවා, සද්භාවෙයන් ෙතොරව කරන කියාවක් 
සම්බන්ධෙයන් ඒ නිලධාරින්ට විරුද්ධව නඩු මාර්ගයකට යන්න 
පුළුවන් කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය පිහිටුවීම ගැන කථා කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙකොළඹ නගරෙය් මූලික කාර්යාලය හැෙදන 
බවත්, පළාත් කාර්යාල  පටන් ගන්න පුළුවන් බවත්. ඒවා උතුෙර් 
විතරක් ෙනොෙවයි, අවශ්ය නම් දකුෙණ් අතුරුදහන් වුණු අය 
ෙසොයන්නත් දකුෙණ්ත් ඒ කාර්යාල පිහිටුවන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ආණ්ඩුවට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  අෙප් 
අවෙබෝධය, අෙප් සංහිදියාව දියුණු කරමින් අලුත් රටක් හදන්න 
යන වැඩ පිළිෙවළක් කරා ගමන් කරන්නයි. පටු ෙද්ශපාලන වාසි 
ලබාගැනීෙම් ෙච්තනාවක්වත්, ෙවන යම් ෙපෞද්ගලික 
වුවමනාවක්වත්, එෙහම නැත්නම් පළිගැනීෙම් ෙච්තනාවක්වත් ෙම් 
කියාවලිය තුළ නැහැ. අෙප් රට අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට හසුවුණු 
රටක්. ෙම් රෙට් සංහිදියාව අපි  නැවත බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර එකමුතුව අපි නැවත බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ජාතීන් අතර එක්සත්කම අපි නැවත බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ සියලු බලාෙපොෙරොත්තු කැටිකරෙගන යන ගමෙන්දී 
තමයි අතුරුදහන් වුණු අය ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්, ඔවුන් ජීවත්ෙවලා ඉන්නවාද, නැද්ද, ඔවුන් 
අතුරුදහන් වුෙණ් ඇයි කියන ගැටලුවලට ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අද අපි 
මුහුණ ෙදනවා. අෙප් රට, අසාධාරණයට ලක්වුණු, අයුක්තියට 
ලක්වුණු ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන රටක් බව අපට අද 
ෙලෝකයාට කියන්න පුළුවන්. පජාතන්තවාදී ෙම් කර්තව්ය තුළින් 
ෙලෝකයාට ඒ පණිවුඩය ෙදන්න අපට පුළුවන්.  

අද ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අපි ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා 
කරමින්, ෙම් රෙට් මනුෂ්යයන් ජීවත්වනවාය කියන හැඟීම නැවත 
පණ ගන්වමින් යන ෙම් යුගෙය්දී, අෙප් රෙට් අසාධාරණයට 
ලක්වුණු ජනතාවට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කර්තව්ය  ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කරනවාය කියන පණිවුඩය අපට ෙලෝකයට 
ෙදන්න පුළුවන් බව කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන 
කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඊළඟට, සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[பி.ப. 5.49] 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் விவாதத்திற்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் (தாபித்த ம், 
நிர்வகித்த ம் பணிகைள நிைறேவற் த ம்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் உண்ைமயிேல க்கியமான ஒ  விடயம். ஆனால், 
இ பற்றி உைரயாற்ற எனக்கு 4 நிமிடங்கள் மட் ேம 
ஒ க்கப்பட் ள்ளன. இதைன பாரபட்சமான ஒ  
விடயமாகத்தான் நான் பார்க்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் 
உற கள் இற்ைறக்கு 4 மாதங்க க்கு ேமலாகத் 
ெதாடர்ச்சியாகத் தங்க ைடய பிள்ைளக க்கு என்ன 
நடந்த  என்பைத அறிவதற்காக திேயாரங்களிேல 
கவனயீர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட் க்கிறார்கள். 
ஆனால், ெபா ப் வாய்ந்த இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் 
இ வைரக்கும் அவ்வாறி க்கின்ற அந்த மக்க க்கு 
உ ப்ப யான எந்தெவா  பதிைல ம் வழங்கவில்ைல. 
யாழ்ப்பாணம் ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் சில 
வாக்கு திகைள அவர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார். 
அதாவ , காணாமல் ஆக்கப்பட் ப்பவர்க ைடய ெபயர் 
விபரங்கைள ெவளியி வதாக ம் இரகசியத் த ப்  காம்கள் 
ெதாடர்பான தகவல்கைள ெவளியி வதாக ம் 
ெதாிவித்தி க்கின்றார். ஆகேவ, ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அளித்த வாக்கு தியின்ப  அதைன  நிைறேவற்ற 
ேவண் ெமன்  நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.   

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகமான  
ெவ மேன காலத்ைதக் கடத் வதற்காக ம் 
கண் ைடப் க்காக ம் அைமக்கப்படாமல், உண்ைமைய ம் 
நீதிைய ம் நிைலநாட்ட ேவண் ம். ஏெனன்றால், காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்க க்கான நீதிையக் கண்டறிய ேவண் ய ஒ  
ேதைவப்பா  இ க்கிற . குறிப்பாக இலங்ைக அரசாங்கம் 
ஐ.நா மனித உாிைமகள் ேபரைவத் தீர்மானத்தின் (30)-i இன் 
கீழான வாசகத்ைத  ஏற் க்ெகாண்டதன் அ ப்பைடயில் ஒ  
கலப்  நீதிமன்றத்தி டாக இந்த விசாரைணகள் இடம்ெபற  
ேவண் ெமன்ப தான் எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும். 
ஏெனன்றால், இ திக்கட்டப் ேபாாிேல இரா வத் 
தின ைடய - அரசாங்கத்தி ைடய ேவண் ேகாைள ஏற் ச் 
சரணைடந்தவர்கள் மற் ம் கடத்தப்பட்டவர்கள், ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்கள் எனப் பல்லாயிரக்கணக்காேனார் 
காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கிறார்கள்; இவர்கேளா  
ேநர யாக இரா வத்தினர் சம்பந்தப்பட் க்கின்றனர். 
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அ த் , தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
ேவண் ேகாைளேயற்  இந்த அரசாங்கத்ைத ஆட்சிக்குக் 
ெகாண் வ வதற்காக அதற்கு ஆதரவளித்த எம  மக்கள் 
இற்ைறக்குப் பல நாட்களாகத் தங்க ைடய உற க க்கு -  
கு ம்பத்தவர்க க்கு என்ன நடந்தி க்கிற  என்  ெதாியாத 
நிைலயில் இ க்கிறார்கள்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
2015ஆம் ஆண்  ஐ.நா. மனித உாிைமப் ேபரைவயின் கூட்டத் 
ெதாடாின் பின்னர், " ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கைள மின்சாரக் கதிைரயி ந்  நான்தான் 
காப்பாற்றியி க்கின்ேறன்" என்  கூறியி ந்தார். அேதேபால் 
"இரா வத்திேல இ க்கக்கூ ய 40 க்கும் ேமற்பட்ட 

க்கியமான தளபதிகைள ம் அதி ந்  காப்பாற்றியி க் 
கின்ேறன்; எந்தெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் இரா வத்தினைர 
விசாரைணக்கு உட்ப த்தமாட்ேடன்" என்றவா  
விடயங்கைளக் கூறிக்ெகாண் க்கின்ற இந்த நாட் ன் 

ப்பைடக க்கும் தைலைமதாங்குகின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் 
எப்ப  ஒ  நீதியான விசாரைணைய ேமற்ெகாள்ள ம்? 
என்ப தான் எங்க க்குள் இ க்கின்ற சந்ேதகம்! ேகள்வி!  

காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் பற்றிய அ வலகமான  
மாவட்டங்கள் ேதா ம் திறக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், இ  
காலம் கடத் வதற்காகேவா அல்ல  உண்ைமைய 

மைறப்பதற்காகேவா அல்லாமல் ெசயற்பட ேவண் ம். ஒ  
நீ த்த - நிைலத்த சமாதான ம் நல் ணக்க ம் ஏற்பட 
ேவண் மாக இ ந்தால், பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ  இ க்கின்ற . இந்த 
அ வலகம் நி வப்ப வைத, காலம் கடத் கின்ற ஒ  
ெசயற்பாடாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஏெனனில், 
ஏற்ெகனேவ இடம்ெபற்ற பலவிதமான ெசயற்பா கள் காலம் 
கடத் கின்றைவயாேவ இ ந்தன. திய அரசியலைமப்ைபக் 
ெகாண் வ வதா? அல்ல  இ க்கின்ற அரசியல் யாப்பில் 
தி த்தத்ைதக் ெகாண் வ வதா? என்ப  குறித் ச் 
சம்பந்தப்பட்ட அரசியலைமப் க் கு  62 தடைவக க்கு ேமல் 
கூ யேபாதி ம் அத டாக எந்தெவா  ைவ ம் எட்ட 

யாத நிைலைமகள்தான் இ க்கின்றன.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now. 

 
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆகேவ, இந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பின்னால் 

இ க்கக்கூ ய தமிழ் ேபசும் மக்களின் வாக்குகைளப் ெபற்ற 
அரசாங்கம், காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் விடயமாக 
இ க்கலாம், காணிகைள வி விக்கின்ற விடயமாக 
இ க்கலாம், எந்தெவா  விடயமாக இ ந்தா ம் எ வித 

ன்ேனற்றத்ைத ம் காண யாமல் காலம் கடத் கின்ற 
ெசயற்பாட்ைடேய ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . அவ்வா  இந்த 
அ வலக ம்கூட ெவ மேன காலத்ைதக் கடத் கின்ற ஓர் 
அ வலகமாக இல்லாமல், உண்ைமைய ம் நீதிைய ம் 
கண்டறிகின்ற அ வலகமாகச் ெசயற்ப வதற்கு அரசாங்கம் 
உாிய நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் எனக் ேகாாிக்ைக 
வி த் ,  விைடெப கின்ேறன்.     

[5.54 p.m.] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Foreign 
Affairs)  
Hon. Presiding Member, the 11th of August, 2016 was 

an important day in the modern history of our country.  It 
was also an important day for this House. On that day, 
this House unanimously approved the Bill that was before 
us on establishing an Office on Missing Persons. 

By taking this important step to establish an Office on 
Missing Persons by an Act of Parliament, we sent an 
important message to all the people of our country; a 
message which echoed throughout the world. After two 
insurrections in the South of our country and after a 
prolonged conflict in the North and the East, we showed 
the world that day that we have now turned a new leaf in 
our nation’s journey. We showed the world that this 
House is united by compassion for all the people in all 
parts of our country who have suffered the fate of having 
their loved ones join the ranks of a category called 
“missing persons.” We also told the people of our 
country, loud and clear, that this House stands firm in 
protecting the fundamental rights of all Sri Lankans 
provided for in the Constitution of our country and, 
helping to heal the wounds of our people. We united that 
day to show the world by our actions that we in this 
nation are, in fact, guided by the teachings of Gauthama 
Buddha that we are governed in our actions by extending 
compassion for the grieving mothers, fathers, sisters and 
brothers in our country. 

As you are aware, Sir, the mothers and the fathers 
agonizing over their missing children and the wives and 
children, grieving over their missing husbands and 
parents is not a phenomenon that is confined to any 
particular part our country. There are over 5,000 missing 
security forces personnel in this country. Their mothers, 
fathers, wives, children, sisters and brothers are still 
waiting to know what happened to them. There are 
mothers and fathers in the South of our country who have 
been grieving for their missing children from the 1980s 
and 1990s and are still living with the hope of finding out 
their fate. The mothers of the North and the East of our 
country, continue to fast and go on processions, grieving 
and crying and urging us to find their missing children.  

Hon. Presiding Member, today, we have before this 
House, an amendment to the Act that was adopted on 11th 
of August and certified on 23rd of August last year. This 
amendment which was proposed in this House on the 11th 
of August, could not be incorporated before the approval 
of the Bill on that day due to the atmosphere that 
prevailed in this House. Therefore, steps have been taken 
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to introduce this amendment through this Bill that is 
before us today. I urge all the Hon. Members of this 
House to support this amendment. 

His Excellency President Maithripala Sirisena, just 
last week, demonstrated his statesmanship, empathy, 
humaneness and respect for the grieving families of the 
missing during his visit to Jaffna. Those families, like the 
families of the missing from all regions of our country, 
who were consulted during the island-wide consultations 
conducted by the Consultation Task Force last year, long 
for clarity about the fate of their loved ones. Our Prime 
Minister has been echoing this message for the last couple 
of decades that natural justice should take place and he 
has been leading this from the forefront from all ends. 

 This Office is not our country’s first attempt to 
resolve cases of the missing. Previous attempts included 
steps taken during the 1990s and the appointment of 
Paranagama Commission. However, they were not 
comprehensive in nature and were limited in scope. This 
Office is of a permanent nature and has a broad mandate 
given by this House to search for and trace missing 
persons and to clarify the circumstances of their 
disappearance. It will be tasked with centralizing all 
available data on missing persons and will make 
recommendations to relevant authorities to protect the 
rights and interests of missing persons and their relatives. 
It will also make recommendations aimed at making sure 
that incidents of this nature will not happen in the future 
in our country. It will serve as a reminder to future 
generations of our country of the importance of ensuring 
that problems are resolved through peaceful means; it will 
be a reminder to us, all of the youth, from all parts of our 
country that this nation lost, and help us and generations 
to come, to resolve to never allow a repetition of such 
horrors.  

The Office on Missing Persons will not prioritize the 
missing and disappeared of one community over another. 
It will investigate the circumstances of the missing 
irrespective of the date of disappearance. Members of the 
Armed Forces and the police “missing in action”, those 
missing in the context of the conflict in the Northern and 
Eastern Provinces, and those missing from political unrest 
and civil disturbances from earlier decades, will also fall 
within the mandate of the Office on Missing Persons. 

Sir, some of the Hon. Members of Parliament have 
attempted to mislead this House and the public of this 
country by stating that this Office has a prosecutorial or 
judicial mandate. If they only spend some time to read the 
Act carefully, they will realize that the mandate of this 
Office is purely humanitarian. It does not have any 
prosecutorial or judicial powers. Its aim is to ensure that 
we find answers for the grieving families and that we 
ensure that we take the required steps to make the people 
of our country enjoy sustainable peace and prosperity at 
least in the future, with no chances of the horror of 

violence and pain that the people of this country had to 
face in the past ever being repeated again.  

Sir, this is not an issue to be politicized. The question 
of the missing is a critical humanitarian concern. Every 
human being with an ounce of compassion can relate to 
the anguish of the families who do not know what 
happened to their loved ones. If one of our own children, 
if one of our brothers or sisters, were to vanish without a 
trace, imagine how distraught each one of us would be. If 
years passed since the incident, without a sign for us to 
mourn or to hope, our pain would not diminish. We 
would always wonder what happened to them. We would 
continue to wonder whether they are alive or whether 
they are dead. We would carry the agony of not knowing 
what happened to them, all the way to our graves, while 
our children and grandchild will also continue to carry 
this pain.  

As a responsible Government, as a responsible State, 
as a responsible community, and as a responsible people 
who care for our fellow citizens, we must untie to take 
steps to establish this Office without delay and show that 
we are a compassionate nation.  

Thank you. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය ඇමතිතුමා. 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොච්චර ෙවලාවක්  
තිෙබනවාද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.02] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට ගන්ෙන් ඉතාම 

වැදගත් ඒ වාෙග්ම අපි කාටවත් විරුද්ධ ෙවන්න බැරි පනත් 
ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව කියලායි මම කල්පනා කරන්ෙන්. 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් ෙකොමිසමක් පත් කරලා, අතුරුදහන් වුණු ඒ 
පුද්ගලයන් ඉන්නවාද, නැද්ද කියලා ඒ අයෙග් අම්මලා - 
තාත්තාලට දැන ගැනීෙම් අයිතිය ෙවනුෙවන් ෙම් සභාෙව් ඉන්න 
පක්ෂ - විපක්ෂ අපි  ඔක්ෙකෝම එක එක වකවානුවල කථා කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි  කථා කරලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන වාසි 
ගන්න විතරයි.  ඒ දවස්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවැති 
කාලෙය් අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින ෙකොට මව්වරුන්ෙග් 
ෙපරමුණු හදලා, මව්වරුන්ෙග් ෙපරමුණුත් එක්ක ෙකොළඹ ඉඳන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කතරගමට ෙපළපාළි ගිහිල්ලා අපි ඒ අම්මලාත් එක්ක ෙලෝකයටම 
ඇෙහන්න  විශාල උද්ෙඝෝෂණයක් කළා, "මෙග් පුතා ඉන්නවාද, 
නැද්ද? කියලා කියන්න" කියලා.   එදා අපි  ෙපළපාළි ගිෙය් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා, ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා ඇතුළුව  එදා  
තිබුණු ආණ්ඩුවට එෙරහිවයි. එදා අපි ෙපළපාළි ගිහිල්ලා හඬ ගාලා 
ඉල්ලුෙව්ත්, "අෙප් පුතා ඉන්නවාද, නැද්ද කියලා කියන්න" 
කියලායි. වර්තමානෙය් උතුරු පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 
අම්මලා මෙග් පුතා ඉන්නවාද, නැද්ද? කියලා අහනවා. ඒකට 
උත්තරය ෙදන්න යන ෙකොට, තව කට්ටියක් ඒකට ජාතිවාදය ගාවා 
ෙගන කියනවා, "නැහැ, නැහැ. ඒක ෙහොයනවා නම් අරකත් 
ෙහොයලා ඉන්න" කියලා. ෙම්ක ෙහොයන්න නම් ඒක ෙහොයන්න 
ඕනෑම නැහැ. ෙම්ක ෙහොයලා ඒකත් ෙහොයමු. හැබැයි, ෙම්ක 
ෙහොයනවා නම් අරකත් ෙහොයන්නම ඕනෑ කියලා කියන්ෙන් ආපසු 
ඒකට ජාතිවාදය අමුණා ගැනීමක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දන්නා විධියට නම් ෙම් 
ෙලෝකයට ඉපදුණු ඕනෑම දරුෙවකුට ෙල් කිරි කරලා අම්මා 
ෙපොවන ෙකොට ඒෙක් ජාතිය ලියවිලා නැහැ. මම දන්නා විධියට 
ෙල්වල තිෙබන්ෙන්, "A, B, AB and O" කියලා වර්ග හතරයි. 
ඒෙක් ෙදමළ ෙල්, සිංහල ෙල්, මුස්ලිම් ෙල් කියලා ෙකොෙහේවත් 
ලියවිලා නැහැ. හැබැයි අපි දැන් ෙල්වලත් ලියනවා, "ෙදමළ ෙල්, 
මුස්ලිම් ෙල්" කියලා. ඊළඟට,  හඬන අම්මලාෙග් දරුෙවෝ 
ඉන්නවාද, නැද්ද කියන එකට උත්තරය ෙදන ෙකොටත් අපි 
කියනවා, "ෙදමළ ෙල්ද, සිංහල ෙල්ද කියලා බලලා උත්තර දීපං" 
කියලා.  ෙම් සභාෙව් විවාදවලට අහුම්කන් දීෙගන ඉන්න ෙකොට 
මට නම් හැඟුෙණ් ඒක තමයි.  

අපි ඔක්ෙකෝම අම්මාෙග් කිරි බීලා හැදිච්ච දරුෙවෝ. මම නැති 
වුණා නම්, මෙග් අම්මා ෙකොච්චර අඬනවාද? මමත් එක්ක 
විශ්වවිද්යාලෙය් සමකාලීන සෙහෝදරෙයක් හිටියා, උපාලි ජයවීර 
කියලා. කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් හිටපු ශිෂ්ය සභාෙව් සභාපති 
සෙහෝදරයා. මා ෙද්ශපාලනයට ෙගෙනන්න මුල් වුණු සෙහෝදරයා. 
ඒ සෙහෝදරයා අතුරුදහන් වුණා. ඒ සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳට 
දරුෙවක් ලැෙබන්නයි හිටිෙය්. අද ඔහුෙග් දරුවාත්,  භාර්යාවත් 
ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා. හැබැයි, මට  ඒ දවස්වල  ෙකොච්චර හිෙත් 
ෙව්දනාවක් ඇති වුණාද, උපාලි සෙහෝදරයා අතුරුදහන් වුණාය 
කියලා.  මෙග් මිතෙයක් අතුරුදහන් ෙවලා එෙහම ෙව්දනාවක් 
දැනුණා නම්, තමන්ෙග් දරුෙවක් එෙහම අතුරුදහන් වුණා නම්? 
ඒක නිසා ෙම් පශ්නය දිහා ජාතිවාදී ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා. 
ෙම් පශ්නය දිහා ආගම්වාදී, ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් බලන්න 
එපා. ෙදමළ අම්මා ෙව්වා, සිංහල අම්මා ෙව්වා, මුස්ලිම් අම්මා 
ෙව්වා තමන්ෙග් දරුවා උන්නාද, මළාද කියලා දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය ඔවුන්ට තිෙබන්නට ඕනෑ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් හැම 
අවුරුද්දකම ෙපබරවාරි මාසෙය් දී මමත් ෙලෝකය පුරාම ගියා. අපි 
ගිහිල්ලා එම රටවලට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අපි කිව්වා, 
"අතුරුදහන්වූවන් ගැන ෙහොයන්න අපි ෙම් වාෙග් mechanism 
එකක් හදනවා" කියලා. අපි එෙහම ෙපොෙරොන්දු වුණා. "ඒ නිසා 
අපට තව කල් ෙදන්න. අපව බිත්තියට ෙහේත්තු කරන්න එපා; අපට 
විරුද්ධව ෙයෝජනා ෙගෙනන්න එපා. අපි ෙම් වාෙග් එකක් 
හදනවා. අපි පරණගම ෙකොමිසම හැදුවා. LLRC එෙක් තීන්දු 
තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්න අපට ඉඩ ෙදන්න; කල් 
ෙදන්න" කියලා මම ගිහිල්ලා  පැවැති ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඒ 
රටවලින් ඉල්ලුවා. හැබැයි, අද ඇවිල්ලා ෙවන කතන්දර කියනවා. 
ඒක නිසා කරුණාකරලා ෙම් පශ්නය දිහා ෙද්ශපාලන 
ෙකෝණවලින් බලන්න එපා; ජාතිවාදී ෙකෝණවලින් බලන්න එපා. 
සමහර ෙවලාවට කියන කථාව ඇත්ත. ෙලෝකෙය් ෙමවැනි සමහර 
ෙකොමිෂන් දිහා බැලුවාම ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලින් සමහර ෙවලාවට 

වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා තීන්දු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
එක වැඩක් අනිවාර්යෙයන් ෙවනවා. ෙමොකක්ද ඒ? තමන්ෙග් 
තිෙබන බර හෑල්ලු කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. තමන්ෙග් පුතා 
නැහැ කියලා දැන ගත්තාම ඒ බර හෑල්ලු කරලා දීමම පමණක් 
දැනට පමාණවත් නැද්ද? උතුෙර් අම්මලා තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
පින්තූර අල්ලා ෙගන ඉන්න ෙකොට මට මතක් ෙවන්ෙන් අපි ඒ 
කාලෙය් පින්තූර අරන් දකුෙණ් ගිය විධිය. ඒක නිසා මෙග් හිතට 
එන්ෙන් නැහැ, ''අෙන් දකුෙණ් එක ෙහව්ෙව් නැහැ, ඒ නිසා ෙම්ක 
ෙහොයන්න එපා''ය කියලා. මම කියන්ෙන් දැන් ෙම් ගැන 
ෙහොයන්න කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරයට කාර්යාලයක් 
දැම්මායින් පස්ෙසේ අඩු ගණෙන් අනාගතෙය්දී ෙමවැනි 
අතුරුදහන්වීම් නවතී; ෙමවැනි අතුරුදහන් කිරීම්වලට වග 
කියන්න ඕනෑ සමහර පුද්ගලයින්, ෙමවැනි අතුරුදහන් කිරීම් 
කරන්න භය ෙවයි. එල්ටීටීඊ එක ෙව්වා; හමුදාව ෙව්වා; ෙවනත් 
අය ෙව්වා; මුස්ලිම් කල්ලි ෙව්වා, අනාගතෙය්දී එවැනි ෙද් කරන්න 
භය ෙවයි.  අනාගතෙය්දී යම් ෙකෙනක් අතුරුදහන් කරන්න 
හිතනවා නම්, ෙමවැනි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලයක් තිෙබන ෙකොට ඒ සිතිවිල්ල ඒ පුද්ගලයා එතැනින්ම 
අයින් කර ගනී. අඩු ගණෙන් එවැනි ෙදයක්වත් ෙමයින් ෙවන්ෙන් 
නැද්ද? ෙම් කාර්යාලය ඇති කරනවාට කවුරු ෙහෝ විරුද්ධ  
ෙවන්න පුළුවන්. අම්මා ෙකෙනකුෙගන් කිරි බීලා හැදුෙණ් නැති 
දරුෙවකු විතරයි ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්.  

ෙම් කාර්යාලය ඇති කරන්න මුලින්ම ෙයෝජනා ෙගෙනන 
ෙකොට, ෙම් හරහා තිබුණු අෙප් ස්ෛවරීත්වයට බලපාන සමහර 
කරුණු පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා සංෙශෝධන 
ෙගනාවා. අද ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇහුවා,          
''ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංෙශෝධනවලට ෙමොකද වුෙණ්?'' 
කියලා. අපි ෙගනාපු සංෙශෝධනවල තිෙබන කාරණා 
ෙබොෙහොමයක් ෙජ්වීපී සංෙශෝධනවල තිෙබනවා. අපිට ඕනෑ නැහැ, 
''ඒක ෙජ්වීපී එෙක් සංෙශෝධන ෙනොෙවයි, ශී ලංකා එෙක්'' කියලා 
ෙගෙනන්න. අපට ඕනෑ වුෙණ්, සංෙශෝධනවල තිෙබන 
අන්තර්ගතය ෙගන එන්න පමණයි. එෙහම නැතිව ලකුණු දමා 
ගැනීෙම් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු 
ෙවලාෙව් පශ්න මතු කරලා, කාල ෙගෝට්ටි ඇති කළා. එෙහම වුණු 
නිසා අෙප් රෙට් මැරිච්ච දරුවාෙග් අම්මාට, ඒ දරුවා ඉන්නවාද 
නැද්ද කියලා ෙහොයන්න තීන්දු කරලා තිෙබනවාය කියන 
පණිවිඩය ෙලෝකයට ෙදන්න තිබුණු ඒ අගනා අවස්ථාව එදා ගිලිහී 
ගියා. කථාවලින් ෙමොන ෙමොන ආකාරෙය් ෙද්වල් කිව්වත්, අද ඊට 
වඩා ෙහොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අය 
ෙගදරින් කවුරු හරි ලියලා දීපු කථාව කියපු නිසා, බබාලා වාෙග්- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
අද ෙම් සම්මත කරන පනත් ෙකටුම්පත හරහා අපි ෙලෝකයට 

පණිවිඩයක් ෙදනවා, ''අපි මනුස්සකමට සලකන මිනිස්සු'' කියලා. 
ඉතිහාසෙය් අතුරුදහන් වුණු ඒ දරුවන්ෙග් අම්මලාට පණිවිඩයක් 
ෙදනවා, ''ඔව් අම්ෙම්, ඔයාෙග් දරුවත් ඉන්නවාද නැද්ද කියලා ෙම් 
කාර්යාලය හරහාම ෙහොයා ගන්න පුළුවන්'' කියලා.  
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුෙර් අම්මාෙග් දරුවාත්, 
දකුෙණ් අම්මාෙග් දරුවාත්, ඌෙව් අම්මාෙග් දරුවාත්, සිංහල 
අම්මාෙග් දරුවාත්, ෙදමළ අම්මාෙග් දරුවාත්, මුස්ලිම් අම්මාෙග් 
දරුවාත් දරුෙවක්. ඒ නිසා ඒ දරුවා ඉන්නවාද නැද්ද කියන අයිතිය 
දැන ගන්න ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් ගරු සභාෙව් අපි 
සියලු ෙදනාම එක අතක් ෙනොෙවයි, අත් ෙදකම ඔසවන්න ඕනෑ 
කියලා මම කල්පනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ෙග් point of Order එක? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී ලාංකික තරුණියක් 

වන ජයත්මා විකමනායක මැතිනිය ඊෙය් හැන්දෑෙව් next “Envoy 
on Youth” වශෙයන් පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම්තුමා අපව දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ලිපිය ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි කියවන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙකටිෙයන් කියන්න. ෙවලාව පිළිබඳව 

ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Okay, Sir. 

On behalf of the Sri Lankans, I would like to read out 
very proudly the Official Media Release on this 
appointment that was sent to the Ministry of Foreign 
Affairs yesterday. It states, I quote:  
  

“SECRETARY-GENERAL APPOINTS JAYATHMA 
WICKRAMANAYAKE OF SRI LANKA AS ENVOY ON YOUTH. 

United Nations Secretary-General António Guterres has appointed 
Jayathma Wickramanayake of Sri Lanka as his next Envoy on Youth. 
She will succeed Ahmad Alhendawi of Jordan to whom the Secretary-
General is grateful for his dedicated service in addressing the needs and 
rights of young people, bringing the work of the United Nations closer 
to them. The success of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
depends on empowering young people as rights-holders, agents of 
change and torchbearers. 

Having represented and motivated global youth development on an 
international level since the age of 21 notably during high-level United 
Nations initiatives including the declaration of World Youth Skills Day, 

Ms. Wickramanayake has also played a key role in transforming the 
youth development sector at the national level, notably through the 
creation of a large movement for civic and political engagement of 
youth people named “Hashtag Generation.” 

Presently working as an officer of the Sri Lanka Administrative 
Service, Ms. Wickramanayake has previously served as Secretary to the 
Secretary-General of the Parliament of Sri Lanka (2016 - 2017), Project 
Officer - Youth, One - Text Initiative in Sri Lanka (2015 - 2016), 
Member and Youth Lead Negotiator, International Youth Task Force of 
the World Conference on Youth 2014 (2013 - 2014) ....” 

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තාරක බාලසූරිය මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ෙග් 

point of Order එක? [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Sir, what is being raised by the Hon. Minister is not a 

point of Order.  He is referring to the -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හැටියට, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Surely this is a singular and a spectacular achievement 

for Sri Lanka. I know that you do not want to give the 
credit. මම දන්නවා ඔබතුමන්ලා ලාංකික - okay, if you think 
it is not a point of Order, take it in anyway.  But it is a - 

[Interruption.] I cannot make it as a Statement at this 
particular moment, Hon. Member.  Sir, I am only reading 
out a good notice coming from the Secretary-General - all 
we previously had were negative notices with sanctions 
coming on. This is at least to say youth in Sri Lanka is 
going to represent the world.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, ඉතිරි ටික 

සභාගත කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තත්පර දහයයි මම කාලය 

ගන්ෙන්. 
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It further states, I quote: 

“.... and Official Youth Delegate to the United Nations, Ministry of 
Youth Affairs and Skills Development (2012 - 2013). She was 
furthermore a Senator in the Sri Lankan Youth Parliament (2013 - 
2015). 

Born in 1990, Ms. Wickramanayake is reading for Master of 
Development Studies, at the University of Colombo and holds a 
Bachelor degree in Science, from the same university.”  

So, on behalf of the President, the Prime Minister and 
the fellow Sri Lankans, I congratulate her and I wish that 
more of such talent from Sri Lanka be recognized. 
Thank you. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා. 

ඔබතුමාෙග් නියමිත කාලය - seven minutes - තිෙබනවා. 

 
[6.13 p.m.] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Presiding Member, first of all, I must bring to 

your attention that what has been raised by the Hon. 
Minister is not a point of Order. If you give the Ministers 
their way, you cannot conduct the Proceedings of this 
House properly.  

Anyway, I want to thank you for allocating seven 
minutes of the time allocated for this Debate to express 
my views on the Amendments to the Office on Missing 
Persons (Establishment, Administration and Discharge of 
Functions) (Amendment) Bill which was presented last 
year in its originality.  

Might I digress a little bit from here, because I think 
there was an attempt by the Members of the Government 
to show what happened on that day; to show that it was a 
fault of the Joint Opposition. It should be noted that the 
Bill, according to the Order Paper, was supposed to be 
taken up for debate on the third week of May. But, on the 
request of the Government, the Bill was forwarded to the 
first week’s Business, nonetheless the Opposition was in 
agreement as long as two full days of debate were 
allocated.   

It all started, Hon. Presiding Member, with the Prime 
Minister’s condescending attitude.  He felt that the 
LAWASIA Conference, for which he was the Chief 
Guest, deserves more merit to attend than a debate of 
national importance.  He wanted a vote by 11.00 a.m. the 
following day.  To the Prime Minister, I would say that 
this Bill, - the first of four such Bills, which will 
fundamentally influence on how the country is governed - 

is a love child between the Hon. Mangala Samaraweera 
and the Human Rights Council in Geneva.  This Bill is so 
treacherous and it will start a witch-hunt against our 
valiant armed forces.  It does not even merit a two full 
days’ debate.   

Even if the Prime Minister was ignorant of, or chose 
to ignore the structural changes in that - whether the 
citizens of this country are to adhere to laws of this 
country or to higher international laws, or how such 
international forces can use OMP to manipulate the 
course of this country which can be in the geopolitical 
interest of superpowers but detrimental to our own fate - 
the Prime Minister cannot surely give more importance to 
a law conference. Sir, even if the Prime Minister was 
ignorant, which he was not, he should have given the due 
courtesy to the citizens of this country, as this is a very 
divisive Bill, probably along ethnic lines. The citizens of 
this country deserve more respect and deserve to hear a 
debate on the merits of this Bill without being pushed 
aside by the Prime Minister. To be candid, Mr. Presiding 
Member, even for the Speaker, it was not one of his 
brightest hours either. For a man who has had such an 
illustrious career and now at the pinnacle of the temple of 
democracy, he should have done better. And the excuse 
that the order was decided at a Party Leaders' Meeting by 
the majority also does not hold. If this was always the 
case, then we would not need a Speaker. A system where 
Party Leaders by majority can decide on anything will 
surely suppress the true voice of the Opposition, as was 
the case that day. So, it is imperative for the Hon. 
Speaker to ensure that the voice of the Opposition is 
heard. The decision should not only be made on 
technicalities but more on spirit of democracy. 

Now, there is also this small matter that when this Bill 
was passed, the Members of the JVP agreed with the Bill 
on conditions upon three amendments which the 
Government agreed. However when the Bill was 
published, those amendments were not included. I am not 
sure whether Section 11 (a) which provides the Office on 
Missing Persons the power to enter into agreements with 
any person or organization was one of those amendments, 
but even if it was so, then what has happened with the 
omission of the other two amendments? Does this make 
the Leader of the House who is present over here a liar as 
he agreed on the due amendments?  Even if we are to 
agree that the publishing of the Bill on the first instance 
was done erroneously, the amendments could have been 
included now. The fact that it has not, goes to show that 
the Leader of the House indeed told untruth and led the 
JVP down the garden path.  

Now, it is my opinion that this Bill should not be 
passed at all. This is just the first step of the Geneva 
Resolution 30/1 that was brought upon by this 
Government on itself. Co-sponsoring the Geneva 
Resolution 30/1 and the signing of the peace accord 
giving recognition to LTTE rule in the North and the East 
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will no doubt go down in the post-independent Sri Lankan 
history as the most treacherous acts which a Government 
has brought upon its own people. It is small wonder that 
both Governments were led by the same man.  

Let me emphasize this but it is not to say that a 
country that has been ravaged by a 30-year war does not 
need any closure and reconciliation. Of course, it does. 
And of course, we believe a mechanism must be 
developed and be given due process. We believe that 
process should be local with observers from friendly 
nations, and most of us believe that the process should be 
about reconciliation and not retribution. The process 
cannot be one-sided either as in this case. We already 
know of the members of the armed forces killed and 
missing in action. So any Commission or any Office 
which seems to find information on one side without 
highlighting the atrocities of the other seems to be one-
sided.  

There is also the question that it is not morally correct 
to punish valiant soldiers who brought peace upon this 
Island. Without them, we would still be ravaged by war.  
It was only recently that the British Prime Minister 
Theresa May said that the UK forces will be exempted 
from any European Human Rights Laws in conflict zones.  
It seems odd here that in Britain’s case it is protecting its 
soldiers whereas we are only too happy to build the 
foundation for the prosecution of our forces. Also, Sir, 
more importantly, action taken against the armed forces - 
even a small issue like not issuing visas-  would be 
viewed by the majority Sinhalese as an attempt to punish 
the soldiers who has brought them victory.  

So, for all these reasons, I do not believe that the 
Office on Missing Persons will bring reconciliation. In 
fact, it will do exactly the opposite. It will create a deep 
rift between the Sinhalese and the Tamils and can lead to 
more hatred in the  country, which is already deeply 
divided. So, for all these logical reasons, this is not a good 
piece of legislation and this must be repelled at its 
earliest, but not without finding a meaningful solution for 
closure for the victims of the war.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, wind up, please. 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Since the time does not permit me, I do not wish to 

speak further, but I think we really need to study the nitty-
gritty of this Bill and also look into how this Bill could be 
used by foreign powers to manipulate the governance of 
the country.  

 
Thank you.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක්. විනාඩි තුනහමාරයි. 

 
[අ.භා. 6.20] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතා කනගාටු ෙවනවා මට 

මුලින් විනාඩි දහයක කාලයක් ෙවන් කරලා පසුව එය විනාඩි 
තුනකට සීමා වීම ගැන.  

ෙකොෙහොම වුණත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් 
වූ  තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම 
සහ කර්තව්ය ඉටු කිරීම) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් ගරු සභාෙව් විවාදයට ලක් වුණා.  

විෙශේෂෙයන් මා කරුණු කිහිපයක් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාෙව් සිටීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.   විෙශේෂෙයන් 
පැහැර ගැනීම් පිළිබඳව එතුමා  කථා කළා.   රටක් පාලනය කරන 
හැම ෙකෙනකුම රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, ස්ෛවරීත්වය 
ආරක්ෂා කළ යුතු වනවා ෙසේම, රෙට් මිනිස්සු හැටියට ඕනෑම 
ෙකනකුට පැහැරෙගන යෑම්වලදී, සන්නද්ධ ගැටුම්වලදී, 
ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාවන්වලදී, සිවිල් කැරලි 
ෙකෝලාහලවලදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ෙග් ඉරණම පිළිබඳව 
දැන ගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමතැනදී කථා වුණු ආකාරයට 
අපි දන්නවා ලසන්ත විකමතුංග මැරුණු හැටි, ඔහු අතුරුදහන් වුණු 
ආකාරය පිළිබඳව. පගීත් එක්නැලිෙගොඩෙග් බිරිඳ ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ගම් පෙද්ශෙය් ඉන්ෙන්. ඇය උෙද්ට 
නැඟිටිනෙකොටත්, හැන්දෑවට නිදා ගන්නෙකොටත් හැඬු කඳුළිනුයි 
ඉන්ෙන්, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා අතුරුදහන් වීම නිසා. ඒකයි 
ඇත්ත තත්ත්වය.  

 ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, "1988, 
1989 කාලෙය් ඒවාත් ෙහොයන්න." කියලා. මා කියනවා 1971 
කාලයටත් යන්න ඕනෑයි කියලා.  මා දන්නවා 1971 කාලෙය්ත් 
දසදහස් ගණනක් මිය ගිය බව. ඒවා ගැනත් ෙහොයන්න තිබුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. 1988 - 1989 කාලෙය් ඒවා ෙහොයන්න තිබුෙණ් 
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි; අවුරුදු 09ක්, 10ක් ෙම් රෙට් පැවැති මහින්ද 
රාජපක්ෂ පාලනයටයි. ඒ අය කවදාවත් ඒක ෙනොකර, ඒ පිළිබඳව 
ෙහොයන්ෙන් නැතිව අද කථා කරනවා. ෙම් රෙට් පැවැති 
යුද්ධෙයන් බැට කාලා හිටපු  අහිංසක දවිඩ,  මුස්ලිම් ඇතුළු සියලු 
ජන ෙකොටස්වලට ඉතා ෙහොඳින් ජීවත් ෙවන්නට ඕනෑ පරිසරයක් 
මැව්ෙව් 2015 ජනවාරි 08 වැනිදායින් පස්ෙසේය කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. විෙද්ශ රටකට යන්න බැරිව හිටපු, 
විෙශේෂෙයන් යුෙරෝපා රටවලට යන්න බැරිව හිටපු ෙම් රෙට් රාජ්ය 
නායකයන්ට භය නැතිව ෙපෙළොෙව් පය ගහලා ඒ රටවල 
ඇවිදින්න වාතාවරණයක් හැදුෙව්  2015 ජනවාරි 08 වැනිදායින් 
පස්ෙසේය කියන එකත් අප පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. ඒ කාලෙය් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා විදුලි පුටුවට ෙගන යන්න හදනවාය 
කිව්වා.  ඩයස්ෙපෝරාව ගැන කථා කළා.  අද විදුලි පුටුව ෙකෝ? 
ඩයස්ෙපෝරාව ෙකෝ? [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවල පට්ටපල් අසත්ය කියලා අනුකම්පාව අරෙගන ඡන්ද 
ගන්නයි එදා ලැහැස්ති වුෙණ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එපමණ කාලයක් ෙදන්න බැහැ. නියමිත ෙවලාව අවසන්. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට  විනාඩි 10, 15  ෙදනෙකොට 

ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න අපට ලැෙබන්ෙන් විනාඩි තුනයි. ෙම් අයට 
විනාඩි 10, 15  කථා කරන්න ෙදනවා.  ඒ අය පට්ටපල් අසත්ය 
කියලා ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවනවා. ඒ ගැන මා කනගාටු ෙවනවා. 
පසු ෙපළ මන්තීවරුන් හැටියට හැමදාමත් අපට කථා කරන්න ෙම් 
ටිකමයි. හැබැයි, විනාඩියද, ෙදකද, තුනද කියලා ෙනොෙවයි-  
[බාධා කිරීම්] මා කනගාටු ෙවනවා, ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා ෙනොකිරීම ගැන. එතුමා දන්නවා, 
ෙම්ෙක්-  [බාධා කිරීම්]  ඒ නිසා අපි නැවත වරක් පැහැදිලිව 
කියනවා, ෙම් වැඩ කටයුතුවලට  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය  
ෙදන්න කියලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කථා කරලා කිව්වා,  "අපි 
ෙම්කට සහය ෙදනවා." කියලා.   ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා 
කිරි බෙබක් වාෙගයි අද කථා කෙළේ. ඒ නිසා කරුණාකර, ෙම්වා 
හරියට කියවා බලා කථා කරන්නය කියමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාටත් විනාඩි 

තුනහමාරක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

[අ.භා. 6.24] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 

පපුවට ගහ ගනිමින් කථා කරමින්, අතුරුදහන් වූවන්ෙග් 
මව්වරුන්ෙග්, පියවරුන්ෙග් කඳුළු ගසා කමින්, ෙබදුම්වාදී ෙකොටි 
තස්තවාදය කම්මුතු කරපු රණ විරුවන් දංෙගඩියට දක්කන්න 
ෙගනා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කිරීම පමාද කිරීම ගැන 
එක් පැත්තකින් ජනාධිපතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එෙහම 
පමාද වුෙණ් ඇයි?  ඒ ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ෙවන්න යන නස්පැත්තිය පිළිබඳව ෙත්රුම් ගත්තු 
ෙම් රෙට් ජනයා  එතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම් කළා.   
විෙශේෂෙයන්ම තිවිධ හමුදාෙවන්  පිටු 15ක ලිපියක් එතුමාට එව්වා, 
ෙම්ක සිදු වුෙණොත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා 
කියාත්මක වුෙණොත්, ෙම් කාර්යාලය ඇරිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව.  

ඒ නිසා තමයි ෙමයට සාමාජිකයන් පත් කිරීම කල්දමා ෙම් 
සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න කියලා කිව්ෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් 
සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්මුති 
පනත් ෙකටුම්පත. ෙමය බලාත්මක වුෙණොත්, අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව්ය ඉටු කිරීම) පනෙත් 11වන වගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය 
සංෙශෝධනය වුණාට වැඩක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු 
තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්මුති පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ෙම් 
ජාත්යන්තර සම්මුතිෙය් සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි පිටපත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ යුතුව තිබුණා; පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට දිය යුතුව තිබුණා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබිය යුතුව 
තිබුණා. 

අපි ගරු කථානායකතුමාට කිව්වා, "ෙම් පඥප්තිය බලාත්මක 
කිරීම පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙගෙනන්න 
යනවා, නමුත් ඒ ජාත්යන්තර පඥප්තිය පිළිබඳව මන්තීවරුන් 
දැනුවත් කිරීමක් කරලා නැහැ, මන්තීවරුන්ට දැනුවත් ෙවන්නට ඒ 
පඥප්තිය දීලා නැහැ" කියලා. මම ගරු කථානායකතුමාෙගන් 
2017.04.05වන දින ෙම් පිළිබඳව ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් 
කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ 
ජාත්යන්තර සම්මුතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙලස සහ 
එම සම්මුතිෙය් සිංහල භාෂා පිටපතක් ලබා ෙදන ෙලසට මා විසින් 
2017.04.05වන දින ගරු කථානායකතුමාෙගන් කරන ලද ලිඛිත 
ඉල්ලීම සභාගත* කරනවා. 

මම අවසාන වශෙයන් කියනවා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය ජාත්යන්තර බලපෑම්වලින් මුදවාෙගන, ෙම් 
කාර්යාලය ජාතික යන්තණයක් බවට පමණක් පත් කරන්නට 
ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ වුණා නම්, ඒක ෙහොඳ වුවමනාවක් බව. අපි 
එතුමාට කියනවා, ඒක ඉෂ්ට කරන්නට නම් අද- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දැනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන, 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්යන්තර පඥප්තිය -ෙද්ශෙදෝහී 
පඥප්තිය- බලාත්මක කිරීම සඳහා වන පනත් ෙකටුම්පත වහාම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතෙයන් ඉවත් කරන්න කියලා අපි ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,  சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

1789 1790 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ජූනි 21  

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 

යුතු ය.'' -[ගරු  ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා ] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் சாட்டப் 

ப மாக"  [மாண் மிகு  ல மன் கிாிஎல்ல ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා  මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு  தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர்  அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 
 
1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3  ordered to stand part of the Bill. 

 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව  තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill, accordingly read the Third time, and passed. 

 
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 ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

කසළ බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය අවිධිමත් වීම  
ෙහේතුෙවන් ජන ජීවිතයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම්  
கழிவகற்றல் ெசயற்பாட் ன் ஒ ங்கீனம் காரணமாக 

மக்களின் வாழ் க்கு ஏற்ப ம் பாதிப்  
ADVERSE IMPACTS ON PUBLIC LIFE OWING TO IRREGULAR 

GARBAGE DISPOSAL  

 
[අ.භා. 6.29] 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා: 

"බස්නාහිර පළාත තුළ කසළ බැහැර කිරීෙම් කියාවලිය විධිමත් ෙලස සිදු 
ෙනොවීම  ෙහේතුෙවන් ජන ජීවිතයට සිදුවන බලපෑම් සහ එම ෙහේතුෙවන් 
ෙඩංගු ෙරෝගය ජාතික ව්යසනයක් බවට පත් වීමට තුඩු ෙදන කාරණා උග 
වන බැවින් ෙමම ගැටලුව විසඳන ෙලසට රජයට කරන ෙයෝජනාව සහ 
කසළ  බැහැර කිරීෙම් අර්බුදය උග වීමට පළාත් පාලන ආයතන මහජන 
නිෙයෝජිතයන් රහිතව අකිය කිරීම බලපාන බවට මම ෙමම සභාවට 
ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය  ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට විෂය භාර අමාත්යවරයා ගරු සභාෙව් සිටිෙයොත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථාව කරෙගන යන්න, එතුමා සමහර විට ඒවි. 

[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සමහර විට ආෙව් නැත්නම්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව සඳහා ෙව්ලාව 

ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන පක්ෂයට පැය භාගයයි, රජයට පැය 

භාගයයි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
රජෙය් කවුරුත් නැත්නම් ඒ ෙව්ලාවත් ගන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැනට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනකු සිටිනවා. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට 
ආවා. 

1791 1792 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
මෙග් කථාවට විනාඩි 15ක් ගන්නවා, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා ෙයෝජනාව ස්ථිර කර  කථා කිරීමට විනාඩි 
15ක් ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමතිවරයාට ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
කුණු පශ්නය සම්බන්ධවයි. එතුමා ෙම් දවස්වල කුණු පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවලා යම් යම් මාධ්යවල ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටිනවා අපි දැක්කා; ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරනවා දැක්කා. 
හැබැයි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියත්, ඒ ෙවනුෙවන් කතා කළත් අද 
බස්නාහිර පළාත විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම කුණු ෙවලා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රෙට් කුණු ෙනොෙවච්ච තැනක් 
නැහැ. හැබැයි රට බාර  ගත්ෙත්, මල් වත්තක් බවට පරිවර්තනය 
කරන්නයි.  මල් පිෙපන, ඒ මල්වල සමනලුන් වහන, මී මැස්සන් 
පැණි උරා ෙබොන මහා මල් වත්තක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
2015 ජනවාරි 09වන දා එළි වන ෙකොට  බාර ගත් අෙප් මාතෘ 
භූමිෙය් අද මී මැස්සන් ෙවනුවට නිල මැස්ෙසෝ වහනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මල්වල මී මැස්සන් වහනවා 
ෙවනුවට කුණු ෙගොඩවල නිල මැස්සන් වහන තත්ත්වයට අද පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුණු එකතු කිරීම සම්බන්ධව 
අපි දන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුව දැන් කුණුවලිනුත් ජීවත් වනවා. 
ආණ්ඩුව ෙම් දවස්වල කුණුවලිනුයි ජීවත් වන්ෙන්. ආණ්ඩුව 
කුණුවලින් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් නගර සභාව, 
පාෙද්ශීය සභාව තමන්ෙග් පෙද්ශවල ෙගවල්වලට ගිහින් කුණු 
ටික ගන්ෙන් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමනි, නගර සභාව, පාෙද්ශීය 
සභාව කුණු ටික ගන්ෙන් නැති වුණාම මිනිස්සු අසරණ ෙවනවා. 
මිනිසුන්ෙග් ෙගවල්වල කුණු බෑග් තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සු කළු පාට 
බෑග්වල කුණු ටික දාගන්නවා. කුණු ටික දාෙගන රෑ වන ෙකොට 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් ෙගදර වාහනයක් තිෙබනවා නම්, 
ඒ වාහනෙය් දාෙගන රෑ ෙවන ෙකොට ඒ කුණු ටික අරෙගන යනවා, 
කවුරුවත් නැති ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනකට එය හලා දමන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන්න. එෙහම හලන ෙකොටම ෙපොලීසිය ඒ අය අල්ලා 
ගන්නවා. අල්ලාෙගන දමනවා, නඩු. අපට දැන් හුඟක් ෙවලාවට 
පවෘත්ති ඇෙහනවා, අහවල් පෙද්ශෙය් කුණු දමන අය 200 
ෙදෙනකු පමණ අල්ලයි; අල්ලා නඩු දමයි කියා. නඩු දැම්මාම 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? දැන් ඒ 
මුදලත් රජයටයි එන්ෙන්. ෙම් පැත්ෙතන්, කුණු පශ්නය. දැන් 
ෙයොදා තිෙබන විකල්පය ෙමොකක්ද? ගරු අමාත්යතුමනි, ෙකොළඹ 
නගර සභාව අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 120ක් ෙගවනවා, 
කුණුවලට. අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 120ක්! 2013 වර්ෂෙය් 
ඉඳලා ෙගවපු ඒ මුදල දැන් ෙදගුණයකින්, තුන්ගුණයකින් වැඩි 
ෙවනවා. වැඩි වන එම පමාණය දරාගන්න බැරි පමාණයක්. 
සාමාන්යෙයන් පාන් ෙගඩියකට රෙට් මිලක් තිෙබනවා. පාන් 
ෙගඩියට බටර් ටිකක් දැම්ෙමොත් එහි මිල ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න 
පුළුවන්; මුද්දරප්පලම් ටිකක් දැම්ෙමොත් මිල තවත් ටිකක් වැඩි 
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රුපියල් හැත්තෑෙව් පාන් ෙගඩිය රුපියල් 
700යි කියා එක පාරටම කිව්ෙවොත්, පශ්නයක්. ෙම් වාෙග් තමයි 
කුණුවල ගණනත් වැඩි කර තිෙබන්ෙන්.  

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. කුණු ෙමටික් ෙටොන් 800ක් දවසකට ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාව එකතු කරනවා කිව්වා. ඒ කුණු ෙමටික් ෙටොන් 800 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික සමාගමකුයි 
එකතු කරන්ෙන්. ඒවාෙයන් ෙකොටසක් දැන් දමන්ෙන් 
කරදියානටයි. එකතු කරන්ෙන් කුණු ෙමටික් ෙටොන් 800ක් බව 
දැනගන්නා නිර්ණායකය කර ගන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙකොෙහේද ඒ 
සඳහා තරාදියක් තිෙබන්ෙන්? කුණු ෙමටික් ෙටොන් 800 මනින 

තරාදිය ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? තරාදියක් නැහැ. ෙමටික් ෙටොන් 
1ක් ෙගනිච්චත්, අදාළ සමාගමට පුළුවන්, 1ට එහා පැත්ෙතන් 8 
දාලා 18 කරන්න. එෙහම නැත්නම්, එයට තවත් 0ක් දැම්මාම, 
180යි. කුණු පමාණය ගණනයට කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මම දන්ෙන් නැහැ ෙම් කුණුවලට 
යට ඉන්ෙන් කවුද, කුණුවල උඩ ඉන්ෙන් කවුද කියා.  

ගරු අමාත්යතුමනි, මම දැක්කා, තමුන්නාන්ෙසේ කරපු 
පකාශයක්. ඒ, "ෙකොළඹ නගර සභාෙව් කුණුවලට කරන ෙගවීම් 
දැක්කාම පුදුම හිෙතනවා - ඇමති ෆයිසර් කියයි" යන්නයි. 
සාධාරණයි එය. ඇමතිවරයා පුදුම වන ෙකොට ෙකොෙහොම ෙව්විද, 
කුණු කන අපි? යහ පාලන ආණ්ඩුව කුණුවලිනුත් ගහනවා, ගරු 
අමාත්යතුමනි. කුණුවලිනුත් ගහන්ෙන් කවුද කියා මම දන්ෙන් 
නැහැ. ගහන පාර්ශ්වයන් ෙවතින්, එක් එක් පැතිවලින් ගඳ එනවා. 
පළාත් සභාෙවන් ගඳ එනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා ඒ නම් 
ඉදිරිපත් කරන්න, බය නැතිව. ඔබතුමා ෙකළින් කතා කරනවා 
ෙන්. ඔබතුමා මෙග් මිතයා ෙන්. ඔබතුමා මාත් එක්ක දීර්ඝ 
කාලයක් මිතව සිටින ඇමතිවරයා නිසායි අද ෙම් ෙයෝජනාව මම 
ම ඉදිරිපත් කෙළේ.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්ත් -ෙම් ආණ්ඩුවට කලිනුත්- කුණු 

එකතු කෙළේ ෙම් අයමයි.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ආ! ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන කල්. ඔෙහොම ඉන්න, කියන 

කල්. යහ පාලන ආණ්ඩුවට ඉස්සර ෙවලා තිබුණු ඒ ආණ්ඩුව 
සියඹලාණ්ඩුව ෙනොෙවයි. එය, ඔබතුමාත් මමත් කියන ෙදෙදනාම 
හිටපු ආණ්ඩුවයි. එය, සියඹලාණ්ඩුව ෙනොෙවයි. එය අර 
සියඹලාණ්ඩුවයි කියා සිතන්න එපා. අපි ඩබලම සිටිෙය් එහි. 
එකටයි සිටිෙය්. ඒක රැක ගන්න ෙදෙදනා නැ ෙඟනහිර ගිහින් 
ෙහොඳ ෙහොඳ වැඩ කළා. ඔබතුමාට මතකයි ෙන්ද? මා ඒ කාරණය 
එතැනින් නවත්වනවා.            

දැන් කියන්ෙන් කුණු ගැනයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්. මම 
කියන්ෙන් රටම කුණු කළා කියලායි. රටම කුණු කරලා ඉවරයි. 
ෙම් කුණු පශ්නෙය්දී ෙමටික් ෙටොන් 800ක් ගණනය ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඇමතිතුමා දැන් අපට උත්තරයක් ෙදන්න.  

ෙදහිවල මහ නගර සභාෙව් කුණු ෙමටික් ෙටොන් 250ක් 
ගණනය ෙවනවා. Weighbridge එකක් තිෙබනවා. එතෙකොට 
ගණනය ෙවනවා. ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සභාෙව් ගණනය 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා 
ඒක ෙසොයන්න. ෙකෝට්ෙට් මහ නගර සීමාව තුළ ජීවත් වන 
මිනිසුන්ෙගන් බදු අය කර ගන්නවා. ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙගන් බදු 
අය කරනවා. අද ඒ  මිනිස්සු අසරණ ෙවලා තිෙබනවා.  කුණුවලින් 
මිනිස්සුන්ට ලැෙබන පතිලාභය ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ පතිලාභය තමයි ෙඩංගු.  

ඊෙය් ෙම් සභාෙව් ෙඩංගු ගැන කථා කළා. දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්න තිබුණා, ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා. විෂය භාර අමාත්ය 
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. 
සාමාන්යෙයන් අපි ඉතිහාසෙය් අහලා තිෙබන විධියට ෙච්තිය 
රජ්ජුරුෙවෝ තමයි වැඩිෙයන්ම ෙබොරු කියලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ෙච්තියට ඉස්සරෙවලා තමයි රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා 
ඉපදිලා තිෙබන්ෙන්. ෙච්තිය රජ්ජුරුෙවෝ ඉපදිලා තිෙබන්ෙන් 
පස්ෙසේ. එතුමා මුලින් ඉපදුෙණ්. එතුමා කියන අමු ෙබොරු 
ෙපන්වන්න, මම අද ෙම් ෙල්ඛනය ෙගනාවා. ඇමතිතුමා ෙම් 
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ෙල්ඛනය ඊළඟ කැබිනට් රැස්වීමට අරෙගන ගිහිල්ලා ෙච්තියෙග් 
මල්ලිට ෙදන්න. Original ෙච්තියට ෙම් ෙල්ඛනය ෙදන්න. ෙම් 
ෙල්ඛනය අනුව 2011දී -[බාධා කිරීමක්] දිස්තික්කෙය් පශ්න නැහැ, 
ෙදයියන්ෙග් පිහිටයි. දිස්තික්කෙය් පශ්න නැහැ, ආණ්ඩු බලය නැති 
වුණත් ලක්ෂ ගණනින් ඡන්ද අරෙගන අපි එනවා. 2011 ෙඩංගු 
ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 28,473යි. 2012 ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 
44,456යි. 2016 විෂය භාර ඇමතිවරයා රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමා. 2016 ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 55,150යි. 2017 ජුනි 
මාසෙය් අද වන විට ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව 68,053යි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සංචාරක අමාත්යාංශය තමුන්නාන්ෙසේ හිටපු 
අමාත්යාංශයක්. සංචාරක අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් 
පදිංචිෙවලා හිටිෙය් පානදුෙර්. ෙපෙර්දා මම එතුමාෙග් මළ ෙගදර 
ගියා. වයස අවුරුදු 34යි. එතුමාට උණ ෙරෝගය හැදුණා; පානදුර 
ඉස්පිරිතාලෙය් නැවැත්වුවා. දවස් ෙදකයි. එතුමා මිය ගියා. වයස 
අවුරුදු 34යි. ෙඩංගු රකුසාෙගන් ෙබ්ෙරන්න බැරි වුණා. ඇයි ෙම්ක 
වුෙණ්? මතක තියාගන්න, ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් 
ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි,තමුන්නාන්ෙසේ වග කිව යුතු තැනට මම 
එන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
පළාත් පාලන ආයතන අකිය කිරීම නිසායි. ඒ වරද නිසා තමයි ෙම් 
ෙඩංගු ෙරෝගය ව්යාප්ත වුෙණ්.  ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සැදුම්ලත් පළාත් පාලන ආයතන ටික 
අකර්මණ්ය කරලා දැනට අවුරුදු ෙදකයි, මාස ගණනක් ෙවනවා. 
ඒවා අකර්මණ්ය කරපු එෙක් පාපය තමයි අද ෙම් ෙගවන්ෙන්. 
ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඇත්ත කථාව මම කියන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේයි මමයි එක පළාත් 
සභාෙව් හිටියා.  ෙම් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවලා තිෙබන 
එක, දැන් මහ ඇමතිවරුන්ට එක්තරා ෙක්ක් ෙගඩියක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඇයි, ෙක්ක් ෙගඩියක් වන්ෙන්? කුණු අදින්න ඕනෑ 
නැහැ, කුණුවලට ඕනෑ ෙදයක් වුණාෙව්. හැබැයි, ඒ පළාෙත් තමන් 
යටෙත් තිෙබන පාෙද්ශීය සභාෙව්, නගර සභාෙව් තිෙබන මුදල් 
ටික තනි අයිතියට පාලනය කරනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ස්වරූපය හදා ගන්න ඒවාෙය් රැකියා ටික පාවිච්චි කරනවා. ඒකයි 
ෙහේතුව.  ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාත් විෂය භාර ඇමතිවරයා 
නිසා සමහර ෙවලාවට අතහරින්ෙන් නැහැ. ෙපොඩි ෙපොඩි ෙග්ම් 
යනවා. ෙමතුමාත්, ෙමතුමාෙග් අයිතිය ඉල්ලනවා. නමුත් 
එතුමාෙග් අයිතියත් එක්ක හැපි හැපී යනවා. ෙමොකක්ද, ෙහේතුව? 
ගිහිල්ලා සංඛ්යාෙල්ඛන අරෙගන බලන්න.  

ෙම් ආයතන අකර්මණ්ය ෙවලා තිෙබන කාලය ඇතුළත 
බස්නාහිර පළාෙත් පළාත් පාලන ආයතනවලට දමා තිෙබන 
ෙසේවක යන් පමාණය ෙකොච්චරද කියලා බලන්න ඔබතුමා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ඉල්ලන්න.  ඒ ආයතනවල තිෙබන මුදල් ටික 
පළාෙත් මහ ඇමතිවරයාට ෙහෝ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
ෙහංචයියකුෙග් වුවමනාවට ෙයොදවනවා. අදාළ තැන්වලට බල්බ් 
එක වැෙටන්ෙන් නැහැ. කුණු ටික ඇෙදන්ෙන් නැහැ.  එදා එෙහම 
පශ්නයක් ඇති ෙවන ෙකොට, කුණු ටික ඇෙදන්ෙන් නැති වන 
ෙකොට පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරෙයක් ඉන්නවා නම්, 
මන්තීවරු ඉන්නවා නම් - ඒ අය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් 
පක්ෂවල අය ෙවන්න පුළුවන්- ඒ අය කුණු ටික දමන්න තැනක් 
ෙසොයා ගන්නවා. සභාපතිවරු ගිහිල්ලා මිනිසස්ුන්ට වඳිනවා, 
"ෙම්කට විසඳුමක් ෙසොයා ගන්න ෙතක් අෙන් අපට කුණු දමන්න 
තැනක් ෙදන්න" කියලා. ඒ අයෙග් නිර්මාණශීලී වැඩ තිෙබනවා. ඒ 
ජනතාවෙගන් එන මන්තීවරු. ඒෙගොල්ෙලෝ නැවතත් ඒ මිනිස්සු 
ළඟට යන්න ඕනෑ. හැබැයි, නිලධාරින්ට මිනිස්සු ළඟට යන්න 
ඕනෑ නැහැ, ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒෙගොල්ලන්ට 
කමක් නැහැ, "කුණුෙවන්න බැරි නම් ඕනෑ එකක් වුණාෙව්. 
ෙකොළඹ ෙනොෙවයි, ඕනෑ තැනක් කුණු වුණාෙව්, අපට කමක් 
නැහැ, අපට තිෙබන්ෙන් අෙප් යුතුකම සහ වගකීම ඉටු කරන 
එකයි" කියන එකයි ඒෙගොල්ලන්ෙග් හැඟීම.  

අද ඇත්ත තත්ත්වය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. එම නිසා ෙම් 
තත්ත්වය තුළ ඉදිරියට යන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්තෙයකුට දැන් 
තත්පරයකට, ෙදකකට ෙපර කථා කළා; මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාටත් මම කිව්වා. ෙමතැනින් දැන් 
මදුරුෙවකු ගියා.  ෙම් පිළිබඳව වහාම ෙහොයන්න. මට නම මතක 
නැහැ, මම නිලධාරිෙයකුට අඬගැහුවා. මම ඒ නිලධාරියාට කිව්වා, 
"ෙමතැනින් මදුරුෙවකු ගියා" කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත් 
මදුරුෙවෝ ඉන්න තත්ත්වයකට පරිවර්තනය ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පාර්ලිෙම්න්තුවට සර්පෙයෝත් ආවා. ඒක ෙවනම 
කථාවක්. නමුත්, රෙට් නීති හදන, රෙට් තීන්දු තීරණ ගන්නා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළත අද අනාරක්ෂිත ෙවලා. දැන් ෙමතැනින් 
ගිෙය් ෙඩංගු මදුරුවා ෙවන්න පුළුවන්; ෙවන මදුරුවකු ෙවන්න 
පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් මදුරුෙවෝ ඉන්නවා නම්, රෙට් 
මිනිස්සුන්ෙග් තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ෙදවි හාමුදුරුව ෙන්? ඊට වඩා 
වැඩි මට්ටමකට මිනිස්සුන්ෙග් තත්ත්වය පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ෙකොළඹ කුණු පශ්නයත් එක්ක තමයි ෙම් 
පශ්න මතුවන්ෙන් කියලා. එක පැත්තකින් චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. මීෙතොටමුල්ෙල් ෙඛ්දවාචකය මරණ දඬුවම් 
දිය යුතු වරදක් කියලා එතුමා කියනවා. මරණ දඬුවම ෙදන්ෙන් 
කාටද කියන එක සම්බන්ධෙයන් තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
වරද නිසා කාවද එල්ලන්ෙන්, කාටද මරණ දඬුවම ෙදන්ෙන් 
කියන එක ජනතාව ඉදිරියට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ; Facebook 
එකට දමන්න ඕනෑ. ඒක ජනතාව භාර ගනීවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩංගු වසංගත තත්ත්වෙයන් 
බස්නාහිර පළාත පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම ෙබ්රා ගන්න 
කියන ඉල්ලීම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කරනවා. විෂයය භාර 
ඇමතිවරයා දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයකුත් කථා කියනවා. 
ඉදිරියටත් එතුමා ෙනොෙයකුත් කථා කියයි. හැබැයි, එතුමා 
ෙමොනවා කිව්වත්, කළුතර දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවලින් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමාෙග්ත් ඥාතීන් 
සිටින ෙබ්රුවල පෙද්ශය අද වැඩිම ෙඩංගු ෙරෝගීන් පමාණයක් 
වාර්තා වීම නිසා ෙඩංගු ව්යාප්තිය සම්බන්ධෙයන් කළුතර 
දිස්තික්කෙයන් අංක එකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ විෂයය භාර 
ඇමතිවරයාෙග් ආසනය. එම නිසා ෙම් තත්ත්වෙයන් රට නිදහස් 
කරන්න; මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත රැක ගන්න වග කීෙමන් වැඩ 
කරන්න කියලා අපි රජයට ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු මූලාසනය සඳහා 
ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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 එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙරෝහිත 

අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විනාඩි 10යි ගත්ෙත්. තව විනාඩි 5ක් 
අෙප් ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමාට අපි දැම්මා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමා විනාඩි 12ක් ගත්තා. ඉතිරි කාලය තමයි ඔබතුමන්ලාට 

අයිති වන්ෙන්. 

[අ.භා. 6.43] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එෙහම නම්, මම විනාඩි 10ක් කථා කරලා, ඉතිරි විනාඩි 05 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමාට ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැළි කසළ පශ්නය පිළිබඳව 
දීර්ඝ කතාවක් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කළ නිසා 
කැළි කසළ බැහැර ෙනොකිරීම නිසා ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව මම සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන විස්තර කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කැළි කසළ බැහැර ෙනොකිරීම නිසා ෙම් 
වනෙකොට රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙඩංගු ව්යසනය පිළිබඳවයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කාල වකවානුව ලංකා 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම ෙඩංගු ෙරෝගීන් පිරිසක් වාර්තා වුණු 
අවාසනාවන්ත කාල වකවානුවක්ය කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් මාස හයට 
ෙඩංගු ෙරෝගීන් හැටඅටදහස් ගණනක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. අද වනෙකොට -ෙම් වසෙර් ගත වූ මාස හයට- 70,000කට 
ආසන්න ෙඩංගු ෙරෝගීන් පමාණයක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් සංඛ්යාව ලක්ෂය ඉක්මවන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙවන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවයි කියලා 

අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත්, සමහර විට වසරක් 
වැනි කාලයක් තුළ ෙම් පමාණය ලක්ෂය දක්වා යන්න පුළුවන්.  

ෙමෙතක් ලංකාෙව් වැඩිම ෙඩංගු ෙරෝගීන් පමාණයක් වාර්තා 
වුෙණ් 2010 වසෙර්. ඒ, 35,000යි. ඒ, අවුරුද්දකටම. හැබැයි, දැන් 
මාස 6ට ෙඩංගු ෙරෝගීන් 70,000ක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩංගු ෙරෝගීන් පිළිබඳ කාරණය 
අපි ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙඩංගු පශ්නය ආණ්ඩුවට දමා ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පශ්නය දැන් ජාතික 
පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ආණ්ඩුවට අපි 
කියන්ෙන් ෙම් කාරණය පිළිබඳව  මීට වඩා දැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
කරන්න කියලායි. ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් විධියට ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න බැහැ. ආණ්ඩුව ඉතිහාසෙය් අත් දැකීම් ටික ගන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුව සාලාව පිපිරීමට ගත් තීන්දුව ෙමොකක්ද? අරණායක නාය 
යෑමට ගත් තීන්දුව ෙමොකක්ද? ගංවතුෙරන් අවතැන් වූ දහස් 
ගණනක් සම්බන්ධෙයන් ගත් තීන්දුව ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව සියල්ල 
අසමත්. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ෙමවැනි ජාතික පශ්නයක් ඇති වූ 
අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව නිසි අවධානය ෙයොමු කරලා, ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා, සියලුෙදනාට එන්න කියලා ඒක පකාශයට පත් 
කරලා, ඒ ෙවනුෙවන් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්  හැදුෙව් නැත්නම් 
ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයකට අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මූලිකව 
වගකියන්න ඕනෑ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම අවුරුද්දකම මැයි මාසය 
වනෙකොට ෙමෝසම් වැසි එන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 
සාමාන්යෙයන් ෙම් කාලයට ෙඩංගු ෙරෝගය ෙබෝ වනවා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ගෙම් පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂවරයා හරහා 
පචාරණ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා, දුම් ගහලා ෙහෝ ෙඩංගු 
ෙරෝගීන්ෙග් පමාණය අවම කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කරන්න 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ.  

ෙඩංගු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය කරන "Dextran" කියන ෙබෙහත 
නියමිත ෙවලාවට ෙගනැල්ලා තිබුෙණ් නැති බව ඔබතුමා 
දන්නවා. දැන් නම් ඒ ෙබෙහත ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
ෙබෙහත අවශ්ය කරපු කාලෙය්දී ෙගනැල්ලා තිබුෙණ් නැහැ; 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අදාළ ෙබෙහත තිබුෙණ් නැහැ; දුම් ගහන 
මැෂින් නැහැ; වාහන නැහැ. ඒ වාෙග් අඩුපාඩුකම් රැසක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පළමුවැනියටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකිව 
යුත්තා වන්ෙන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා සහ ෙල්කම්වරයා ඇතුළු නිලධාරි 
මණ්ඩලය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි දැඩි අවධානය ෙයොමු ෙනොකළ 
නිසාත්, ෙම් ෙවනුෙවන් සූදානම් ෙනොවුණු නිසාත් තමයි ෙම්  
ව්යසනය ෙම් තරම් පැතිරිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, මින් ඉදිරියට 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙවන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය දිහා බලන හැටි බලන්න, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඊෙය් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, 
"ෙඩංගු මදුරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා ශාක 
භක්ෂකෙයක් ෙහොයා ගත්තා" කියලා. ශාක භක්ෂකෙයක් 
ෙයොදාෙගන ෙඩංගු කීටයා මර්දනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක හරි විහිළුවක්. ශාක 
භක්ෂකයන්ට පුළුවන්ද, ෙඩංගු කීටයා  කන්න. ෙඩංගු කීටයාව 
මර්දනය කරන්න ෙහොයාෙගන තිෙබන්ෙන් මාංශ භක්ෂකෙයක් 
ෙනොෙවයි. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා කියන විධියට සිංහයා තණ ෙකොළ 
කාලා, හාවා මස ්කන්න ඕනෑ. ශාක භක්ෂකෙයක් ෙහොයාෙගන 
මදුරු කීටයන් මර්දනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට නම් 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධියට රටට විහිළු සපයන්න එපා.  
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ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට 
ෙල්කම්වරෙයක් පත් කළා. එතුමා තමයි, උදය ෙසෙනවිරත්න 
මහත්තයා. ඇමතිතුමා එතුමාට වැඩට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවාෙන්, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා. 
Secretaryට වැඩට එන්න ඇමතිතුමා ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට ඇමතිතුමා වැඩට එන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ඇමතිතුමා ශාක භක්ෂකෙයක්  ෙගනැල්ලා මදුරු කීට 
පශ්නය විසඳන්න හදනවා. එෙහම  කරන්න බැහැ.  ෙම් ෙඩංගු 
ෙරෝගෙය් තිෙබන අවදානම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා, 
ඔබතුමා තමයි පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා. පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත් යම් 
පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමා. අද ෙම් කාරණය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා මා ඔබතුමාට කිව්වා. 
ෙම් කාරණය  කිව්වාය කියලා ඔබතුමන්ලා ඡන්දය පවත්වන්ෙන්ත් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් 
යාන්තණය කැඩිලා, ඇමතිතුමනි. නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් වාෙග්ම සියලු පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභාවල 
ෙල්කම්තුමන්ලා වහාම කැඳවන්න. මම වගකීෙමන් කියනවා, 
මෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය සභා ෙල්කම්තුමන්ලාට මා කථා කළ 
බව. ඔවුන් තීන්දු ගන්ෙන් නැහැ; වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  

2010 අෙප් ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් - මම ඇමතිවරයකු 
හැටියට සිටි කාලෙය් - ෙඩංගු ව්යසනය ආවා මට මතකයි. 
පාෙද්ශීය සැලැසුම් කමිටුව රැස්ෙවලා, ඉස්ෙකෝලවල ගුරුවරුන් 
සහ දරුවන් ෙගනැල්ලා, දුම් ගහලා, සුද්ද කරලා අපි ෙම් 
කටයුත්තට මැදිහත් වුණා. පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරු වාෙග්ම 
මන්තීවරු මැදිහත් ෙවලා ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කිරීම 
ෙවනුෙවන් වැඩ කළා. ඒ නිසා තමයි ෙඩංගු ෙරෝගය 
සම්පූර්ණෙයන්ම අපට අවසන් කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. අද 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම් ෙවනුෙවන් නායකත්වය 
ෙදන්න ෙද්ශපාලන අධිකාරියක් නැහැ. ඇමතිතුමනි, අද ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

ජා-ඇල ආසනය තමයි කවින්ද ජයවර්ධන මන්තීතුමා 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ජා-ඇල පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් 
සභාපතිවරු කවුද? ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රායි, ෆීලික්ස් 
ෙපෙර්රායි. අෙප් තරුණ මන්තීවරයකු වන කවින්ද ජයවර්ධන 
මන්තීතුමාට ෙමොකුත් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීතුමාට, පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිකම නැහැ. 
එතුමා එළිෙය්. පැරදිච්ච ෙදෙදනා ඒ කමිටුව ඇතුෙළේ ඉන්නවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමාට පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන කමිටුෙව් කිසිම තනතුරක් ලැබිලා නැහැ. ඒ ෙදෙදනාට 
පුළුවන්ද, නිලධාරින් එකතු කරෙගන ෙඩංගු වසංගතය මර්දනය 
කරන්න? ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් කරන ෙමෝඩ චූන්  වැෙඩ් 
ෙමොකක්ද? ෙමෙහම කටයුතු කරන්න බැහැ ඇමතිතුමා. අඩු 
ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙම් පාෙද්ශීය සැලැසුම් 
කමිටුෙව් හිටියා නම් ෙම් කටයුත්ත කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා 
කඩිනමින් -  ෙහටම - සියලු පාෙද්ශීය සභා ෙල්කම්තුමන්ලා 
කැඳවන්න කියා මා ඔබතුමාට කියනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. 
තමන්ෙග් බල පෙද්ශය තුළ ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා ඔබතුමා 
ඒ අයෙගන් අහන්න. පළාත් පාලන ෙකොමසාරිස්වරුන් කැඳවන්න. 
මම ඔබතුමාට වග කීමකින් කියනවා, පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙල්කම්තුමන්ලා ෙම් කටයුතු ෙවනුෙවන් යන්ෙන් නැති බව. 
PHIලා යන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ෙහොයන්න ෙකෙනක් නැහැ; 
බලන්න ෙකෙනක් නැහැ, ඇමතිතුමා. ඒ නිසා කඩිනමින් ෙම් 

පළාත් පාලන යාන්තණය විධිමත් කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියන ඉල්ලීම මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් කරනවා.  

ෙම් කාලය තුළදී ෙඩංගු ෙරෝගීන් 70,000ක් හඳුනාෙගන 
තිෙබන බව කිව්වා. 200කට ආසන්න පමාණයක් මිය ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝගීන්ෙගන් සියයට 43.5ක් බස්නාහිර 
පළාෙතන් තමයි ෙහොයාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉන් සියයට 25ක් 
පාසල් යන දරුවන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ.  ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් කාරණය 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට කියන්න. අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න 
ෙවනත් අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසායි ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ෙම් කාරණා කියන්ෙන්. වහාම විදුහල්පතිවරු කැඳවලා, පාසල් 
ගුරුවරුන් සහ සිසුන් දැනුවත් කරන්න කියලා අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාට කියන්න.  

යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙදමව්පියන් ඇවිල්ලා පාසල් ආරක්ෂා 
කළ බව අපට මතකයි. ෙදමව්පියන් ඉස්ෙකෝලවලට ඇවිල්ලා ඒ 
දරුවන්ෙග් බෑග් check කළා.  යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙදමව්පියන් 
පාසල්වලට ඇවිල්ලා දරුවන් එක්ක හිටියා අපට මතකයි. ඒ නිසා 
ෙදමව්පියන්ට ඉස්ෙකෝලවලට එන්න කියන්න. ඇවිල්ලා සියලු 
පාසල් පිරිසිදු කරන්න කියලා ෙදමව්පියන්ට කියන්න. ඒ වාෙග් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් එෙහම 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ යාන්තණය දුවන්ෙන් නැහැ; ඇන්ජිම 
හිටලා. ඒකයි පශ්නය, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අපි ෙම් ෙද්ශපාලනය 
ගැන කථා කරනවා ෙනොෙවයි. පාෙයෝගික තත්ත්වය ගැනයි අපි 
ෙම් කියන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, අපට ෙහොඳ යාන්තණයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා බලන්න, පඩි ගන්න රාජ්ය නිලධාරින් කී 
ෙදෙනක් ගමක ඉන්නවාද කියලා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියා 
ඉන්නවා; කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරියා 
ඉන්නවා; පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව ඉන්නවා; උපාධිධාරියා 
ඉන්නවා; ලියුම් ෙබදන පුද්ගලයා ඉන්නවා; විදුලි බිල ෙගන යන 
පුද්ගලයා ඉන්නවා. ඒ විධිෙය් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? ගමට ෙම් 
කරුණු සන්නිෙව්දනය කරන්න පුළුවන් නිලධාරින් අට ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ආණ්ඩුෙවන් පඩි ගන්න නිලධාරින් අට ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙඩංගු මර්දනය සඳහා ජාතික වැඩ 
පිළිෙවළක් හදලා එය ගමට ෙගන යන එක විතරයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සම්පත්දායකයන්ෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැහැ. මම 
ඔබතුමාට කාරණයක් කියන්නම්. මම ෙඩංගු සම්බන්ධෙයන් 
ලංකාෙව් ඉන්න ෙහොඳම ළමා ෙරෝග පිළිබඳ විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරයා වන මීගමුව ෙරෝහෙල් ෛවද්ය ලක්කුමාර මහත්මයා 
හමු වුණා. ඔබතුමා දන්නවාද? එතුමාෙග් දක්ෂතාව හඳුනාෙගන 
පාකිස්තානෙය් එක පාන්තයක මහ ඇමතිවරෙයක් එතුමා 
පාකිස්තානයට ෙගන්වා ගත්තා. එතුමා පාකිස්තානෙය් ඒ 
පාන්තයට යනෙකොට ෙඩංගු ෙරෝගීන් ෙදලක්ෂ හතළිස්දහසක් 
හිටියා. එතුමා ගිහිල්ලා මාසයක් ඉඳලා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කළා. ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාව හතළිස්දහසට අඩු වුණා. බලන්න, 
එතුමා පාකිස්තානයට ෙගන්වාෙගන එතුමාෙගන් වැඩ ගත්තා.  
අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට් එතුමාට කථා කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපට ෙහොඳ සම්පත්දායකයන් ඉන්නවා. අෙප් උණ 
ෙරෝහෙල්, ඒ වාෙග්ම රිජ්ෙව් ආර්යා ළමා ෙරෝහෙල්  ෙහොඳ 
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු ඉන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

1799 1800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි රජය තුළින් දැවැන්ත 
මාධ්ය පචාරණයක් දියත් කරන්න ඕනෑ. "ෙඩංගු මාරාන්තිකයි" 
කියන එක හැම ෙවලාෙව්ම කියන්න. Radio එෙක් ඒක විනාඩි 
පෙහන් පහට ඒක විකාශය කරන්න. TV එෙක් ඒක විනාඩි පෙහන් 
පහට ඒක විකාශය කරන්න. ඒ ගැන පත්තෙර් advertisements 
දමන්න.  එෙහම තමයි අපි කෙළේ. 2010 වසෙර් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී අපි ෙම් පශ්වලට මුහුණ දුන්නා. 
ඔබතුමාට මතක ඇති, යුද්ධය පැවැති කාලෙය්දී බස ් රථවල 
ෙබෝම්බ තියනෙකොට අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම නැවැත්වූෙව් යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් දියත් කරලායි. ඒ නිසා ෙඩංගු මර්දනය සඳහා දැවැන්ත 
මාධ්ය පචාරණයක් ෙගන යන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් 
සඳහා රූපවාහිනී නාළිකා ෙගන්වන්න; ගුවන් විදුලි ආයතන 
ෙගන්වන්න; පත්තර ෙගන්වන්න; ෙම් වැෙඩ්ට බහින්න කියන්න. 
බැහැලා, වහාම ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා කියන්න. 
"ෙඩංගු මාරාන්තිකයි" කියලා  කියන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙකොළඹ තිෙබන පධාන ෙපෙළේ 
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගියා ෙඩංගු ෙරෝගය හැදුණු පුංචි ළමෙයක් 
බලන්න. මම ඒෙක් නම කියන්න කැමැති නැහැ.  මම යනෙකොට 
ඒ ෙරෝහෙලන් ඒ දරුවාට බරපතළ antibiotic එකක් දීලා තිබුණා. 
වතුර ඕනෑ තරම් ෙබොන්න කියලා කියා තිබුණා. ඒ දරුවාට 
ෙහොඳටම අමාරු වුණා. ඒ දරුවාෙග් ෙවලාවට රජෙය් ෙරෝහලකට 
අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ දරුවාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගත්තා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, සමහර ෛවද්යවරු ෙම් ෙරෝගය ගැන දන්ෙන් නැහැ; 
ෙහදියන් දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් ෙලෙඩ්ට 
ෙබෙහතක් නැහැ. අද ෙවනකල් ෙබෙහතක් ෙහොයා ෙගන නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ, 
ගරු ඇමතිතුමනි. ඇමතිවරු හැටියට -ඔබතුමා පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන ඇමතිවරයා හැටියට- ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
කාර්ය භාරයක් කරන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්. පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැහැ. ඒකට පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒක 
පැත්තකට දමමු. හැබැයි ඒ යාන්තණය කඩාෙගන වැටිලා 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒ යාන්තණය ශක්තිමත් 
කරන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න. අද ෙඩංගු ෙරෝගීන් ලක්ෂ 
ගණනක් ඉන්නවා. බලන්න, ඒෙකන් ඇති වන පතිඵලය ෙමොකක්ද 
කියලා. අද සංචාරක ව්යාපාරය කඩා ෙගන වැටිලා. අද 
විෙද්ශිකයින් ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. බලන්න, 
අද planes ඔක්ෙකෝම හිස් ෙවලා. ෙමෙහම මිනිස්සු මැෙරනෙකොට, 
ෙමෙහම ෙඩංගු හැෙදනෙකොට විෙද්ශිකයන් එයිද? ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් රට අවදානම් රටක් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙහට ෙම් ෙරෝගය ඔෙබ් දරුවාට හැෙදන්න පුළුවන්; මාෙග් දරුවාට 
හැෙදන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට 
ඔබතුමාෙග් දරුවාට  ෙම් ෙරෝගය හැෙදන්න පුළුවන්.  ෙඩංගු 
මදුරුෙවක් කෑෙවොත් අපි ෙදෙදනාටත් ෙහට ෙඩංගු හැෙදන්න 
පුළුවන්. ෙම්ක ඉතාම බරපතළ, ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක විහිළුවකට ගන්න එපා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ගංවතුෙර් අත්දැකීම් ගන්න. ෙහම්මාතගම 
නාය යෑෙම් අත්දැකීම් ගන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, සාලාව අවි 
ගබඩාෙව් සිදු වූ පිපිරීෙම් අත්දැකීම් ගන්න. ඒ තිබුණු අඩු පාඩුකම් 
හදලා ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න. ෙම් ආණ්ඩුව මීට වඩා වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙගොං චූන් 
වැඩ ගැන කථා කර කර ඉන්නවා. අනවශ්ය වැඩ ගැන කථා 
කරන්න එපා. ෙම් වාෙග් ෙවලාවක පාර්ලිෙම්න්තුව වහන්න; කල් 
දමන්න. මන්තීවරුන්ට කියන්න ආසනවලට යන්න කියලා. පළාත් 
සභා මන්තීවරු ඔක්ෙකෝටම ආසනවලට යන්න කියන්න. ගිහිල්ලා 

ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න  කියන්න. ෙම් ෙරෝගය ව්යාප්තවීම 
වළක්වන්න සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. 
ගරු ඇමතිතුමනි, නැත්නම් ඉතාම අවදානම්, බරපතළ 
තත්ත්වයකට අපට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. ඒක අපට 
නවත්වන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.54] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතාම 

වැදගත් ෙයෝජනාවක් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කළා. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඒ 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කළා. ෙමය අපි ඉතාම  දැඩි ෙලස අකාරුණික 
තත්ත්වයකට පත් වුණු ෙමොෙහොතක්. හැබැයි, මතක තබා ගන්න, 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් ඒ තුළින් රජයට මඩ ගහන්නයි; පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිවරයාට මඩ ගහන්නයි; රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිවරයාට මඩ ගහන්නයි. මතක තබා ගන්න, අර 
කුණු කඳු ඉතුරු කරලා ගිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා. වසර ගණනක් 
ෙම් රට පාලනය කරපු මිනිස්සු, ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ හැටියට වැඩ 
කරපු අය, ඇමතිවරු හැටියට වැඩ කරපු අය, කැබිනට් ඇමතිවරු 
හැටියට වැඩ කරපු අය නිදා ගත්තාද කියලා මම අහනවා, 
මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු කන්ද අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ උඩට 
නගිනකල්. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා තවම අවුරුදු ෙදකයි-
ෙදකහමාරයි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පකාශවලින් කියන 
විධියට ෙම් ආණ්ඩුව තමයි මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු කන්ද හදලා 
තිෙබන්ෙන්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය ඉතාමත් අවඥාවට ලක් 
කළා. ෙම් රෙට් නිලධාරින් හරියට වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි කියලා 
ඔබතුමන්ලා කිව්වා. මතක තියාගන්න, ෙම් රෙට් ෙම් විධිෙය් 
ෙබෝවන ෙරෝග, වසංගත ෙරෝග ඉතිහාසෙය්ත් තිබුණු බව. 
මැෙල්රියා ෙරෝගය ඉතිහාසෙය් තිබුණා. දහස ් ගණන් මිය ගියා. 
ඒවාට පිළියම් හැදුවා. අද ෙකොච්චර නවීන තාක්ෂණය තිබුණත් 
අවුරුදු ගණනක් යනකල් ෙම් ෙඩංගු වසංගතය නැති කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් කාරණය 
කියන්න ඕනෑ. ෙඩංගු මදුරුවා මර්දනය කරන්න පුළුවන් සීමාවන් 
ටික ගත්තාම, ඒ සඳහා තිෙබන ඖෂධ වර්ග ගත්තාම, තත්ත්වය 
ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි; ෙබොෙහොම සංෙව්ගජනකයි.  

එවැනි වාතාවරණයක් තුළ ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් රෙට් 
පළාත් ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරයාෙග් ඉඳලා, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය 
ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරුන්, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂවරුන්, 
මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් හැමදාමත් ෙම් ෙඩංගු ෙරෝගය 
මර්දනය කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා. අද පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිෙයෝජිතයින් නැහැයි කියලා ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිව්වා. නමුත්, ඒවාෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ එක්කම ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙහොම කථා කළාට, ඉස්ෙසල්ලා 
හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහ ඇමතිවරු තමයි ෙම් පළාත් 
පාලන ආයතන සියල්ල භාරව ඉන්ෙන්. නමුත්,  දැන් ඉන්න හැම 
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මහ ඇමතිවරෙයක්ම අකාර්යක්ෂමයි, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් නැහැ, 
වැඩ බැරි ටාසන්ලා කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්.   ඒ 
අය තමුන්නාන්ෙසේලා යටෙත් ඉන්න ෙකොට  ෙහොරකමක් කළත්, 
ෙමොන ෙදයක් කළත්,  ඒ අයව තමයි  මුදුන්ෙනෝ  හැටියට 
තියාෙගන සිටිෙය්. 

අද යම් කිසි විධියකින් පළාත් පාලන ආයතන ටික 
මඟහරවන්න පුළුවන්කමක් නැත්නම්, ඒවාෙය් පාලනය හරියට 
කරන්න බැරි නම්, එහි වග කීම භාරගන්නත් ඕනෑ 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයයි. මමත් පාෙද්ශීය 
සභාවක හිටපු සභාපතිවරෙයක්. අපි දන්නවා, මහජන නිෙයෝජනය 
අවශ්ය බව. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒක නැහැයි කියලා 
ෙඩංගු ෙරෝගය, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් මර්දනය කරන්න බැරිකමක් 
නැහැ. එතුමන්ලා කියනවා, ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් නැහැයි 
කියලා.  ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ඇයි නැත්ෙත්? අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් සෑම මාසයකම ෙනොෙවයි, සති 
ෙදකකට වරක් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් 
කරනවා. හැම තැනම ශුද්ධ පවිත කරනවා. අවශ්ය මැෂින් දීලා 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනවලට අවශ්ය ධූමායන මැෂින් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. යාන වාහන ලබා දීලා තිෙබනවා. අද අඩු 
පාඩුවක් නැහැ.  

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහත්මයා දන්නවා ඇති, එතුමා 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්  අපට 
ටැක්ටරයයි, ෙදකයි තිබුෙණ් කියලා.  අද සියලු සම්පත් දීලා 
තිෙබනවා. අද excavators, JCBs සහ trucks වාෙග් අවශ්ය හැම 
ෙදයක්ම දීලා තිෙබනවා. ඇයි, එෙහම නම් ෙම් කුණු 
කළමනාකරණය  කරන්න බැරි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වයට හැම ෙකෙනක්ම වග කියන්න ඕනෑ. මෙග් මිත 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් ඉඳලා හැම ෙකෙනක්ම ෙම්කට වග කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් රෙට් සෑම පුරවැසිෙයක්ම වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  තිෙබන ෙනොසැලකිලිමත්කම නිසා, අඩු අවධානය 
නිසා තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්ෙග් ෙගදර 
වත්ත පිරිසිදුව තියා ගන්න බලනවා,  අල්ලපු ෙගදර වත්ත අපිරිසිදු 
කරලා.  තමන් රැවුල කපන ෙර්සරෙය් ප්ලාස්ටික් කෑල්ල පවා 
පරිසරයට එක් කරනවා. කවුද ෙම් අපදව්ය කළමනාකරණය 
කරන්ෙන්?  අෙප් රෙට් ඒවා නිසි පරිදි බැහැර කිරීමක් සිදුවනවාද?  
නැහැ. ෙම් කාල සීමාව තුළ ඕනෑ තරම් වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතුමන්ලා කියනවා, එතුමන්ලාෙග් 
කාලෙය්ත් ෙඩංගු උවදුර තිබුණා කියලා. එෙහම නම් ඒක ආරම්භ 
ෙවච්ච කාලෙය්ම තමයි එය මුලිනුපුටා දමන්න තිබුෙණ්. හැබැයි, 
ඒ වැෙඩ් හරියට කෙළේ නැහැ. ඒ කාලෙය් ෙම් පිරිසිදු කිරීම් කරන්න 
පළාත් පාලන ආයතන  හරියට වැෙඩ් පටන් ෙගන තිබුණා නම්, අද 
ෙවන ෙකොට ෙම් තරම් භයංකර -බියකරු- තත්ත්වයකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් කාලෙය් සියල්ල සිදු ෙවන්න ඉඩ දීලා 
අද ෙම් විධියට කථා කරනවා. මතක තියා ගන්න,  ෙම් අවුරුදු 
ෙදකහමාර ඇතුළත ෙම් රෙට් ව්යසන අටක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව. 
ෙනොෙයක් විධිෙය් නාය යෑම් සිදු වුණා, ගංවතුර උවදුරු ආවා. 

පසු ගිය දවස්වල දැඩි ගංවතුර උවදුරක් ආවා. 2003 වාෙග් 
ෙනොෙවයි, 2017 අපි දරුණුතම උවදුරට මුහුණ දුන්නා.  ගිං ගඟ 
අසබඩ ජීවත් ෙවච්ච ෙකෙනකු හැටියට මම ඒ ගැන ෙහොඳින් 
දන්නවා. එවැනි ෙදයක් තිෙබද්දීත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොසලකා 
හැරිෙය් නැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න බිලියන අටක 
මුදලක් අද ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. ෙවන කවරදාටත් වඩා 
කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ විධිමත් වැඩ පිළිෙවළකට අපි අද 
ලැහැස්ති ෙවලා තිෙබනවා. බස්නාහිර පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, 
ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත් අද කසළ කළමනාකරණයට ලැහැස්තියි. 
නමුත්  අපට කසළ නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, 
අවශ්ය යන්ත සූත ෙගනැල්ලා කටයුතු කරන්න. අද ඉතාලිෙය් 
සමාගම් ඇවිල්ලා තිෙබනවා,  ඒ පිළිබඳව අධ්යයනය කරලා 

තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ශක්යතා වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒවා ආර්ථික කමිටුවට ඉදිරිපත්  ෙවලා තිෙබනවා. ෙහට-අනිද්දා 
ෙවන ෙකොට  ඒ කටයුතු අපි පටන් ගන්නයි හදන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙවයි අවුරුදු 20කට ආසන්න 

කාලයක් ෙම් රට පාලනය කරපු පාලකෙයෝ අබමල් ෙර්ණුවකවත් 
පමාණයට ෙම් පිළිබඳව හිතපු නැති නිසා තමයි ෙම් තරම් භයංකර 
තත්ත්වයකට අද රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ 
කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මදුරුෙවක් හිටියා කියලා. හැබැයි, ඒ 
දවස්වල සර්පෙයෝ හිටිෙය්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විපක්ෂ 
නායක හැටියට හිටපු කාලෙය් එතුමාෙග් කාමරෙය්ත් සර්පෙයෝ 
හිටියා.  

මම දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක් ෙවලාද කියලා. ඒවා 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ෙගදර ඉස්සරහා පැත්ත 
ෙපෙනන්ෙන් නැති අය අද අනුන්ෙග් ෙගවල්වල පිටුපස පැත්ෙත් 
තිෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව සමහර ෙවලාවට කථා කරනවා.  

මම පැහැදිලිව කියනවා, අපි ෙඩංගු උවදුෙර් අභිෙයෝගයට 
මුහුණ ෙදන්න ලැහැස්තියි.  මුළු රටම එක වැඩ පිළිෙවළක්  
විධියට ෙගන යන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒකට ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
ලැහැස්තියි. ඒකට රාජිත ඇමතිතුමාත් විශාල කැප කිරීමක් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ඉතාම පැහැදිලි 
වැඩසටහනක් කියාත්මක ෙවනවා. ෙම්ක බැරෑරුම් ෙදයක් හැටියට 
අරෙගන, එම කටයුත්ත අෙප් ඇඟට අරෙගනයි අපි ෙම් කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා බය ෙවන්න එපා. ෙඩංගු තුළින් ඉදිරියට ෙවන 
ව්යසනය වළක්වන්නට රටක්, ජාතියක් හැටියට දිවි හිමිෙයන් අපි 
කටයුතු කරනවා; තිවිධ හමුදාව කටයුතු කරනවා; ෙපොලීසිය 
කටයුතු කරනවා; සිවිල් ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරනවා; 
බන්ධනාගාර කටයුතු කරනවා. මහජන ෙසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරයාෙග් ඉඳලා,  ෙසෞඛ්ය අංශෙය්  කම්කරුවාෙග් ඉඳලා 
හැම ෙකෙනකුම ෙයොදවා ෙගන ෙම් කටයුතු කරන්න අපි 
ලැහැස්ති කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමානි, ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන්න  හිතන්න එපා. ෙම් වසර තුළ 
ඇති වූ ව්යවසන අට ගැන කියලා ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන්න හැදුවා.   
ගංවතු, "සාලාව" වැනි ෙනොෙයක් ෙද්වල් ගැන කියලා ආණ්ඩුව 
වට්ටන්න හැදුවා. හැබැයි, එෙහම හිතන්න එපා. පසු ගිය දවස්වල 
ආණ්ඩුව වතුෙරන් අනා ගනියි කියලා බලාෙගන හිටියා. හැබැයි, 
එෙහම අනා ගන්ෙන් නැහැ. ව්යසන කීයක් ආවත් ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින්න අපි ලැහැස්තියි. ෙඩංගු තුළින් ෙම් ආණ්ඩුව 
වට්ටන්න සමහරු හදනවා, අෙප් අකාර්යක්ෂමතාව කියලා.  
ඒකටත් මුහුණ ෙදන්න අපි ලැහැස්තියි.  අපි ඒ සඳහා අවශ්ය 
කටයුතු කරනවා.  අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමවැනි ෙබොෙහොම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 7.02] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා කැළි කසළ 
උවදුර සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 
ෙගනා ෙයෝජනාවට මමත් අදහසක් එකතු කරන්න කැමැතියි.  මම 
හිතන විධියට අපි කවදාවත් ෙම් කාරණය පිළිබඳව කථා කරද්දී  
එක එක පාර්ශ්වයන්ට ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා අද එතුමාෙග් කථාෙව් දී  කිව්වා, අපි ද්ෙව්ෂෙයන් කථා 
කළාය; අපි ආණ්ඩුව විෙව්චනය කළාය; අපි අමාත්යාංශ විෙව්චනය 
කළාය කියලා. හැබැයි, එතුමාට වැරදිලා. අපි අමාත්යාංශ 
විෙව්චනය කෙළේ නැහැ. අෙප් හිටපු අමාත්ය මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කථා කරන අවස්ථාෙව් කිව්ෙව්  ෙමොකක්ද? 
"නියම වැඩසටහනක් ෙගෙනන්න; ගමට යන්න; මන්තීවරුන්ට 
වැඩ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න; ෙම් ආයතන පිහිටුවන්න" 
කියලායි.  එතුමා  ඉල්ලීමක්  කෙළේ.  ඒ කාරණය ගැන 
විෙරෝධෙයන් බලනවා නම්,  ඔබතුමන්ලාට  එෙහම දැෙනනවා 
ඇති.  

විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා කියනවා, අපි අවුරුදු 
ෙදකහමාරක-තුනක කුණු කන්දක් ඉතුරු කරලා ගියා ලු, ඒක 
අයින් කර ගන්න එතුමන්ලාට විධියක් නැහැ ලු.  ගරු විෙජ්පාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මතක් කරලා බලන්න.  
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂය තමයි අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් 
ෙම් රෙට් ඉතුරු කරලා ගිෙය්.  ඒ අවුරුදු තිහක යුද්ධය අපට ඉවර 
කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඔබතුමන්ලාට අපි ඉතුරු කරලා ගිය  
shopping bags ෙදකක්-තුනක් ඉවත් කර ගන්න බැරුව දැන් මහා 
උජාරුවට, මහා හයිෙයන් කෑ ගහනවා. කුණු ටිකක් අයින් කර 
ගන්න බැරුව, "පසු ගිය ආණ්ඩුවයි ෙම්ක ෙකරුෙව්" කියලා කෑ 
ගහනවා. ලජ්ජයි. අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් ඉවර කරපු ආණ්ඩුවකට 
ෙම් shopping bags එකක්-ෙදකක්,  grocery bags එකක්-ෙදකක් 
කියන්ෙන් මහා ෙලොකු කන්දක් ෙනොෙවයි. අෙප් වැඩ පිළිෙවළවල් 
තිබුණා. අපි ෙකොළඹ ලස්සන කරලා තිබුණා. අද ෙම් ආයතන ටික 
අකර්මණ්ය කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට පිට ෙකොන්දක් 
තිෙබනවා නම්, ඔබතුමන්ලා ෆයිසර් ඇමතිතුමා හරහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න, පරණ කමයටම 
මැතිවරණය ෙගෙනන්න කියලා. පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ෙමොන කමෙයන් හරි ෙගනැල්ලා ෙම් ආයතන ටික පිහිෙටව්වා 
නම්,  කැළි කසළ පශ්නයක් ෙම් රෙට් උද්ගත ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 ෙපෙනන ෙතක් මානයක මැතිවරණයක් නැති බව අපි දන්නවා. 
ෙපෙනන ෙතක් මානයකට මැතිවරණයක් ෙගෙනන්න පක්ෂ 
ෙදකටම හැකියාවක් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කිව්වා, "අපි මැතිවරණවලට ලැහැස්තියි" කියලා. හැබැයි, 
රට අකර්මණ්ය ෙවලා තිෙබන නිසා අද මැතිවරණ පවත්වන්න 
බැහැ.  

එදා, බලයට  එන ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
එදා බලයට එන ෙවලාෙව් ඔබතුමන්ලා කිව්වා,  ෙම් කැළි කසළ 
අයින් කරන්න, කානු ශුද්ධ කරන්න, මං මාවත් ශුද්ධ කරන්න 
හමුදාව ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ කියලා. අන්න, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා 
හමුදා නිලධාරින් වතුරට බස්සාෙගන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
කැලණිය පෙද්ශය ශුද්ධ කරවනවා. ඒෙකන් හමුදා නිලධාරින්ෙග් 
ගරුත්වය නැතිව යනවා. ලංකාවට රන් පදක්කම් ෙගනාපු 
හමුදාෙව් ෙසේවය කරන කීඩකයින් 51 ෙදෙනකුෙග්  අද වනවිට 
වැඩ තහනම් කරලා තිෙබනවා.  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමා, ලංකාවට රන් 
පදක්කම් ෙගනා කාය වර්ධන කීඩකයින් 51 ෙදෙනකුෙග් වැඩ 

තහනම් කරලා තිෙබනවා, කානු ශුද්ධ කරන්න ආෙව් නැහැ 
කියලා. ෙමන්න, යහ පාලනය කියාත්මක ෙවන ආකාරය.  කානු 
ශුද්ධ කරන්න හමුදාව ෙයොදා ගන්ෙන් නැහැ කියපු ආණ්ඩුව අද 
වනවිට  හමුදා නිලධාරින් වූ එම කීඩකයන්ෙග් වැඩ තහනම් 
කරලා තිෙබනවා. ෙමන්න ෙමෙහමයි කටයුතු සිදු වන්ෙන්.  

මම හිතන විධියට විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා ෙම් 
හැම ආණ්ඩුවක්ම නිෙයෝජනය කර තිෙබනවා.  

පැවති ආණ්ඩුවල ෙල්කම්වරු ෙවලා හිටියා. පළාත් පාලන 
ආයතනවල පධානීන් ෙවලා හිටියාය කිව්වා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා 
වාෙග් හැකියාවක් නැති මන්තීතුමන්ලා එදා එම ආයතනවල 
නිදාෙගන ඉන්න ඇති. ෙමොකද, අසීමිත බලයක් ෙන්, තිෙබන්ෙන්. 
පළාත් පාලන ආයතන නැතත් ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න 
පුළුවන් කියා ඔබතුමා අද කථා කරලා කියනවා නම්, ඒක 
විහිළුවක්. ගරු වි ෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, පනෙත් 
හැටියට මන්තී ෙකෙනකුට, ඇමති ෙකෙනකුට නැති බලතල 
පළාත් පාලන ආයතන මන්තීවරෙයකුට තිෙබනවා; පළාත් පාලන 
ආයතන සභාපතිවරයාට තිෙබනවා.   

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙම් කාරණෙය්දී point of Order ගන්න බැහැ, ගරු 

මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point 

of Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
පළාත් පාලන ආයතනයක සිටි නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මම 

කිසි ෙලසකින්වත් එෙහම පකාශ කර නැහැ. ගරු ඉන්දික 
අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාව 
බලන්න. මම කියූ ෙදය recording එෙකන් නැවත අසා බලන්න. 
මම එෙහම කියන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම එෙහම කියා නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. කරුණාකර ඔබතුමා 

වාඩි ෙවන්න.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ෙමතුමා මෙග් seat එකට එහා 

පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. මම දන්නවා ෙන්, එතුමා දවෙසේම ෙමතැන 
නිදාෙගනයි ඉන්ෙන්. එෙහම ඉඳලා, නින්ෙදන් ඇහැරිලා එක 
පාරටම ෙමොනවා ෙහෝ කියනවා. එතුමා පළාත් පාලන ආයතන 
පධානිෙයක් ෙවලා හිටියා ලු; ඒ සභාපතිවරු නැතත් ආයතනවලට 
කටයුතු කරෙගන යන්න පුළුවන් ලු. ඒක පුදුම කථාවක්. මම 
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සභාපතිවරෙයක් ෙවලා ඉඳලායි ෙමතැනට ආෙව්. මම දන්නවා 
ඇමතිවරෙයකුට නැති බලතල පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරයාට 
තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
වෙද් නවත්වා ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වි ෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුමා ෙමෙහම බාධා කරද්දි මට කථා කරන්න බැහැ. එතුමා 

වාඩි කරවලා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමිය 
ආවා නම් එතුමා වාඩි ෙවනවා.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මම අවුරුදු අටක් සභාපති ෙලස හිටියා.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙමතුමාෙග් බාධා කිරීම නවත්වලා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. මට කථා කරන්න විධියක් නැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වි  ෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න.  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙම් යහ පාලනය කියාත්මක වන විධියද? අගාමාත්යතුමාට 

අෙගෞරව කරන්න එපා.  [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක හරි කරදරයක් ෙන්. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, කරුණාකර වාඩි 

ෙවන්න. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කාලය අවසානයි.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙමතුමා ම ට කථා කරන්න දුන්ෙන් නැහැ ෙන්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
තව විනාඩියක් තිෙබනවා. ඔබතුමා කථා කරලා අවසන් 

කරන්න.  
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙහොඳයි.  ගරු මන්තීතුමාට මම අෙගෞරව කරනවා ෙනොෙවයි.  

පළාත් පාලන පනත අනුව, කුණු අයින් කරන්න ඕනෑ නම් 
සභාපතිවරයාට ටැක්ටර් එක අරෙගන යන්න පුළුවන්. පළාත් 
පාලන පනත අනුව, ෙල්කම්වරයාට එෙහම කරන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා ෙල්කම්වරු යටෙත් තිෙබන 
ආයතන අකර්මණ්ය ෙවනවා. එම නිසා ෙහට දවසත් ඔබතුමාට 
තීරණාත්මකයි; barriers ටිකක් දමා ගන්න ෙවයි. ෙබොෙහොම 
භයානක තත්ත්වයකටයි රට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ ජනතා 
විෙරෝධය, ඒ මන්තීවරුන්ෙග් විෙරෝධය, ගම්වල විෙරෝධය දිෙනන් 
දින මහ පාරට එන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. වත්තලට, ජා-ඇලට 
ෙකොයි තරම් කුණු ෙගනාවත් කමක් නැහැ කියා ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමන්ලා කියනවා. ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි , ගම්පහ 
දිස්තික්කයට පත් කළ මන්තීතුමා විධියට ඔබතුමාට ඔය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලට ගියාම, ගම්පහට කැළි කසළ 
ෙග්නවාද නැද්ද කියා තීන්දුවක් ගන්න ෙවයි. එතුමාට නුවර 
පැත්ෙතන් ආසනයක් හම්බ ෙවන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒක 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පසු ගිය දිනවල පකාශ කර තිබුණා. එම 
නිසා එතුමා ගම්පහ ගැන කථා ෙනොකරයිද දන්ෙන් නැහැ. මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මන්තීතුමා නිදාෙගන ඉඳලා නැඟිටලා මෙග් විනාඩි ෙදක තුනක් 
නැති කළා.   

ෙම් ෙඩංගු උවදුර නැති කරන්නත්, කැළි කසළ පශ්නය 
විසඳන්නත් ෙමොන යම් කමයකින් ෙහෝ පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කඩිනමින්  පවත්වන්න කියන එකයි අෙප් ඉල්ලීම. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

  
[අ.භා. 7.09] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මට කලින් කථා කළ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු තුන්ෙදනාම ෙම් 
මාතෘකාව කථා කරන ෙකොට කිව්ෙව් ෙම්ක ෙද්ශපාලනීකරණය 
කරන්ෙන් නැහැ කියායි. නමුත්, එතුමන්ලා එය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. ෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලනමය ඇසින් 
බලන්න මම කැමැති නැහැ. ෙමය ෙද්ශපාලනමය ඇසකින් බැලිය 
යුතු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි.  

මම එක කාරණයක් කියන්නම්. ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා සඳහන් කළ අසත්ය කාරණයක් ගැන මම 
ඇත්ත කථා කරන්නම්. එතුමා  මීගමුෙව්, ෙදොස්තර ලක්කුමාර් 
මහත්මයා ගැන කිව්වා. ෙඩංගු ෙරෝගය පාලනය සඳහා වූ කඩිනම් 
අන්තර් පාර්ශ්වීය වැඩසටහනට මම අද උෙද් සහභාගි වුණා. එය 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් තමයි තිබුෙණ්. ෙදොස්තර ලක්කුමාර් 
මහත්මයාත් ඒ වැඩසටහෙන් එක පධානිෙයක්. එම වැඩසටහන 
අද උෙද් 9.00 සිට 11.30 වන තුරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
පැවැත්වුණා. මමත් එයට සහභාගි වුණා.  [බාධා කිරීමක්]  නැහැ.  
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඒ අසත්යය කියන්න 
එපා. ෙදොස්තර ලක්කුමාර් මහත්මයාට ඒ තැන අප දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

1807 1808 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි. ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 
Order එක ෙමොකක්ද?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත්යය 

පකාශ කළාය කියා ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා. මම 
කිව්ෙව් - [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. මීට 
සතියකට කළින් එතුමා සම්බන්ධ කර ගත්තා. හැබැයි, දැන් 
70,000ක් ෙවලා. ඊට කලින් සම්පත් දායකෙයෝ ගන්න තිබුණා 
කියායි මම ඔබතුමාට කිව්ෙව්.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
සම්පත් දායකෙයෝ හරියට අරෙගන අප ෙම් පශ්නය විසඳනවා. 

ඒ සඳහා තමයි අප ෙම් වැඩසටහන ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  ෙලෝකෙය් ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය වැඩිවීම තුළ රටවල් රාශියක ෙඩංගු උවදුර වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ඊෙය්-ෙපෙර්දා ලාඕස ් රටට ගියා. ලාඕසෙය්ත් ෙඩංගු 
උවදුරු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, ඒකට පතිකර්ම ෙයොදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා අපි ෙසොයා බැලුවා. ෙම් සෑම රටකම ෙමම 
පශ්නය තිෙබනවා. මම දැන්වත් ඉල්ලනවා, ෙම් පශ්නයට පක්ෂ-
විපක්ෂ මන්තීවරු  225ම එකතු ෙවලා ෙම් වැෙඩ් කරමු. නැත්නම් 
ෙම්ක වළක්වන්න බැහැ. ඒක තමයි එකම කමය. මම 
වචනයක්වත් කියන්න කැමැති නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කෙළේ නැති නිසා කරන්ෙන් නැහැ. අද 
ෙම් පශ්නය උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. මනුෂ්යත්වෙය් නාමෙයන් 
ෙද්ශපාලනය පැත්තකට තියලා අපි සියලු ෙදනාම එකතු වුෙණ් 
නැත්නම්, ෙම් ෙඩංගු උවදුර නවත්වා ගන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් තිෙබන පධානම කාරණය වන්ෙන්, අපි morally educate 
ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, මම බලන්ෙන් මෙග් ෙගදර කුණු ටික 
අල්ලපු ෙගදරින් ගිහින් තියලා වැෙඩ් ''ෙෂේප්'' කියලා හිතා ගන්නයි. 
ඒක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි පක්ෂ-විපක්ෂ මන්තීවරු සියලු 
ෙදනාම එකතු ෙවලා එකට ඉඳෙගන ෙමන්න ෙම් moral 
education එක බිම් මට්ටෙම් සිට හදන්න ඕනෑ. එෙහම හැදුෙව් 
නැත්නම්, අපට හැමදාම ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?ෙම් රෙට් ෙමම 
ෙඩංගු මදුරු උවදුර විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 
වැඩිවීම තුළ තිෙබන අෙනක් සියලුම පශ්න උග පශ්න වනවා. 
ෙම්කට අපි විසඳුම් ෙසොයන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් පළාත් පාලන 
අමාත්යාංශෙයන් ඉතාමත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් වන කසළ 
පතිචකීකරණ වැඩ සටහන -කසළ බඳුන් ෙවන් කරලා හඳුනාෙගන 
කරන වැඩසටහන- පටන් ගත්තා. අපි ෙම් වැඩසටහෙන්දී ගාමීය 
මට්ටෙමන් දැනුවත් කිරීම සඳහා හැම තැනකටම යනවා. ෙම් බිම් 
මට්ටෙම් සිට කරනු ලබන දැනුවත් කිරීම් අපි ෙද්ශපාලන 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව එකතු ෙවලා කළ යුතුයි. නැත්නම්, ෙම් ගැන 
නිවැරදි දැනුවත්වීමක් වන්ෙන් නැහැ.  ෙනොදිරන කසළ එක්ක 
දිරන කසළ දානවා. ෙම් ෙද්වල් තමයි අපි කථා කළ යුත්ෙත්. ෙම් 
ගැන විද්යාත්මකව කථා කළ යුතු වැඩසටහනක් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම නැතිව ''ගිය අවුරුද්ෙද් කෙළේ නැහැ, ෙම් අවුරුද්ෙද් කෙළේ 

නැහැ'' කියන එක ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි. කළ යුතු වන්ෙන් 
ෙමයයි. ෙම් වැඩසටහන සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීන් 225ටම 
එකතු ෙවන්න පුළුවන් වැඩසටහනක්. ෙද්ශපාලන ෙභ්ද 
ඔක්ෙකෝම අමතක කරලා දමමු. අපි ඔක්ෙකෝම 225 ෙදනාම 
එකතු ෙවලා ෙම් වැඩසටහන ඉදිරියට ෙගනියමු. එෙහම 
නැතිවුෙණොත් අපි එකිෙනකාට ඇඟිල්ල දික් කරගත්තත්, ඔය 
මදුරුවා මාවත් කනවා, ඔබතුමාවත් කනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාවත් කනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට කඩිනම් විසඳුමක් 
හැටියට අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු විය යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් 
ෙදොස්තර මහත්වරු ෙම් ගැන ෙකොච්චර මහන්සි ෙවනවාද කියලා 
මම අද දැක්කා. තමන්ට අදාළ කාර්යන්ෙගන් බැහැරව ඒ 
මහත්වරු මහන්සි ෙවලා ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. ෙම් 
ෙසනසුරාදා ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සියලුම පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහත්වරු සහ ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා ෙම් වැඩසටහනට සහභාගි ෙවනවා. ඒ ආදී වශෙයන් 
පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි ඔක්ෙකෝම ෙම්ක ට එකතු 
ෙවමු. ෙම් කාර්යෙය්දී අපි පළාත් පාලන ඇමතිතුමාත් එක්ක, 
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් එක්ක, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක, ගරු 
අගමැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් සියලුම ෙදනාෙග් 
වැඩසටහන් එක්ක එකතු ෙවමු. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
“ෙඩංගු ෙරෝගය පාලනය කිරීම සහ වැළැක්වීෙම් සැලැස්ම” 
තිෙබනවා.  ෙම් වැඩසටහන එක්ක අපි සියලු ෙදනා පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් එකතු ෙවමු. එෙහම එකතු වුෙණොත් විතරයි ෙම් රෙට් 
තිෙබන ෙමම පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම 
නැතිවුෙණොත් අපි එකිෙනකාට ෙචෝදනා කර ගත්ෙතොත්, ෙමම 
ෙඩංගු පශ්නෙයන් ෙගොඩ එන්න බැහැ. ෙම්ක පැහැදිලිව 
ෙත්රුම්ගත යුතුයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමම පතිචකීකරණ 
වැඩසටහන් තුළින්; කසළ නිවැරදි ආකාරෙයන් ෙයොදන 
වැඩසටහන් තුළින් ෙම් ෙඩංගු පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගත හැකි 
ෙවනවා. ෙම් සියලුම ෙදනා එක්ක එකාබද්ධ ෙවලා, රෙට් සියලුම 
මහජනතාව එකතු ෙවලා ෙමය කළ යුතුයි. එෙහම නැතිව පවතින 
පාලන පක්ෂයට විතරක් ෙම්ක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි 
අධ්යාපන කමෙව්දය තුළ අපි වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබනවා. ජූලි, අෙගෝස්තු මාසයන් තුළ 
ෙමම වැඩසටහන් තිෙබනවා. එම දැනුවත් කිරීම්  පාථමික 
අවධිෙය් සිට; ළදරු පාසෙල් සිට කළ යුතු ෙවනවා. ඒ 
ආකාරෙයන් කසළ පතිචකීකරණය හරියට කරගත්ෙතොත් පමණයි 
ෙමහි මූලික ෙද් වළක්වා ගත හැකි ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙඩංගු මදුරුවා හැෙදන්ෙන් 
පිරිසිදු වතුෙර් කියලා අපි දන්නවා. ෙඩංගු මදුරුවා පිරිසිදු වතුෙර් 
හැෙදනවා නම්, පිරිසිදු වතුර එකතු ෙවන ස්ථාන ගැන දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරමින් ඒ සඳහා අවශ්ය පතිකර්ම කළ යුතු 
ෙවනවා. එෙහම නැතිවුෙණොත්, ෙමම ෙඩංගු උවදුර වසංගතයක් 
දක්වා වැඩිදියුණු ෙවනෙකොට ඒ පරිසර පද්ධතියත් එක්ක 
හැඩගැෙහන මදුරුවන් සමඟ අප හැමෙදනාටම සටන් කළ යුතු 
ෙවනවා. ෙම් ආදී අභිෙයෝග සියල්ලම ෙඩංගු වසංගතයත් සමඟ 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල විවිධ පතිකර්ම 
පාවිච්චි කරමින් ෙම් මර්දන වැඩසටහනට මුළු රෙට්ම ජනගහනය 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.   

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ නිසා තමයි ෙම් අවශ්යතාව ඇති වන්ෙන්. මා නැවතත් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා 
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සිටින්ෙන්, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවමු කියලායි. ගමට යමු. අපි 
සියලු ෙදනාම කථා කරමු. අපි ඇමතිවරු එක්ක එකතු ෙවමු. 
අන්න! එදාට මන්තීවරෙයක් විධියට; ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ 
හැටියට හෘද සාක්ෂියට කථා කරලා අහන්න පුළුවන් අෙප් යුතුකම 
අපි ඉටු කළා ෙන්ද කියලා. අන්න, ඒ යුතුකම ඉටු කරන්න රෙට් 
නායකත්වයත් එක්ක අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා, ෙම් 
වසංගතෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා ගනිමු කියන ආයාචනය කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 7.15]    

 
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) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මිත ගරු ෙරෝහිත 

අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ඇමති වශෙයන්  වචන ස්වල්පයක්  කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම  භාග්යයක් හා යුතුකමක්ෙකොට සලකනවා. අවාසනාවකට 
වාෙග් අද රෙට් සමහර අය කුණු  පශ්නවලින්, ෙඩංගු පශ්නෙයන්  
මූල්ය  වශෙයන් ෙපෝෂණය ෙවනවා වාෙග්ම සමහර ෙම් පශ්න 
තුළින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙපෝෂණය වන්නට  උත්සාහ දරනවා. 
රෙට් ෙනොෙයක් ෙඛ්දවාචකයන් වූ අවස්ථාවලදී එය ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාවක් කර ෙගන ," අපි තමයි ෙම් වැඩය හරියට කෙළේ.  
ආණ්ඩුවට ෙම් වැඩය කරන්නට බැහැ." කියන  ෙචෝදනවා 
නඟනවා.  

අෙප් රට නිදහස ලබා අවුරුදු 65ක් ෙවනවා. හැබැයි, අපට 
කුණු සම්බන්ධව ජාතික පතිපත්තියක් ඇති කරන්නට බැරි වුණා.  
රජයන් කිහිපයක් කුණු පතිචකීයකරණ වැඩ පිළිෙවළ ගැන කථා 
කළා. නමුත් ෙම් රජය විතරයි කුණු පතිචකීයකරණය  
සම්බන්ධෙයන් ව්යාපෘති තුනක් දියත් කර තිෙබන්ෙන්. මීට කලින් 
සිටි හැම ආණ්ඩුවක්ම කථා කළා විතරයි. ඒ ගැන කිසිම 
කර්තව්යයක් කෙළේ නැහැ. අෙප් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා සහ ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා  ෙඩංගු 
පශ්නය ගැන පසු ගිය රජය කියා කළ දක්ෂතාවය ගැන කථා කළා. 
මා හිතන විධියට  පසු   ගිය රජ ෙය් එම  දක්ෂතාව හිමිවිය යුත්ෙත්  
ඒ කාලවකවානුෙව්  ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාව සිටි   ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටයි. එම නිසා අෙප් ගරු ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සහ ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන  මැතිතුමාෙග් දක්ෂතාවය 
ගැන තමයි කථා කෙළේ. එතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් විශාල කර්තව්යයක් ෙම් රටට කළා. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී වැඩිපුරම කථා කෙළේ  
වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වන ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න  
මැතිතුමා ගැනයි. ෙමතුමාට අමතක වුණා, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමති 
හැටියට ෙඩංගු පශ්නය සම්බන්ධෙයන් විශාල කර්තව්යයක්      
කළ බව.  

ෙම්  පශ්නය විසඳන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාෙද්ශීය 
මට්ටෙමන්, දිස්තික් මට්ටෙමන්  සහ ජාතික මට්ටෙමන් ෙඩංගු  
කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවා  තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්  
පශ්නය විසඳන්න ෙනොෙයක් කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. රාජ්ය 
නායකයා ඍජුවම මැදිහත් ෙවලා  ෙඩංගු උවදුරට විසඳුමක්  
ෙසොයන්න උත්සාහ දැරූ පළමුවන අවස්ථාව හැටියට  ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ගත් කර්තව්යය අපි පිළිගත යුතුයි.  

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මීෙතොටමුල්ල ගැන 
කථා කළා. මීෙතොටමුල්ල ඉතිහාසය ගැන අපි දැන ගත යුතුයි.  
කවුද බෙලන් ගිහිල්ලා මීෙතොටමුල්ලට කුණු දැම්ෙම්?  එම නිසා 
කුණු කන්ෙද් පශ්නය ට වගකිව යුත්ෙත් කවුද කියන  එක මා 
නැවත වරක් ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මතක්   
කරන්නට කැමැතියි. ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක්   ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
අෙප් මිතයා ට මතක් කරන්නට කැමැතියි. නමුත් ෙකොළඹ නගර 
සභාෙව් දුෂණය  පිළිබඳව  එතුමා කිව්ව පකාශය  ගැන මා එකඟ 
වියයුතුයි.  

We have got the issue of weighbridge sorted out. I 
will take a personal initiative on corruption with regard to 
payments and attend to it because I see payments being 
made in an ad hoc manner. As we all know, the local 
bodies have been corrupt, but with regard to the Colombo 
Municipal Council, there needs to be a focus and a 
direction.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු අමාත්යතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Please do not disturb my speech. -[Interruption.] I will 
have an investigation on that. As regards to Meethotamulla-
[බාධා කිරීමක්] ෙද්ශපාලන වශෙයන් සමහර අය කුණු 
පශ්නෙයන් ෙපෝෂණය  ෙවනවා වාෙග්ම  කුණුවලිනුත්  ෙපෝෂණය 
වුණු උදවිය ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ උදවිය සම්බන්ධව නීතිෙය් කියා 
මාර්ග ගන්න ඕනෑ.  ඒ  කියා මාර්ග මම ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] - I 
do not want to be disturbed by both my Hon. Friends, the 
Hon. Rohitha Abeygunawardana and the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage. You all can make 
allegations. But we have to work together. Dengue has 
increased not only in developing countries but  in 
developed countries also.  It is not only infrastructure that 
matters. ඉස්සර,  ෙඩංගු  මදුරුෙවෝ  පිරිසිදු  වතුෙර් තමයි හිටිෙය්. 
But, now in unclean water also you get Dengue mosquito 
breeding. Therefore, we all have to act with 
responsibility. It is easy to point the finger at the 
Government; it is easy to point the finger at anybody. 
But, we also have to know that this is a national issue and 
we should not try to politically benefit from this issue.  It 
is very unfortunate that some Hon. Members of this 
House want to point fingers at the Minister of Health and 
the Minister of Provincial Councils and Local 
Government. This Adjournment Motion also has referred 
to the fact that unavailability of elected Members in the 
Local Authorities is the reason for this.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති 
හැටියට පළාත් පාලන මැතිවරණය ගැන  වචන ස්වල්පයක් කථා 
කිරීම මෙග් යුතුකමක් ෙලස සලකනවා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා ෙචෝදනා කළා.  නිලධාරින් කිසිෙසේත්ම ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය ෙවනුෙවන් ආෙද්ශ කරන්නට බැරිය කියන  එක මම 
පිළිගන්නවා. හැබැයි ෙකොමසාරිස්වරුන්ට  හා ෙල්කම්වරුන්ට 
පූර්ණ බලයක් තිෙබනවා,  නගරාධිපතිවරුන් හැටියට සහ  
සභාපතිවරුන් හැටියට ඒ කර්තව්යය ඉෂ්ට කරන්න.   ඒ වාෙග්ම 
පළාත් සභාවලට වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ කටයුත්ත පරිපාලනය 
කරන්න.  එම නිසා  ඇඟිල්ල දික් කරන්න  ෙලෙහසියි.  නමුත් 
පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙනොතිබීමට ෙහේතුව ෙපර පව්වලට මට 
දුක් විඳින්නට සිදු වීමයි. සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන 
කටයුත්තක් මට කරන්නට සිදු ෙවනවා.  

I would like to inform this House that the Bill is ready 
with all the amendments. Yesterday, it appeared in the 
Order Paper. So, as regards to holding of the election we 
have taken all the necessary steps. This Government for a 
moment is not fearful of holding an election. It has 
happened so because the Hon. Basil Rajapaksa did the 
delimitation to his fancy. He did it in the way he wants. 
That day, I told the Hon. Dullas Alahapperuma also, if he 
was responsible for delimitation this could not have 
happened. But unfortunately, it was done according to the 
whims and fancies of one particular individual.  

අභියාචනා කියාදාමයකට යන්න සිද්ධ වුණා. ෙරෝහිත 
අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමා කලින්  ෙබ්රුවල ආසනෙය් 
සංවිධායක ෙවලා ඉඳලා පසුව ෙවන ආසනයකට දැම්මා ෙන්ද? 
ඔබතුමාටත් එෙහම වුණා ෙන්. ඔබතුමාට කළුතරට මාරුවක් 
ලැබුණා ෙන්ද?  

 
 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ඔව්.  
 
 

 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙමතුමාටත් විශාල අසාධාරණයක් වුණා.  එතුමා මෙග් මිතයා. 

එතුමා  ඒ ගැනත් මට කතා කරලා තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනෙය්දී 
ෙම්ක ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව කිසිෙසේත්ම ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට වගකීමක් ගන්ෙන් නැහැ.  We 
are not responsible for that. The reason for postponing is that 
we had to take certain steps. We will hold the election and 
then, let the members be elected. 

හැබැයි, ෙඩංගු උවදුරටයි, කුණු කසළ පශ්නයයි ෙම් රජෙය් 
වගකීමක් හැටියට ෙපන්වන්න එපා, ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා. මැතිවරණය කල් යාමට ෙහේතුව ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි; 
කලින් සීමා නිර්ණ කටයුතු හරියාකාරව ෙනොකිරීමයි. ඒක 
ඔබතුමාට පිළිගන්න ෙවනවා. ඔබතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය්ත් 
සීමාවන් ෙවනස් වුණා.  

 
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
පරණ විධියට තියන්න ෙකෝ. 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා කියනවා ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව කියලා. ඔබතුමායි, මමයි 

අත උස්සලා ජනතාව ෙවනුෙවන් ඡන්ද කමය ෙවනස් කළත්, 
ඔබතුමා අද කියනවා පරණ කමයට යන්න කියලා. ඒක ජාතික 
අපරාධයක්. [බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමා දැන් පරණ කමයට යන්න 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. දැන් අවශ්ය කරන සියලුම සංෙශෝධන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තමයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
බාලගිරි ෙදෝෂය. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
බාලගිරි ෙදෝෂය ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ ෙදෝෂය. [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමාට මම වගකීමකින් කියන්නම්, ෙම් සංෙශෝධනය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, දින වකවානු තීරණය 
කරන්ෙන් කවුද කියලා ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. දින වකවානු 
තීරණය කරන්ෙන් කවුද? මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ෙද්ශපාලනය දන්නවා වාෙග් නීතියත් ෙපොඩ්ඩක් මෙගන් 
අහන්න. මම ඔබතුමාට කියලා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 
මැතිවරණ ෙකොමිසම කියලා තිෙබනවා  ෙම් සංෙශෝධන සම්මත 
වුණාට පසුව මැතිවරණය පවත්වන්න අඩු ගණෙන් දින 55ක් ඕනෑ 
කියලා. ෙම් සංෙශෝධනෙයන් පසුව දින 55න් ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වයි. ඔබතුමන්ලා ෙඩංගු ෙපන්වලා, කුණු ෙපන්වලා 
මැතිවරණය පරක්කු කරනවා කියලා කියන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙව්දිකාවක් අවශ්ය නම්, ෙවන ෙව්දිකාවක් 
ෙසොයන්න. ෙඩංගු උවදුර කියන්ෙන් ජාතික පශ්නයක්; මාරාන්තික 
පශ්නයක්. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙඩංගුවලින් ෙපෝෂණය 
ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙඩංගු උවදුර සම්බන්ධෙයන් දත්ත 
ෙපන්වනවා, ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි ෙවලා 
කියලා. යටිතල පහසුකම් සියල්ල තිබුණත් ෙලෝකෙය් දියුණුම 
රටවලත් ෙඩංගු ෙරෝගය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. My Hon. Friend, 
you have the right to show figures. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමා දත්ත ෙපන්නුවා. දත්තවලින් විතරක් කියන්න බැහැ, 
ෙඩංගු උවදුරට රජය වගකියන්න ඕනෑ කියලා. This Government 
under the leadership of His Excellency President Maithripala 
Sirisena has taken every step to improve infrastructure in the 
hospitals.  Also, the number of patients which have to be 
dealt with has increased by three or four-fold. It is a national 
crisis. We will have to work together to solve this problem.  
I would like tell my dear Friend, the Hon. Rohitha 
Abeygunawardana and the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage and all Members from both sides, that we 
should get together and work without criticizing. There is no 
point in trying to criticize. - [Interruption.] No, Hon. 
Member, you are trying to make use of this issue for politics.  
ඔබතුමා අහිංසක ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙඩංගු උවදුර කියන්ෙන් ජාතික පශ්නයක්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම ඔබතුමාට එෙහම ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ. මම ඔබතුමාට 

කිව්ෙව්, "පළාත් පාලන යන්තණය කඩා වැටිලා. ඔබතුමා 
කැඳවලා ඒක කඩිනම් කරන්න." කියලායි.    

1813 1814 

[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා] 
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා කිව්වා පරණ 

කමයට මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு  ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙමතැන ෙමතුමා ෙද්ශපාලන මුහුණුවරක් තමයි ගත්ෙත්. 

ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මම දිගින් දිගට - [බාධා 
කිරීමක්]  

I have continuously summoned the Commissioners 
and Secretaries and have had dialogue with all of them. -
[Interruption.] I do not have to be educated. I have called 
Commissioners, Secretaries and had dialogues 
continuously.   

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please. ෙමොකක්ද  point of Order එක?    

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමතැන කථා කරලා 

කිව්ෙව් 200ක් මැෙරන තුරු - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒක  point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. 

අමාත්යතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකර කථා කරලා ඔබතුමාෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I would like to educate the Hon. Members that His 

Excellency the President called for meetings of all 
Secretaries and Commissioners and we have been having 

dialogues continuously to deal with the dengue problem. 
Our Ministry has also continuously summoned the 
Secretaries and Commissioners. Therefore, we need not 
be educated. You all are trying to educate us on how to 
function, but I think, because of the manner the previous 
regime functioned only it was thrown out of office. So, 
give this Government an opportunity to function without 
being critical and finally the people will judge. You all 
are trying to say that during your time it was very rosy - I 
was also in that Government - and criticizing the fact that 
there is dirt on the streets.  We know why.   අද ෙකොළඹ 
කුණු තිෙබන්ෙන් මීෙතොටමුල්ල පශ්නය නිසා. මීෙතොටමුල්ල 
පශ්නයට වගකිව යුත්ෙත් කවුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මඩ ගහන්න කලින් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව 
අහන්න මීෙතොටමුල්ල කුණු පශ්නෙයන් ජීවිත නැතිවීම 
සම්බන්ධව වගකිව යුත්ෙත් කවුද කියලා. කවුද, බෙලන් ගිහිල්ලා 
මීෙතොටමුල්ලට කුණු දැම්ෙම් කියන එක අහන්න. කිසිම 
කළමනාකරණයක් නැතිව මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්දට දිගින් 
දිගටම කුණු දැම්මා. මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද කඩාෙගන යෑමට 
වගකිව යුත්ෙත් කවුද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ෙගන 
කථා කරන්න කියන එක මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කාරුණිකව 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Presiding Member, I would like to end my 

speech by saying that they should act with more 
responsibility; they should not play politics with dengue; 
they should not play politics with dirt because these are 
national problems. Also Members should not use an 
Adjournment Motion dealing with dengue to request the 
Government to hold the election under the earlier system. 
The reason why you wanted this Adjournment Motion is 
to do bankrupt politics and not for the benefit of our 
masses.  

Thank you.  
 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.28ට,  2016 මාර්තු මස 08 

වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 ජූනි මස 22 වන බහසප්තින්දා 
පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

] 
அதன்ப  பி.ப. 7.28 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 

08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ன் 22, வியாழக்கிழைம 
.ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 7.28 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 22nd June, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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නිෙව්දන: 
 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් හා 

ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීම 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙපත්සම නිෂ්පභ කිරීම 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව  
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Meetings of Committee on Parliamentary Business 

and Committee of Selection  

 Code of Criminal Procedure (Special Provisions) 
(Amendment) Bill: Dismissal of Petition by 
Supreme Court  

 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  மற் ம் ெதாி க் 

கு க் கூட்டங்கள் 
 குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 

(விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம்: உயர் 
நீதிமன்ற ம த் தள் ப  

 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්: 
 උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර  ජනතාවට ණය ෙදන මූල්ය  

ආයතනවලින් එල්ල වන පීඩනය 
 
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහුවිධ  නිපුණතා  ෙසේවා 

සඳහා  බඳවා ගත් අභ්යාසලාභීන්:  
 සභානායකතුමාෙග් පකාශය 
 

සුරාබදු ආඥා පනත: 
 නිෙව්දන 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வடக்கு, கிழக்கு மக்கள்மீ  கடன் வழங்கும் நிதி 

நி வனங்கள் பிரேயாகிக்கும் அ த்தம் 
 
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் பல் ைறத் திறன் 

ேசைவக்காக ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட  பயிற்சியாளர்கள்:  
 சைப தல்வாின் கூற்  
 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்:  
 அறிவித்தல் 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Pressure Exerted by Lending Institutions on People in 

North and East 
 
TRAINEES RECRUITED FOR MULTI-SKILLED 

SERVICES IN SRI LANKA PORTS AUTHORITY:  
 Statement by the Leader of the House 
 
EXCISE ORDINANCE : 
 Notification  





 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
 

2017 ජුනි 22වන බහසප්තින්දා 
2017  ன் 22, வியாழக்கிழைம 
 Thursday, 22nd  June, 2017 

————————— 
 

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 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් හා 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැසව්ීම්    

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  மற் ம் 
ெதாி க்கு க் கூட்டங்கள்  

MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
AND COMMITTEE OF SELECTION  

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජුනි මස 22වැනි බහස්පතින්දා එනම් අද දින අපර භාග 

1.30ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් හා 
ඉන් අනතුරුව ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් මාෙග් නිල 
කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිණ සහභාගී වන 
ෙලස එකී කාරක සභාවල ගරු සභික මන්තී සියලු ෙදනාටම 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 

II 
 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: ෙශේෂඨ්ාධිකරණය 

ෙපත්සම නිෂප්භ කිරීම 
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 

(விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
உயர்நீதிமன்ற ம த் தள் ப   

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL PROVISIONS) 
(AMENDMENT) BILL: DISMISSAL OF PETITION BY SUPREME 

COURT  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද "අපරාධ 

නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)" නැමැති 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් නිෙව්දනයක් කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස්කර 
ගනු ලබන බවට අධිකරණ අමාත්යවරයා තීරණය කරන ලද බව 
නීතිපතිවරයා විසින් කරන ලද පකාශයට යටත්ව ඉහත පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් ෙගොනු කර 
ඇති ෙපත්සම ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බවට ෙපත්සම්කරු විසින් 
කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව ෙපත්සම නිෂ්පභ කරන ලද බව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මා ෙවත දන්වා ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Mr. Speaker, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is the point of Order, Hon. Dinesh 

Gunawardena? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් දැන් පකාශයට පත් 

කරන ලද ෙදවැනි නිෙව්දනෙය් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත ශී 
ලංකාෙව් නීතිපතිතුමා විසින්, "ෙමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනි නැත." කියා සහතිකයක් සහිතව එවන ලද පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී 
ෙපත්සම්කරුවන් ෙදෙදෙනක් විසින් අභිෙයෝගයට ලක් කර 
තිෙබනවා. ඒ නීතිමය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී නීතිපතිතුමා 
පකාශයක් කරනවා, "ඔව්, මම පිළිගන්නවා ෙමය ඉල්ලා අස්කර 
ගත යුතුයි." කියලා. 
 

ගරු කථානායකතුමනි, නීතිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන 
පනත් ෙකටුම්පත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ෙපත්සම්කරුවන් විසින් 
අභිෙයෝගයට ලක් ෙනොකෙළේ නම්,  ෙම් නීතිපති විසින් එක්තරා 
දුරකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැවීමකට ලක් කරනවා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙමය බරපතළ පශ්නයක්. ෙමය පළමු අවස්ථාව ෙනොෙවයි. තවත් 
අවස්ථාවකදී ෙම් විධියටම නීතිපතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී  
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉල්ලා අස්කරෙගන තිෙබනවා. එය 
ව්යවස්ථාවට එකඟයි කියා සහතිකෙකොට, කැබිනට් මණ්ඩලයට 
යවා අනුමතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීෙම්දී -පසුව- ඔහු විසින්ම 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී ඉල්ලා අස් කර ගැනීම සුදුසු පිළිෙවතක් 
ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙගෙනන්න කැමැතියි, 
ෙමය බරපතළ පශ්නයක් ෙසේ සලකා කටයුතු කරන ෙලස.  
ෙපත්සම්කරුවන් ෙදෙදෙනකු විසින් විවිධ කරණු ඉදිරිපත් කර 
තිබියදී, එක ෙපත්සම්කරුෙවක් පමණයි ඉල්ලා අස් කර ගැනීම 
ගැන එකඟතාවක් පළ කෙළේ කියන එකයි අපට අනික් 
ෙපත්සම්කරු විසින් දැනුම් දී තිෙබන්ෙන්. අනික් අයෙග් තර්ක 
වාර්තාගත විය යුතුයි. එෙසේ නැත්නම් ෙපත්සම්කරුවන් විසින් 
අමාරුෙවන් නීතිඥවරුන්ට වියදම් කරන මුදල්වල ෙත්රුමක් නැති 
වනවා. ෙපත්සම්කරුවන්ට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, රටක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොමඟ යවන නීතිපතිතුමා නිවැරදිෙකොට නීතිපතිතුමාම ලවා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී  පනත් ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට 
කටයුතු කිරීම ගැන. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. මම ඒ පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා අවශ්ය පියවර 

ගන්නම්. ගරු සභානායකතුමා. 
 
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, ඒ තර්කය කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැ. 

ෙමොකද, පහළ අධිකරණයකින් තීන්දුවක් දුන්නාම ඒ පිළිබඳව 
අභියාචනාධිකරණයට ගියාම සමහර විට ඒ තීන්දුව ෙවනස ්
ෙවනවා. එතෙකොට පහළ අධිකරණෙය් තීන්දුව දුන් නඩුකාරතුමා 
ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑද? [බාධා කිරීමක්] පහළ උසාවියකින් නඩු 
තීන්දුවක් දුන්නාම සමහර විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒක ෙවනස් 
කරනවා.  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක පුංචි ළමයින් කියන කථාවක් වාෙගයි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැම දාම උෙද් පාන්දර කාලය නාස්ති කරන ෙම් වාෙග් තර්ක 

ෙගෙනනවා. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Hon. Speaker.  
 

Sir, I agree with the Hon. Dinesh Gunawardena on the 
general issue that he raised. I think there is an issue.  

But, in this instance, what the Hon. Speaker just read 
out is that the Attorney-General informed the Supreme 
Court that the Hon. Minister of Justice will be 
withdrawing the Bill, not that the Attorney-General 
agreed that the Bill is unconstitutional. He merely 

informed Court that the Hon. Minister of Justice is 
withdrawing the Bill and therefore, it is unnecessary now 
to make a determination on the constitutionality of that 
Bill. So, in this instance, that issue does not arise.  

But, I would generally agree with the certification 
given by the Attorney-General, particularly at the 
Committee Stage Amendments, where a citizen is not 
even able to test the right or wrong of the Attorney-
General’s certification before it is passed in Parliament. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, මම ඒක - [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 

හැම පනත් ෙකටුම්පතක්ම, හැම සංෙශෝධනයක්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනුමත කරනවා. ඒවා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කළාම, සමහර ඒවා පිළිගන්නවා; සමහර ඒවා 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසය පුරා එය සිදු වී තිෙබනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් වුණාම සමහර ෙවලාවට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී නීතිපතිතුමා කියනවා, "අධිකරණයත් එක්ක 
එකඟ වනවා" කියලා. නීතිපති ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, නීතිමය 
මතයක්. අපි එය ෙහොඳට මතක තබා ගන්න ඕනෑ. එම මතය 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ තරම් ඉඩ තිෙබනවා. අධිකරණෙය්දී නීතිපති 
මතය ෙවනස් වුණා කියලා ෙහෝ අධිකරණෙය්දී  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනත් මතයකට එකඟ වුණා කියලා කිසි 
වරදක් නැහැ. එය, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ අමාත්යාංශෙය් 
ඇමතිවරයා මුළා කිරීමක් ෙනොෙවයි.  

අෙනක් කාරණය තමයි ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කියපු 
කාරණය. ෙමහිදී නීතිපතිතුමා ගිහින් එකඟෙවලා නැහැ, ෙම්  පනත් 
ෙකටුම්පත නීති විෙරෝධීයි; ව්යවස්ථා විෙරෝධීයි කියලා. 
නීතිපතිතුමා ගිහින් කියා තිෙබන්ෙන්, ඇමතිවරයා ෙමය ඉල්ලා 
අස්කර ගන්නවා කියලායි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තී දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් නිශ්චිත කාරණෙය්දී නීතිපතිවරයා හා 
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[ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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සම්බන්ධව වැරැදි කරුණක් කිව්වා. ඒ තමයි,  නීතිපතිවරයා 
තමන්ෙග් මතය ෙවනස් කළාය කියන කාරණය. ගරු සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා සඳහන් සඳහන් කළ පරිදි ෙම් නිශ්චිත කාරණෙය්දී 
නීතිපතිතුමාෙග් මතය ෙවනස් කරෙගන නැහැ; නීතිපති ඉල්ලා 
අස්කර ගැනීමක් කරලාත් නැහැ. සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.  
විෂය භාර ඇමතිවරයා සඳහන් කර තිෙබනවා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරියට ෙගන ෙනොයන බව. එවිට නඩු කටයුතු අවසන් 
වනවා. එය තමයි සත්ය තත්ත්වය. ඒ අනුව ෙමතැනදී උත්සාහ 
කරන්ෙන්, වැරැදි කරුණු ෙගනහැර දක්වා නීතිපතිතුමාෙග් 
විශ්වසනීයත්වයට පහර ෙදන්නයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙදපැත්ෙතන්ම අදහස් පකාශ වුණා.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමා අදහසක් 
පකාශ කරනවාද? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිපතිතුමාෙග් විශ්වසනීයත්වය 

ආණ්ඩුෙව් පශ්නයක් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් මුළු රෙට්ම 
පශ්නයක්. නීතිපතිතුමා යම් ස්ථාවරයක්, මතයක් දැරුෙවොත්, ඒ 
මතය අපි හැමෙදනාටම ෙබොෙහෝ ෙසයින් බලපානවා. එම නිසා 
මින් පසුව නීතිපතිතුමා, තමන්ෙග් මතයක් පකාශ කරනෙකොට ඒ 
පිළිබඳව මීට වඩා වග කීමකින් යුතුව පකාශ කළ යුතු බව පමණයි 
අපි ෙම් ෙවලාෙව් කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීවරුනි. ෙදපැත්ෙතන්ම ෙම් ගැන 

අදහස් පකාශ කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මමත් අවධානය ෙයොමු 
කරලා අවශ්ය නම් පියවර ගන්නම්. ඒ වාෙග්ම “නීතිපතිවරයා 
සභාව ෙනොමඟ යවනවා” කියන ෙකොටස ඉවත් කරන්න කියලා මා 
කියනවා. ෙමොකද, ෙමතැන නැති නිලධාරියකු සම්බන්ධව එෙසේ 
කියන  එක සුදුසු නැති නිසා.  

ඊළඟට, ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම. 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
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2016 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය සාධන 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 මංගල සමරවීර මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම 2016 වර්ෂය සඳහා නීති කටයුතු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු 
කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ  අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා අනුකූලතා 
තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා තුරු සවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව කාන්තා හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

2015 වර්ෂය සඳහා අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි  මම 
ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු 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, මම 2016 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන 

උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

Sir, I move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Economic Development.   
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

ර ජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் அறிக்ைக  

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on “Note on the Supplementary 
Allocations given from the Budgetary Support Services 
and Contingent Liabilities provision made under the 
Department of National Budget as per the Introduction 
Note of the Annual Estimates”, “Notifications under the 
Excise Ordinance”, “Annual Reports of the Insurance 
Board of Sri Lanka for the years 2013 and 2014”, 
“Annual Reports of the Sri Lanka Accounting and 
Auditing Standards  Monitoring Board for the years 2014 
and 2015”, “Performance Report of the Department of 
Treasury Operations for the year 2015”, “Performance 
Report of the Department of Public Finance for the year 
2015”, “Performance Report of the Department of 
Management Audit for the year 2015”, “Performance 
Reports of the Department of Development Finance for 
the years 2015 and 2016”, “Performance Reports of the 
Department of State Accounts for the years 2015 and 
2016”, “Annual Performance Report of the Department of 
Management Services for the year 2015”, “Performance 
Report of the Department of Legal Affairs for the year 
2015”, “Performance Report of the Department of 
Information Technology Management for the year 2015”, 
“Performance Report of the Department of Fiscal Policy 
of General Treasury for the year 2015”, “Performance 
Report of the Department of Trade and Investment policy 
for the year 2015”, “Performance Report of the 
Department of National Budget for the year 2015”, 
“Annual Performance Report of the Sri Lanka Customs 

for the year 2015”, “Performance Report of the Sri Lanka 
Excise Department for the year 2015” and “Performance 
Report of the Department of Valuation for the year 2015”, 
which were referred to the said Committee.  

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, රන්න, රන්න - නැෙඟනහිර, අඩි 100 

පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.ජී. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1)  ෙමොරටුව ෙසොයිසාපුර, ෙසොයිසාපුර නිවාස සංකීර්ණය, 
අංක බී/30/ජී/01 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ෙජ්.සී. ද පීරිස ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  සහ 

(2) පන්නිපිටිය, රත්මල්ෙදණිය, ඇරව්වල පාර, අංක 232/02බී 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ඩී.ටී. දීප්ති කුමාර මුතුගල 
මහතාෙගන්  ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) ෙගොතටුව නව නගරය, ජය මාවත, අංක 865/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි බී. රමණි ෙපෙර්රා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) පිටෙකෝට්ෙට්, ආනන්ද බාලිකා මාවත, අංක 12/7ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.ටී.ඒ. ජයවිකම මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
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(1)   පානදුර, පින්වත්ත, කීල්ස ්නිවාස සංකීර්ණය, අංක 48 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ජී. ඉලංගෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)   වාද්දුව, ෙපොතුපිටිය, පනාපිටිය පාර," මධු ෙසවන" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙජ්.එච්. විලී සට්ැන්ලි ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   පානදුර, තන්තිමුල්ල, අංක 103 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්.ඩී. නන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(4)   පානදුර, ෙගොරකෙපොළ, අංක 324/2 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඕ.ඩබ්ලිව්.ෙක්. ඥාණදාස මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙහෝකන්දර, මාලසිංහෙගොඩ පාර, ගීන් 

ෆීල්ඩ් ගාඩ්න්ස්, අංක 317/එස් දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙසනරත් 
කාරියවසම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  

(1) ෙතලිජ්ජවිල, උඩුකාව, පූජාවඩු ෙගොඩනැඟිල්ල යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.පී. කරුණාදාස මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) මාතර, පල්ලිමුල්ල, ෙද්ශීය ආදායම් පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් 
සහකාර ෙකොමසාරිස් එස.්එස.් ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) මාතර, හිත්තැටිය, නැ ෙඟනහිර උසව්ත්ත, අංක 126/11 
දරන සථ්ානෙය් පදිංචි ටී.එම්. ෂර්මි දිල්රුක්ෂි 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இல. 40, ஆைடத் 

ெதாழிற்சாைல தி, அக்கைரப்பற்  -7 என் ம் கவாியில் 
வதி ம் தி . ாீ. ெதய் கபாலன் அவர்களிடமி ந்  கிைடத்த 
ம ைவ நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු කථානායකතුමනි, පෑලියෙගොඩ, මීගමු පාර, 

ෙනල්ලිගහවත්ත, අංක 10 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.එච්. 
ධර්මදාස 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 කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 465/'16 - (7) ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2016 ෙපබරවාරි 01ෙවනි දින ඇසූ 

පශ්නය මම නැවත අසනවා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය අහලා දැනට වසර  

එකහමාරකට වැඩියි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  මාස තුනක් ඇතුළත පිළිතුරු ෙදන්න 

පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්, අපි දැනුම් ෙදන්නම් ගරු කථානායකතුමනි. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 2 -952/'16 -(2), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා. 

      
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 

1825 1826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මම 

සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිල ෙපොලිස ්සුනඛයන්: විසත්ර 

உத்திேயாக ர்வ ெபா ஸ் நாய்கள்: விபரம்  
 DOGS IN OFFICIAL POLICE KENNELS: DETAILS 

 
1084/’16 

4.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය- (1) 

(අ) (i) ශ  ී ලංකා ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තු නිල සුනඛ 
අංශෙය් සිටින සුනඛයන්  සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සුනඛයන් නඩත්තු කිරීම සඳහා වර්ෂයකට 
වැයකරන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) උක්ත සුනඛයන්ෙගන් ගනු ලබන ප ෙයෝජන 
ක වෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තවත් සුනඛයන් 
විෙද්ශයන්ෙගන් ෙගන්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල 
ෙකොපමණද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ெபா ஸ் திைணக்களத்தின் 
உத்திேயாக ர்வ நாய்ப் பிாிவி ள்ள நாய்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii )   ேமற்ப  நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ஆண் 
ெடான்றில் ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  நாய்களி ந்  ெபறப்ப ம் பயன்கள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ெபா ஸ் திைணக்களத் க்கு ெவளிநா  
களி ந்  ேம ம் நாய்கைளக் ெகாண்  
வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத்ெதாைக யா ;  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of dogs in the official Police 
Kennels of the Sri Lanka Police; 

 (ii) the amount of money spent annually for the 
upkeep of the  aforementioned dogs; and 

 (iii) the purposes served by the aforementioned 
dogs? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken to obtain more 
dogs to the Department of Police from 
foreign countries; and 

 (ii) if so, of the amount expected to be spent on 
this purpose? 

   (c)        If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ)  (i)    177යි. (එකසිය හැත්තෑහතකි.) 

       (ii)    2016 වර්ෂෙය් මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 
අනූෙදකයි හත්ලක්ෂ පනස ් එක්දහස ් එකසිය 
පනසහ්යයි ශත හැටතුනකි. (රු.92,7,51,156.63)  

      (iii)  

 ෙපොලිස ්සථ්ානවලට අපරාධ පරීක්ෂණ සඳහා 
සහාය වීම. 

 පුපුරණ දව්ය හා අවි ආයුධ ෙසොයා ගැනීමට 
සහාය වීම.  

 මත් දව්ය වැටලීම. 

 නැති වූ පුද්ගලයින් හා භාණ්ඩ ෙසොයා දීම. 

 හදිසි ආපදාවලදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් හා 
වැළලී ගිය මළ සිරුරු ෙසොයා ගැනීමට සහාය 
වීම.  

 ශී ලංකා ෙර්ගුවට, මත්දව්ය නාශක 
කාර්යාංශයට හා ආගමන විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුද්ගලයින් හා ගමන් මළු 
පරීක්ෂා කිරීමට සහාය වීම.  

 ශී ලංකා ෙර්ගුවට හා වරායට, නැව් බඩු, 
නාවික යාතා හා නැව් පරීක්ෂා කිරීමට සහාය 
වීම. 

 පභූන්ෙග් ආරක්ෂාව හා ඔවුන් සහභාගී වන 
උත්සව භූමිවල පුපුරණ දව්ය පරීක්ෂා කිරීම. 

  බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලා පරිශය හා 
එහි පැවැත්ෙවන විෙශේෂ සම්මන්තණ සඳහා 
අවශ්ය ආරක්ෂක සහාය ලබා දීම. 

 බන්ධානාගාරවල පුපුරණ දව්ය පරීක්ෂාව හා  
මත්දව්ය පරීක්ෂාව සඳහා බන්ධනාගාර 
නිලධාරින්ට සහාය වීම.  

  ෙම්  ආදී වශෙයන් කාරණා රාශියකදී ෙම් නිල 
සුනඛයන් පාවිච්චි ෙවනවා.  

 (ආ)  (i)   2017 වර්ෂයට සුනඛයන් 50ෙදෙනකු ආනයනය 
කිරීමට සැලසුම් කළ නමුත්, ඒ සඳහා මුදල් 
පතිපාදන ෙවන් කර ෙනොමැති බැවින්, පසම්පාදන 
කටයුතු ආරම්භ කර ෙනොමැත.  

  එම සුනඛයන්ෙග් දැඩි අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, 
ගරු කථානායකතුමනි. අප ලංකාව තුළ අභිජනන 
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ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. නමුත් එයින් 
නිෂ්පාදනය වන සුනඛයන් තවම සාර්ථක මදි. අප 
ඒ ව්යාපෘතිය සාර්ථක මට්ටමකට ෙගන එන කල් 
සුනඛයන් ආනයනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක් 
තිෙබනවා. එම නිසා මුදල් අමාත්යතුමා සමඟ කතා 
කරලා එම මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා.  

 (ii)   දැනට පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

    

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා, ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිල සුනඛ අංශය 
සතු සුනඛයන් පිළිබඳව දීර්ඝ, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම 
ගැන. ෙම් ගැන කියද්දී මට මතක් වන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අමාත්යවරයකුව සිටි ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන 
මැතිතුමායි. ෙමොකද, එතුමා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිල 
සුනඛ අංශය භාරව කාලයක් වැඩ කළා. දැනට නිල සුනඛයන් 
172ක් නඩත්තු කරන්න රුපියල් මිලියන 92කුත් 750,000කට 
තරමක් වැඩි පමාණයක් වියදම් කරනවා. රුපියල් මිලියන 92ක් 
කියන්ෙන්, රුපියල් ලක්ෂ 920ක්. එතරම් මුදලක් ඒ සුනඛයන් 
ෙවනුෙවන් වියදම් කරනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, එපමණ මුදලක් 
වාර්ෂිකව ෙපොලීසිය සතු නිල සුනඛයන් සඳහා වියදම් කරද්දී රට 
සහ අමාත්යාංශය විධියටත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විධියටත් 
අපට සතුටු වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිෙබනවාද, ඒ වියදම් 
කරන මුදලට උපරිම පතිලාභයක් ලැෙබනවා කියා? මා එම 
කාරණය ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී නිලධාරින්ට කළ ෙනොහැකි කාර්යයන් 

එම සුනඛයන් කරනවා. එම සුනඛයන් කරන කාර්යයන්හි අගය 
මා ඉහතින් සඳහන් කරපු කාර්යයන්වලින්ම පැහැදිලි වනවා. එම 
සුනඛයන් නිලධාරින්ට විශාල වශෙයන් උපකාර කරනවා.     

ඒ කරන ෙසේවය මිල කරන්න අමාරුයි. ඒ ෙසේවය මිල කරලා 
බැලුෙවොත්, ඔවුන් ෙම් අගයට වඩා විශාල පමාණයක් රටට ඉතිරි 
කරනවා. ඔවුන් මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රන්නත් කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
දැනට සිටින සුනඛ ඇණිය 172යි. දළ වශෙයන් ඒ සංඛ්යාෙවන් 

තුෙනන් එකක් -50ක් පමණ- තමයි දැන් අලුෙතන් ලංකාවට 
ආනයනය කරන්න ඔබතුමන්ලා අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. දැනට ෙම් 
172ක සුනඛ ඇණිය නඩත්තු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 92ක් 
යනවා නම්, 2017 ෙහෝ 2018 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ඒ මුදලින් තවත් 
තුෙනන් එකක් වුවමනා වනවා. මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවලාෙව් 
සභාෙව් ඉන්නවා. මුදල් ඇමතිතුමා අලුෙතන් පත් වුණත්, ඔබතුමා 
සහ මුදල් ඇමතිතුමා ෙදෙදනාම මා නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කරන නිසාත්, රටට; ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සුනඛයන් වුවමනා නිසාත්, ෙම් සුනඛයන් 50 
ලබා ගැනීමට දැනට තිෙබන ගැටලුව ෙමොකක්ද කියලා මම 
දැනගන්න කැමැතියි. මුදල් අමාත්යාංශය ඒ සඳහා පසුගාමී වන්ෙන් 
ඇයි? 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
එෙහම පශ්නයක් නැහැ. අපි ඒක කථා කර ෙගන විසඳා 

ගන්නවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙපොලීසියට අමතරව තිවිධ 

හමුදාව සතුවත් ෙම් වාෙග්ම නිල සුනඛයන් යම් පමාණයක් 
ඉන්නවා. දැන් ලංකාෙව් ෙම් හා සම්බන්ධ සුනඛ අභිජනනය 
එපමණ සාර්ථක වුෙණ් නැහැයි කියලා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා. 
දැන් අමාත්යාංශ ෙදකක් වශෙයන් පැවතුණා වුණත්, නීතිය හා 
සාමය පිළිබඳ අමාත්යාංශය සතු සුනඛ ඇණියත්, ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය සතු සුනඛ ඇණියත් සඳහා යම් කිසි ඒකාබද්ධ වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඔබතුමා යම් කිසි උත්සාහයක් 
ෙගන තිෙබනවාද? විෙශේෂෙයන් අපරාධ ෙසවීම් සම්බන්ධ 
කටයුතුවලදී. අද දින න්යාය පතෙය් අවසාන පශ්නය විධියට 
තිෙබන මා ෙයොමු කර තිෙබන පශ්නෙය්දී ෙම් හැම ෙදයක් 
පිළිබඳවම ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ලබා ෙදනු ඇතැයි 
මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් වශෙයන් 

ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා එක්ක මා ඒ කටයුතු කථා කරන්නම්. 
 
  

මුහුදු ඛාදනයට ලක් වූ පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් 
ගම්මාන: සහනශීලී වැඩසටහන 

கடலாிப் க்கு உள்ளாகி ள்ள த்தளம் மாவட்டக் 
கிராமங்கள் : நிவாரண ேவைலத்திட்டம் 

 VILLAGES AFFECTED BY COASTAL EROSION IN PUTTALAM 
DISTRICT: RELIEF PROGRAMME  

     1099/’16 
5.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
    (மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
      (The Hon. Ashoka Priyantha) 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් ගම්මාන රාශියක් මුහුදු 
ඛාදනයට ලක්වීෙම් තර්ජනයකට ලක්වී ඇති බව 
දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගම් කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ මුහුදු ඛාදනයට ලක් වූ ගම්මාන සහ එම 
ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් සහනශීලී වැඩසටහනක් 
අමාත්යාංශය මඟින් දියත් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள பல கிராமங்கள் 
கடலாிப்  அச்சு த்த க்கு உள்ளாகி ள்ள 
ெதன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அக்கிராமங்களின் ெபயர்கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) அவ்வா  கடலாிப் க்கு உள்ளாகி ள்ள 
கிராமங்கள் மற் ம் மக்கள் சார்பாக ஏேத ம் 

1829 1830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

நிவாரண ேவைலத்திட்டெமான்  அைமச் 
சினால் ன்ென க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத 

ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that many villages in 
the Puttalam District face the risk of coastal 
erosion; 

 (ii) if so, of the names of those villages; 

 (iii) whether any relief programmes have been 
implemented by the Ministry for the benefit 
of those villages and the people residing in 
those villages; and 

 (iv) if so, of the details of such programmes? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

 

(අ) (i) පුත්තලම දිසත්ික්කයට අයත් ෙවරළ තීරෙය් 
සථ්ාන කිහිපයක් ෙවරළ ඛාදනයට ලක් වීෙම් 
තර්ජනයට ලක් වී ඇත. 

 (ii) මාරවිල ෙවරළ තීරෙය් දූවවත්ත, ෙමෝදරවැල්ල, 
තල්විල හා බරුදැල්ෙපොළ යන ගම්මානද, 
කල්පිටිය තලවිල ෙවරළ තීරෙය් ඉලංතඩිය හා 
කප්පල්අඩි යන ගම්මානද, මුතුපංතිය දකුණ 
ගම්මානයද ෙමම ෙවරළ ඛාදන අවදානමට ලක්ව 
ඇත. 

 (iii) ෙවරළ ඛාදන තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා 
ෙවරළාරක්ෂක ව හ ඉදිකිරීමට ෙවරළ සංරක්ෂණ 
සහ ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කටයුතු ෙයොදා ඇත. 

 

 (iv) 1. මාරවිල ෙවරළ තීරෙය් ෙවරළ වැලි ෙපෝෂණ 
ව්යාපෘතිය මඟින් වැලි මීටර් කියුබ් ලක්ෂ 8.0ක් 
ෙවරළට ෙපොම්ප කර කි.මී. 3.5ක පමණ 
පෙද්ශයක් ආවරණය කර ඇත. 

   දූවවත්ත දිය කඩන බැමි ෙදක ඉදිකිරීම ෙම් 
වනවිට ආරම්භ කර ඇති අතර, සියයට 50ක 
පගතියක් වාර්තා කර ඇත. තල්විල උතුර - 

බරුදැල්ෙපොළ ෙගොයින බැමි 10ක ඉදිකිරීම් 
කටයුතු ෙම් වන විට ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ 
ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සිදු කරෙගන යනු 
ලබයි. 

  2. කප්පල්අඩිය ෙවරළ තීරෙය් දිය කඩන ව හ 
03ක් හා ෙගොයින ව හ 02ක් ඉදිකිරීමට 
නියමිත අතර, ඉන් දිය කඩන ව හ 02ක හා 
ෙගොයින බැමි 02ක ඉදිකිරීම් ෙම් වනවිට 
අවසන් ෙකොට ඇත. අෙනක් දිය කඩනය 
ඉදිකිරීම ධීවර විෙරෝධතාවක් ෙහේතුෙවන් 
අත්හිටුවා ඇත.  

  3.   මුතුපංතිය දකුණ ෙවරළ තීරෙය් ෙගොයින බැමි 
10ක ඉදිකිරීෙම් කටයුතු ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ 
ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරමින් පවතින 
අතර, ඉන් බැමි 05ක ඉදිකිරීම් ෙම් වනවිට 
අවසන් කර ඇත.  

   මුතුපංතිය උතුරු ෙවරළ තීරෙය් ෙගොයින බැමි 
10ක් ඉදිකර ෙවරළ හා ඒ ආශිත ෙද්පළ රැක 
ගැනීමට කටයුතු කර ඇත. 

  4. ඉලංතඩිය ගම්මානෙය් ෙවරළ ඛාදන තත්ත්වය 
තවදුරටත් අධ්යයනය කරමින් පවතින අතර, 
හදිසි ෙවරළ ඛාදන තත්ත්වය වැළැක්වීම 
පිණිස අවශ්ය කියාමාර්ග සිදු කරමින් පවතී. ඊට 
අමතරව ෙවරළාරක්ෂක/ සංරක්ෂණ කටයුතු 
සඳහා ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය මඟින් 
ෙවන් කළ හැකි පතිපාදන පිළිබඳව ෙසොයා 
බලමින් පවතින අතර, එෙතක් ෙවරළ 
සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන 
ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා 

දීම පිළිබඳව නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මා ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා සඳහන් කළා, ෙවරළ ඛාදනය වන 
පෙද්ශ. ඒ අනුව මාරවිල, මුහුදුකටුව පෙද්ශෙය් කිෙලෝමීටර තුනයි 
දශම ගණනක ෙවරළ පෙද්ශයකට වැලි ෙපොම්ප කළා කියලා 
ඔබතුමා දැනුම් දුන්නා. ඔව්, එෙහම සිදු කළා. නමුත් ඒක අවසන් 
කෙළේ නැහැ. යම් කිසි පමාණයකට වැලි ෙපොම්ප කරලා නතර 
කළා. ඒක අවසන් ෙනොකළ නිසා ෙම් වන විට ලැබී තිෙබන 
පතිඵලය පිළිබඳව ඔබතුමාට වාර්තාවක් කැඳවා බලන්න පුළුවන්. 
විශාල මුදලක් වියදම් කරලා වැලි ෙපොම්ප කළ පෙද්ශයත් නැවත 
මුහුදු ඛාදනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා 
අමාත්යාංශෙයන් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න. ෙම් 
පිළිබඳව අපට එතරම් දැනුමක් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒ වාර්තා ලබා ගන්ෙන් කාෙගන්ද කියලා අපට 
දැනුමක් නැහැ. ඒ වාර්තා ලබාෙගන, විශාල මුදලක් වැය කරලා 
කරන ඒ ව්යාපෘතිය ආරක්ෂා කර ගන්න ඔබතුමන්ලා වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැලි ෙපොම්ප කළා කියලා එක 

පාරට විසෙඳන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
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[ගරු  අෙශෝක පියන්ත මහතා] 
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අපි අවුරුද්දකට ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා 
මිලියන 400ක විතර මුදල් පමාණයක් ෙමම කාරණයට ෙවන් 
කරනවා. උදාහරණයක් විධියට අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙයොමු කරපු 
පශ්නෙය් අසා තිෙබන මාරවිල කියන පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, අපි 
අවුරුද්දකට මිලියන 850ක් අමතර පතිපාදන අරෙගන තමයි එම 
පෙද්ශෙය් එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම සියලු ව්යාපෘති කියාත්මක කළත්, 
මුහුෙද් තිෙබන රළුභාවය නිසා ස්වාභාවිකවත් ඒවා මුහුදට ෙසෝදා 
ෙගන යනවා. අපට ඒක නතර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු 
මන්තීතුමනි. එය අවම කිරීම සඳහා ගල්වැටි ෙයොදලා ෙවරළ 
ආරක්ෂා කරන කමෙව්දයකට අපි ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒකත් සියයට සියයක්ම සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි 
වාර්ෂිකව ඒ ෙවනුෙවන් යම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා ඒ 
තැන් ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළකට තමයි යන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. අපි ෙම් ෙවනෙකොට එම කටයුතු  කරෙගන යනවා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් පැහැදිලි වුණා, 
සියයට සියයක් ෙවරළ ආරක්ෂා කරන්න, එෙහම නැත්නම් රැක 
ගන්න බැහැ කියන එක. නමුත් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් මුහුදු තීරය 
කියන්ෙන්, ලංකාෙව් දීර්ඝ මුහුදු තීරයක් තිෙබන පෙද්ශයක්. ෙම් 
මුහුදු තීරයත් එක්ක මිනිසුන්ෙග් ජීවිත බැඳිලා තිෙබනවා. ධීවර 
කර්මාන්තයත් එක්ක, සංචාරක කර්මාන්තයත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම 
ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවන රටාවත් එක්ක ෙමම මුහුදු තීරය බැඳිලා 
තිෙබනවා. ෙමම මුහුදු තීරය තුළ ගල්වැටි දැමීම කමවත්ව සිදු 
ෙනොවීම තුළ ධීවර කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම 
සංචාරක කර්මාන්තය ඉලක්ක කරෙගන යම් කිසි ඉදිකිරීමක් 
කරනවා නම්, ඒෙකනුත් ධීවර කර්මාන්තය ඇනහිටිනවා. ඒ නිසා 
මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ෙම් ගල්වැටි දැමීම - මෙග් දැනුෙම් 
හැටියට මම ඒකට ෙවන නිර්වචනයක් දන්ෙන් නැහැ. "ටී" හැඩෙය් 
ගල්වැටි දැමීම කියලා තමයි ධීවරයින් සඳහන් කරන්ෙන්. - තුළින් 
ඔවුන්ෙග් ධීවර ෙතොටුපළවල් පවා ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ධීවර 
කටයුතුවල ෙයෙදමින් ෙවරළත් ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් 
කියලා තමයි පැරණි ධීවරෙයෝ කියන්ෙන්. නමුත් එවැනි කමයක් 
තිබියදී, ෙවරළ තීරය දිගට ගල්වැටි දැමීම තුළින් ධීවරයන්ට අයිති 
ධීවර මුහුදු තීරය අහිමි ෙවනවා ෙන්ද? ඒ පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා මතු කරන කාරණය 

හරි. විවිධාකාර කමෙව්දවලට -ටින් කමයට ෙහෝ- ගල්වැටි 
ෙයොදලා ෙවරළ තීරය ආරක්ෂා කරන්න අපට යන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙවරළ තීරෙය් අවශ්යතාව අනුව තමයි 
එය සංරක්ෂණය කිරීෙම් කටයුතු අප කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් මිරිස්ස ෙවරළ තීරය අරෙගන 
බලන්න. මිරිස්ස ෙවරළ තීරය අප ආරක්ෂා කරන කමෙව්දය 
පුත්තලම පෙද්ශෙය් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සමහර 
ස්ථානවල සංචාරකෙයෝ -විෙද්ශිකෙයෝ-  ඇවිත් ඉන්න ෙවරළ තීර 
තිෙබනවා; අප හඳුනා ගත් ෙවරළ තීර තිෙබනවා. ඒවාෙය් ඒ 
වටිනාකම ආරක්ෂා වන ආකාරයට තමයි අප සංරක්ෂණ කටයුතුත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒවා විෙද්ශිකයන්ට එෙහම නැත්නම් අෙප් 
සංචාරක කටයුතුවලට ෙයොදා ගන්ෙන් නැතිව සංරක්ෂණය 
කරනවා නම් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අඩි හතරක පහක විතර 
ගල්වැටි ෙයොදලා එකපාරට සංරක්ෂණය කරලා අවසන් කරන්නත් 
පුළුවන්.  හැබැයි, අප හඳුනා ගත් -උදාහරණයක් ෙලස නිලාවැලි 

ෙවන්න  පුළුවන්, මිරිස්ස ෙවන්න පුළුවන්- ෙවරළ තීර ටික  
සංචාරක කර්මාන්තෙයන් ආදායම් උපයන කමෙව්දවලට  
හානියක් ෙනොෙවන ආකාරයට තමයි සංරක්ෂණය කරන්ෙන්, ගරු 
මන්තීතුමනි. එම නිසා තමයි ඔය පශ්නය එන්ෙන්. හැබැයි, 
ඔබතුමා ඔය කියන පෙද්ශවලට වාර්ෂික සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 
අප අමතර පතිපාදන  ෙයොදවා තිෙබනවා.  

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

 ෙම්ක අතුරු පශ්නයකටත් වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
කාරණයක් විධියටත් මා ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමා ෙපර පැවසූ 
ෙවරළ තීරය සංචාරකයන් සඳහා ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
සංවර්ධනය කිරීම සහ ධීවරයන්ෙග් අවශ්යතාත් ඉටු කිරීම කියන 
තැන ඔබ අමාත්යාංශය ඉන්නවා. නමුත්, ගරු කථානායකතුමනි, 
පුත්තලම ෙවරළ තීරෙය් කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ස්වාභාවික ෙකොරල් 
පර පද්ධතියක් තිෙබනවා; විසිතුරු මත්ස්යයන්, තල්මසුන් විශාල 
රෑන් පිටින් ඉන්න පෙද්ශයක් තිෙබනවා. මම ඒ පෙද්ශය 
නිරීක්ෂණය කළා.  මම ෙබෝට්ටුෙවන් ගිහින්, මුහුද යටට බැහැලා 
ඒ ප ෙද්ශෙය් ෙකොරල් පර බලලා තිෙබනවා. අප කරන ෙම් 
ෙවනස්වීම් එක්ක ෙම් ෙවද්දි ඒ ස්වාභාවික ෙකොරල් පර 
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවමින් පවතිනවා.  

තව ටික කලක් ගතෙවද්දී ෙම් තත්ත්වය තුළ පුත්තලමට 
සංචාරකයන් පැමිෙණ්විය කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. පුත්තලමට, 
කල්පිටියට සංචාරකයන් එන්ෙන් ෙම් නිසායි. ස්වභාවිකව 
වැෙඩන්න තිෙබන ෙම් ෙකොරල්පර අපි කරන කියාදාමයත් එක්ක 
විනාශයට පත් වුෙණොත්; මැරිලා ගිෙයොත් පුත්තලමට සංචාරකයන් 
එන එක නතර ෙවනවා. මම ඔබතුමාෙගන් ෙම්කට පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙවරළ ඛාදනය ගැන 
අහලා ෙකොරල්පර ගැන අහන එක වැරදියි. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් 
තිෙබන කල්පිටිය, සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඉතා ආකර්ෂණීය 
පෙද්ශයක්. ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් ස්වභාවිකව පිහිටා තිෙබන 
ෙකොරල්පර පද්ධතියක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට එම ෙකොරල්පර 
ආසන්න වශෙයන් සියයට  80කට එහා  විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම් ෙකොරල්පර සංරක්ෂණය කරන්න, 
ඒවා විනාශ ෙවන්න ෙහේතුව ෙසොයා බලා ආරක්ෂා කර ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබ අමාත්යාංශෙයන් ෙයොදන්න කියා ඉල්ලීම කරමින්, 
මෙග් පශ්නවලට උත්තර ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම 
නිහඬ වනවා.  
 
 
රජෙය් සහනාධාර පතිලාභීන්: බදුල්ල දිසත්ික්කය 
அரசாங்க நிவாரணங்கைளப் ெப ேவார்: ப ைள 
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6. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් සමෘද්ධි, වැඩිහිටි දීමනා ආදී 
විවිධ සහනාධාර ලබන පුද්ගලයන් සංඛ්යාව, එක් 

1833 1834 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් පුද්ගලයන්ෙග් නම් හා 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) වත්මන් යහ පාලන රජය ෙමම පිරිසෙග් ජීවන 
මට්ටම උසස ් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී කියාවට 
නැංවීමට අෙප්ක්ෂිත වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ச க வ ட்டல், நலன் ாி மற் ம் கண்  மர ாிைமகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ப ைள மாவட்டத்தில் ச ர்த்தி, திேயார் 
ெகா ப்பன கள் ேபான்ற பல்ேவ  
நிவாரணங்கைள ெப கின்ற ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெதாகுதிக் 
கைமய ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
ெபயர்கள் மற் ம் கவாிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய நல்லாட்சி அரசாங்கம் இவர்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்காக எதிர் 
வ ம் காலத்தில் நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
உத்ேதசித் ள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Social Empowerment, Welfare 

and Kandyan Heritage: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  the number of recipients of various types of 
assistance from the government such as 
Samurdhi, elderly allowance etc. in each 
constituency of the Badulla District; 

 (ii) the names and addresses of the persons 
referred to in (i) above; and  

 (iii) what programmes the Good Governance 
Government expects to implement for the 
enhancement of living conditions of such 
people? 

(b) If not why? 
 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 
 

 
 (ii)  ඉහත පිළිතුර අනුව පතිලාභී නම් හා ලිපිනයන් 

විශාල පමාණයක් ෙල්ඛනගත වී ඇති ෙහයින් එය 
ඉදිරිපත් කිරීම අපහසු කාර්යයක් වන අතර, අවශ්ය 
ඕනෑම අවසථ්ාවක ඉහත පතිලාභීන්ෙග් ලිපිනයන් 
අමාත්යාංශය ෙවතින් ලබා ගත හැකිය.   

  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොළ 
නවසිය ගණනක වාර්තාවක් තිෙබන්ෙන්. File එක 
සුදානම් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඕනෑ 
ෙව්ලාවක අමාත්යාංශයට එන්න, ඒක බලන්න 
පුළුවන්.   

 (iii) මාෙග් අමාත්යාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතන 
ඉහත පතිලාභීන්ෙග් ජීවන මට්ටම උසස ් කිරීම 
සඳහා ගනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇමුණුම 
01 හා ඇමුණුම 02හි දැක්ෙව්. ඇමුණුම් සභාගත* 
කරමි. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 පිළිතුර ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය අද 
රෙට් පහළ මට්ටෙම් ජීවත් වන මිනිස්සුන්ෙග් ජන ජීවිතයට 
ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්යාංශයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.      

මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය 

සමෘද්ධි 
පතිලාභී
න් 

ආබාධිත 
දීමනා 
ලබන 
පතිලාභී
න් 

ආබාධිත 
දීමනා 
ලබන 
පතිලාභී
න් 

මව ෙහෝ 
පියා අහිමි 
වූ උසස් 
ෙපළ 
හදාරන 
අඩු 
ආදායම් 
ලාභී සිසුන් 
සඳහා 
මාසිකව 
රු.3000/-

මහියංගනය 10,731 2,458   14 

වියළුව 7,647 2,515 198 2 

පස්සර 5,395 2,882 188 - 

බදුල්ල 2,640 1,674 83 - 

හාලි ඇල 5,634 2,424 73 - 

ඌව 
පරණගම 

6,249 2,781 100 - 

වැලිමඩ 4,633 2,311 77 - 

බණ්ඩාරෙවල 7,898 2,698 152 2 

හපුතෙල් 4,150 3,264 156 3 

එකතුව 54977 23,007 1101 21 

1835 1836 

[ගරු  චමින්ද වි ෙජ්සිරි  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ අනුව තමයි ෙම් වැඩිහිටි දීමනාව අඛණ්ඩව ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කෙළේ. නමුත්, ඔබතුමා දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව යම්කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් සිද්ධ වුණා. ඒක නිවැරදි කරගැනීම සඳහා තමයි මෙග් 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් වැඩිහිටියන්හටත් ෙම් 
වැඩිහිටි දීමනාව ලැබීෙම් හිමිකම කලින් තිබුණා. දැන් අලුතින් 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, තමන්ෙග් දරුවන් රජෙය් 
ෙසේවකයන් නම් ඒ වැඩිහිටියන්ට ලබා ෙදන වැඩිහිටි දීමනාව අයින් 
කරන්න කියලා. ඇත්තටම ෙම්ක තමයි රෙට් හැම තැනකදීම 
රාජ්ය ෙසේවකයාට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. හානියක් වුණත්, විපතක් 
වුණත්, ෙමොන ෙද් වුණත් එයින් රාජ්ය ෙසේවකයා යම්කිසි 
අසාධාරණයකට ලක් ෙවනවාය කියන අදහස තමයි මෙග් හිත තුළ 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මම ෙම්ක කියන්ෙන්. ඇත්තටම අද 
රාජ්ය ෙසේවකෙයකුට ලැෙබන වැටුෙපන් යම් යම් ෙද්වල් අරෙගන 
තිෙබන නිසා ඒවාට අඩු කළාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට ෙසොච්චම් වැටුපක් 
ලැෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ලබා දුන් දීමනාව ඒ විධියටම 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැඩිහිටියන්ටත් ලබා ෙදන්න නැවත කටයුතු 
කරන්න බැරිද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඔය පශ්නයට අපි ෙම් වන විටත් 

විසඳුමක් දීලායි තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය 
මතු ෙවන්ෙන් ෙමෙහමයි. අපි වැඩිහිටියන් 4,72,000කට ෙම් 
වැඩිහිටි දීමනාව ෙදනවා. තව අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු, 
දිසාපතිවරු අනුමත කරපු වැඩිහිටියන් 1,97,000ක ලැයිස්තුවක් 
තිෙබනවා. අපි පසු ගිය කාලෙය් උත්සාහ කළා අඩුම වශෙයන් තව 
50,000ක්වත් අලුතින් අනුමත කරගන්න. ගරු කථානායකතුමනි, 
නමුත් අපට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම දැන් අපට 
ෙප්නවා, ෙම් වැඩිහිටියන් 1,97,000 තුළ යන එන මං නැති, ෙගවල් 
නැති, අන්ත අසරණ ෙවච්ච අය ඉන්න බව. ගරු මන්තීතුමා කියපු 
කාරණය අෙප් අමාත්යාංශය කරපු වරදක්. ගරු මන්තීතුමා කියපු 
ෙද් මම සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිගන්නවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු, 
දිසාපතිවරු කිව්වා, "ෙදොස්තරවරු, ඉංජිෙන්රුවරු එක්ක ඉන්න 
සමහර අම්මලා, තාත්තලා ෙදෙදනාම ෙම් වැඩිහිටි දීමනාව 
ගන්නවා. නමුත්, ෙම් වැඩිහිටි දීමනාව ෙනොලැෙබන ෙගයක්වත් 
නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම්ක අපට ෙවනස් කරගන්න ඉඩ 
ෙදන්න." කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන් පසුව අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 
චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැඩිහිටියන්ට 
ලබා ෙදන වැඩිහිටි දීමනාව අයින් කරන්න කියලා. නමුත්, දැන් අපි 
ඒක ෙවනස් කළා. දැන් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් අලුත් චකෙල්ඛයක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට යවලා තිෙබනවා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලන්න කියලා. මම දන්නා වැඩිහිටිෙයකුෙග් දුවයි, බෑනායි 
ෙදෙදනාම ෙදොස්තරවරු. අම්මායි තාත්තායි ෙදෙදනාම ඒ දුවත් 
එක්ක ඉන්ෙන්. ඒ ෙදෙදනාටම වැඩිහිටි දීමනාව හම්බ ෙවනවා. ඒ 
ෙදෙදනා ඒ මුදල එෙහම්ම අරෙගන ගිහින් පන්සල්වලට, 
විහාරවලට පූජා කරනවා. හැබැයි, එතැනම එහා පැත්ෙත් ආබාධිත 
අහිංසක මනුස්සෙයක් ඉන්නවා. ඒ අහිංසක මනුස්සයාට 
ෙමොකක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

දැන් අපි ඒ ගැන කියලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අලුෙතන් දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය. වැඩිහිටියන් 1,97,000ක්  
ෙපෝළිෙම් ඉන්නවා. නමුත් ඒ කාටවත් අලුෙතන් සල්ලි ෙවන් කර 
ගන්න අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි දැන් කියලා තිෙබනවා, ෙම් 
ගැන බලන්න කියලා. ඇත්තටම සමහර රජෙය් ෙසේවකයන් 
සිටියත් ඔවුන් ෙදමවුපියන්ට සලකන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඒක 

කරන්න එපා කියා අප කියා තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ දීමනාව 
අවශ්ය නැති ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්, ඒක ඊට වඩා නැති බැරි 
ෙකෙනකුට ෙදන්න කියලා ඒ බලය පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට 
පවරා තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතනවා 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබයි කියලා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් මමත් අෙප් පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලින් විමසුවා. ඔබතුමා ඒ චකෙල්ඛය යැවුවා 
නම් ඒ අඩුවන පමාණය ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ අවශ්ය පිරිසට 
ලැෙබ්වි. ගරු ඇමතිතුමනි, බදුල්ල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, එය 
සංවර්ධනෙයන් අඩුම -දුගීම- පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක 
තිෙබන දිස්තික්කය වනවා. ෙම්ක අද ඊෙය් ෙවච්ච ෙදයක් 
ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. දිගින් දිගටම අෙප් පළාතට පත්ෙවච්ච 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය අදත් මහ උජාරුවට කථා කරනවා, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් තමයි දුගීම දුගී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක අපට හයියක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක දුගී බෙවන් පිරුණු පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස ෙදකය කියන තත්ත්වයට, ඉදිරිෙය්දී අෙප් පළාත 
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන නායකත්වයන්ට කථා කරන්නට 
ඉඩ ෙනොලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඔබතුමා ෙම් 
අමාත්යාංශය දරන කාලය තුළවත් හැකියාවක් ලැෙබ්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය ඉතාම වැදගත්.  

ඔය වාෙග් ෙද්වල්වලට ඔබතුමාට මැදිහත් වන්න පුළුවන්. පසුගිය 
රජය කාලෙය් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා කපා 
හැර තිබුණා. එෙසේ කපා දමා එතැන ෙද්ශපාලන වැඩක් ගියා. 
නමුත් දැන් එෙහම නැහැ. දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් යටෙත් තමයි 
ෙම් කටයුතු තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා මූලස්ථාන 
කළමනාකරුෙවක් ඉඳෙගන හැම පවුලක් සම්බන්ධෙයන්ම පවුල් 
ව්යාපෘතියක් හදලා ඒකට උදව් කරනවා. ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් ඒ 
කාර්යය ඉතාම ෙලෙහසිෙයන් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙහොඳ 
කිරි හරක් ෙදෙන්ෙනක් ඇති කරන්න ඒ පවුල සූදානම් නම් ඒ 
කාර්යය සඳහා උදවු කෙළොත් ඒ පවුල ෙගොඩ යනවා. ඒ නිසා ඒ 
පවුල් ව්යාපෘති සකස් කිරීෙම් වැඩසටහනට මැදිහත් ෙවලා 
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න කියා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඒ වාෙග් වැඩසටහනක් කරනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි නම් ඒ කාර්යයන් සඳහා මැදිහත් වනවා. 

නමුත් තවමත් අර ෙද්ශපාලන යන්තණය කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ඔබතුමාෙග් 
අනුමැතිය ඇතිව අෙප් ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා 
අහනවා කිව්වා.  

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය කාලෙය් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
ලැබීමට නුසුදුසු විශාල පිරිසක් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබුවා. 
පසුගිය කාලෙය් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබුෙව් 

1837 1838 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්තරා ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට හිතවත් අය පමණයි. ඒක අපි 
අවිවාදෙයන්ම පිළිගන්නා ෙදයක්. එම නිසා ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
අසාධාරණයට ලක් ෙවලා විශාල පිරිසකට සමෘද්ධි සහනාධාරය 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. සමහර රජෙය් ෙසේවකයනුත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබනවා; ඉඩම් අක්කර 5ක්-6ක් තිෙබන අයත් 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබනවා; වාහන තිෙබන අයත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා සමෘද්ධි සහනාධාරය 
ලබා දිය යුතු අය ගැන සමීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා. එම 
සමීක්ෂණයට අනුව ආදායම් වැඩි අයට ලැෙබන සමෘද්ධි 
සහනාධාරය කපලා, අසාධාරණයට ලක් වුණු අඩු ආදායම්ලාභීන්ට 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබාදීමට ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියපු විධියටම ෙම් 

පශ්නය පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණා. එදා එම ෙත්රීම් කටයුතු 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ෙගන්, දිසාපතිවරුන්ෙගන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කළා. හැබැයි, දැන් ඒ අයට නැවත ෙත්රීම් 
කටයුතු භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු මන්තීතුමනි, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක බැංකුව, අෙප් ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන සියල්ලම එක්ක අපි කථා 
කරලා, ඒ අයට පිටු 18ක ෙලොකු පශ්න පතයක්  දුන්නා. ඒෙක් 
ආදායම, වියදම, ස්ථිර ෙද්පළ, චංචල ෙද්පළ, වයස, ආබාධිත 
තත්ත්වය ඇතුළු සියල්ල විමසා තිෙබනවා. ඒ දත්ත සියල්ලටම 
ලකුණු වැෙටනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අනුව දැන් අපි විෙශේෂ 
මෘදුකාංගයක් - software එකක්- හදලා තිෙබනවා. ඒ දත්ත අනුව, 
ලකුණු 100 ඉඳලා පළමුවැනි 20ෙදනාට රුපියල් 3,500 ෙදනවා; 
ෙදවැනි 20ෙදනාට රුපියල් 2,500 ෙදනවා; තුන්වැනි 20ෙදනාට 
රුපියල් 1,500 ෙදනවා. ඒ විධියටයි ෙදන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලෙය් ඡන්දය ෙවලාෙව් දුන්ෙන්, 
පවුෙල් 4ෙදනා නම් රුපියල් 3,500යි; පවුෙල් 3ෙදනා නම් රුපියල් 
2,500යි. අපි හදපු මෘදුකාංගය දැන් test කරනවා. ෙම් ෙත්රීම් 
කමය ඉතාම සාර්ථකයි. දැන් අවිස්සාෙව්ල්ල වාෙග් පෙද්ශවල 
ෙතෝරාෙගන යනවා. ගරු මන්තීතුමනි, තව සුමාන ෙදකක් විතර 
යන ෙකොට මම හිතන විධියට ඔබතුමාෙග් පශ්නයට විසඳුමක් 
ලැෙබයි. එම ලැයිස්තුව බලලා, සමෘද්ධිය ලැබීමට හිමිකම් ලබා 
ෙනොමැති නම් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අවසර ෙදනවා නම් 

මටත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අවසර ෙදනවාද? 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අහන්න. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් සමෘද්ධිලාභීන්ට නිවාස 

දීමනාවක් දුන්නා. එම නිවාස දීමනාව වාරික වශෙයන් කපා 
ගන්නවා. පසුගිය දිනවල පැවැති ගංවතුෙරන් හා නාය යෑෙමන් 
විපතට පත් වුණු සමෘද්ධිලාභීන්ෙගනුත් එය කපා ගන්න කටයුතු 
කරනවා නම් ඒක හරියට, "ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා 
ඇන්නා වාෙග්" වැඩක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ගංවතුෙරන් හා නාය 
යෑෙමන් විපතට පත් වුණු සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් ණය වාරික කපා 
ගැනීම හය මාසයකට නවත්වන්න ඔබතුමාට බැරිද?  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ ණය වාරික අය කරන්ෙන් එකවර 

ෙනොෙවයි. සමහර අයෙගන් අපි අය කරන්ෙන්, මාසයකට රුපියල් 
100යි. තවත් සමහර අයෙගන් අය කරන්ෙන්, මාසයකට රුපියල් 
200යි. ඒ අයෙග් ෙගවීෙම් ශක්තිය අනුවයි අපි අය කරන්ෙන්. 
ෙකොෙහොම නමුත්, අනතුරට පත් වුණු  පෙද්ශවල 
සමෘද්ධිලාභීන්ෙගන් ණය වාරික අය කර ගැනීම අපි නවත්වලා 
තිෙබනවා. 

 
අය වැය සහන දීමනාව : වතු කම්කරු වැටුපට එකතු 

ෙනොකිරීම 
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10. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  
 

(අ) වතු කම්කරු වැටුප් පිළිබඳව කියාත්මක සාමූහික ගිවිසුම 
පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්යවරයාෙග් සහ රජෙය් වගකීම 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) අය වැය සහන දීමනාවක් වූ පුද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපට මාසිකව රුපියල් 2500/-ක් 
එකතු කිරීම, සාමූහික ගිවිසුම අනුව වතු කම්කරු 
මාසික වැටුපට එකතුවී නැති බවත්; 

 (ii) අවම වශෙයන් මූලික වැටුප දිනකට රුපියල් 500/-
ක් සමඟ රුපියල් 1000/-ක් දක්වා වැඩි කළ යුතුව 
තිබූ බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

(ඇ) (i) එෙසේ නම්, එම සථ්ාවරෙය් පිහිටා එම වැඩිකරන 
ලද මුදල ෙනොෙගවන හාම්පුතුන්ට විරුද්ධව නඩු 
දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) සාමූහිකව ගිවිසුමක් ඇති විටක රජය ෙගන එනු 
ලැබූ අය වැය සහන දීමනා ෙනොෙගවන්ෙන් 
සාමූහික ගිවිසුෙම් ෙකොන්ෙද්සි, සහන දීමනා 
නීතියට වඩා වැඩි වාසිදායක වන අවසථ්ාවන්හිදී 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, සාමූහික ගිවිසුම අනුමත කළ 
ෙහේතුව කවෙර්ද;  

1839 1840 

[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න  මහතා] 
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 (iv) ෙමම රුපියල් 2500/- දීමනාවට සමාන මුදලක් 
දැනටමත් සමහර පුද්ගලික වතු පාලකයන් විසින් 
ඔවුන්ෙග් කම්කරුවන්ට ෙගවනු ලබන බව 
දන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, වතු සමාගම්වලට ෙමම මුදල් ෙගවිය 
ෙනොහැකි බවට ඔවුන් කරන පකාශ පිළිගන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ெதாழில், ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்ரக வ 

அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் 
ெதாடர்பாக அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள கூட்  ஒப்பந்தம் 
ெதாடர்பில் விடயப் ெபா ப்  அைமச்சாின ம் 
அரசாங்கத்தின ம் ெபா ப்  யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வர  ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பனவான 
தனியார் ைற ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத் 
திற்கு மாதாந்தம் பாய் 2,500/- ஐச் ேசர்ப்ப 
தான , கூட்  ஒப்பந்தத்திற்கு அைமய ெப ந் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் மாதாந்த 
சம்பளத்தில் ேசர்க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (ii) குைறந்தபட்சம் அ ப்பைடச் சம்பளத்ைத 
நாெளான் க்கு பா 500/- உடன் பா 1,000/-  
வைர அதிகாித்தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) ஆெமனில், ேமற்ப  நிைலப்பாட் ல் இ ந்த 
வா  ேமற்ப  அதிகாிக்கப்பட்ட ெதாைகையச் 
ெச த்தாத தலாளிமா க்கு எதிராக வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்ய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) கூட்  ஒப்பந்தம் ஒன்  உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் 
அரசாங்கத்தினால் ெகாண் வரப்பட்ட வர  
ெசல த்திட்ட ச ைகக் ெகா ப்பன கள் 
ெச த்தப்படாதி ப்ப , கூட்  ஒப்பந்தத்தின் 
நிபந்தைனகள்,  ச ைகக் ெகா ப்பன ச் 
சட்டத்ைதவிட அதிக நன்ைம அளிப்பதாக உள்ள 
சந்தர்ப்பங்களில் ஆகும் என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா; 

 (iii) இன்ேறல், கூட்  ஒப்பந்தம் அங்கீகாிக்கப் 
பட்டைமக்கான காரணம் யா ; 

 (iv) இந்த பாய் 2 , 5 0 0 / - ெகா ப்பன க்கு 
சமமானெதா  ெதாைக ஏற்ெகனேவ ஒ சில 
தனியார் ேதாட்ட நி வாகிகளால் அவர்களின் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ெச த்தப்ப கின்ற  
என்பைத அறிவாரா; 

 (v )  ஆெமனில், ேதாட்டக் கம்பனிகளால் இத் 
ெதாைகைய ெச த்த யாெதன அவர்கள் 
கூ கின்ற கூற்ைற ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

   asked the Minister of Labour, Trade Union Relations 
and Sabaragamu Development: 

(a) Will he inform this House of the responsibility of 
the subject Minister and the Government on the 

Collective Agreement that is operative with regard 
to the salaries of the estate workers? 

(b) Will he accept that - 

 (i) the Rs. 2,500 allowance that is added to the 
salaries of private sector employees 
monthly as a Budget  relief allowance has 
not been added to the monthly allowance of 
the estate workers in terms of the  
Collective Agreement; and 

 (ii) the basic salary should have been increased 
at least with Rs. 500 up to Rs.1,000 per 
day? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) if so, adopting the aforesaid stance, whether 
measures will be taken to file cases against 
the employers who do not pay the amount 
increased; 

 (ii) whether he accepts that the Budget relief 
allowances provided by the Government 
are not paid when the conditions of the 
collective agreements bring more benefits 
than the budget relief allowance 
regulations; 

 (iii) if it is not so, of the reason which led to 
approve the Collective Agreement; 

 (iv) whether he is aware that an amount similar 
to the Rs. 2,500 allowance is already being 
paid to the estate  workers by certain 
private estate owners; and 

 (v) if so, whether he accepts their statements to 
the effect that the estate companies cannot 
pay these amounts? 

(d) If not, why? 
 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු, 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில், 

ெதாழிற்சங்க உற கள் மற் ம் சப்பிரக வ அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) කාර්මික ආරවුල් පනෙත් 05 සහ 06 වගන්ති අනුව ෙසේව්ය 
ෙසේවක ෙදපාර්ශව්ය විසින් සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කර, 
කම්කරු ෙකොමසාරිසව්රයා ෙවත එවා, එම ගිවිසුම ගැසට් 
මඟින් පකාශයට පත්කර ඇති අවසථ්ාවක එකී ගිවිසුෙම් 
ෙකොන්ෙද්සි හා නියමයන් එම ගිවිසුෙමන් බැඳී සිටින 
ෙදපාර්ශව්ය විසින්ම කියාත්මක කළ යුතු ෙව්.  

 එම ෙකොන්ෙද්සි කඩ කළ බව අදාළ පාර්ශව්ය විසින් 
කම්කරු ෙකොමසාරිසව්රයාට දැනුම් දීෙමන් පසුව ෙහෝ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරින් විසින් සිදුකරනු ලබන 
කම්කරු පරීක්ෂණවලදී ෙමම ගිවිසුම කඩ කිරීමක් කර 
ඇති බව කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයාට හැඟී යන 
අවසථ්ාවක ඊට එෙරහිව පනෙත් 40 වගන්තිය සමඟ 

1841 1842 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියවිය යුතු 43 වගන්තිය යටෙත් කටයුතු කිරීමට කම්කරු 
ෙකොමසාරිස්වරයාට හැකියාව ඇත. එබැවින් කියාත්මකව 
පවතින සාමූහික ගිවිසුමක්, එය පතික්ෙෂේප කරන තුරු 
බලගැන්වීෙම් වගකීම කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයා සතුව 
පවතී. 

(ආ) (i) ඔව්.  

  ෙව්තන වැඩි කිරීම සම්බන්ධ විධිවිධාන ඇතුළත් 
වන්නා වූ සාමූහික ගිවිසුමකින් බැඳී සිටින 
ෙසේවකයින්, 2016 අංක 4 දරන අය වැය සහන 
දීමනා පනෙත් 3 (7) (අ) වගන්තිය අනුව එකී අය 
වැය සහන දීමනාවට හිමිකම ෙනොලබයි. 

 (ii) පිළිගත ෙනොහැක.  

  එවැනි පතිපාදනයක් නැත. 

(ඇ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පිළිගත ෙනොහැක. 

  ෙපර පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

  ෙපර පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

    (iv) අය වැය සහන දීමනා පනෙත් 3(7) (අ) 
පතිපාදනවලින් ආවරණය ෙනොවන ෙසේවා 
ෙයෝජකයන් අය වැය සහන දීමනාව ෙගවීමට බැඳී 
සිටී. නමුත් එම ෙසේවා ෙයෝජකයින් සාමූහික 
ගිවිසුෙම් සඳහන් දීමනා ෙගවීමට බැඳී නැත. 

 (v) පිළිගත ෙනොහැක. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙඡ්ද අනුව ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදනවාට 

වඩා, ෙම් කාරණාව ෙත්රුම් ගන්න එක වැදගත්. ෙම් සාමූහික 
ගිවිසුම් අනුව වැටුප්, ෙව්තන ෙගවීමට බැඳී තිෙබන පාෙද්ශීය 
විශාල වැවිලි සමාගම් අද ෙගවන මුදල ගණන් හදලා බැලුවාම, ඒ 
ෙගවීම්වලට සහන දීමනාව ෙහෝ රුපියල් 2,500 ඇතුළත් නැහැ. 
සාමූහික ගිවිසුමක් තිෙබනවා නම්, ෙම්ක අදාළ නැහැ කියලා ඒක 
බැහැර කරන්න නීතිමය හැකියාවක් තිෙබනවා. ඒ නීතිය ගැන 
විමසා බැලීෙම්දී ඒ සාමූහික ගිවිසුම තුළ ඔබතුමා දුන්නු සහන 
දීමනාෙව් වාසිය එන්ෙන් නැත්නම්, අපි ඒ සාමූහික ගිවිසුම් පිළිබඳ 
නැවත විමසා බැලීමක් කළ යුතු නැද්ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් පශ්නයට දීර්ඝ පිළිතුරක් දිය යුතුව 

තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමා දන්නවා, ෙම් සාමූහික ගිවිසුම 2015 මාර්තු 
ෙවනෙකොට අවසාන ෙවලා තිබුණු බව. ඊට පසුව ෙබොෙහොම 
මහන්සි අරෙගන වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් ෙදපාර්ශ්ව  කැඳවලා ෙම් 
සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කළා. මමත්, වැවිලි කර්මාන්ත 
ඇමතිතුමාත්, මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාත් විශාල මහන්සියක් 
ගත්තා, ෙම් සාමූහික ගිවිසුම නැවත පණ ගන්වන්න. එෙහම 
මහන්සියක් ගන්න සිද්ධ වුෙණ් වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් සිටින සියලු 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් තීන්දු ෙවන්ෙන් ෙම් සාමූහික ගිවිසුම මඟින් 
වන  නිසායි. සාමූහික ගිවිසුම කියාත්මක වීම අවසාන ෙවලා 
අවුරුදු ෙදකින් ෙදකට අලුත් කළ යුතුව තිෙබන ඒ විධිවිධානය 

කියාත්මක ෙනොවීම නිසා වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් කම්කරුවන්ට  2016, 
2017 වර්ෂවල පඩි වැඩිවීමක් ෙදන්න බැරි කමක් ඇති වුණා. ඒකට 
පතිකර්මයක් වශෙයන් තමයි අපි නැවත වරක් සාමූහික ගිවිසුම 
පණ ගන්වන්න කටයුතු කෙළේ. ෙමතැනදී පැන නැඟුණු තත්ත්වය 
තමයි, රෙට් පැවතිච්ච සමාජ, ආර්ථික තත්ත්වය. ඒ කාලය වන 
ෙකොට ෙත් මිල ෙහොඳටම අඩු ෙවලා. රබර් මිලත් ෙහොඳටම අඩු  
ෙවලා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. අපි  ඒක 
දන්නවා. ෙපෞද්ගලිකව මමත් දන්නවා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාත් දන්නවා, ඒ දවස්වල ෙත්  මිල ෙකොයි තරම් දුරට අඩු 
ෙවලා තිබුණාද කියලා. ඒ නිසා කිසිම විධියකට තිබුණු පඩියවත් 
ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි වතුකරෙය් තිබුෙණ්. ඒ නිසා අපි 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් සාකච්ඡා කරලා දවස් 25ක් වැඩ කෙළොත් 
මාසයකට රුපියල් 2,500ක පඩි වැඩිවීමක් ලැෙබන ආකාරයට 
සකස් කර ගත්තා, රුපියල් 130ක් දිනකට වැඩි කරලා. එතෙකොට, 
එතැන රුපියල් 100ට වැඩි වැඩිවීමක් සාමූහික ගිවිසුම අනුව 
ෛදනිකව කම්කරුෙවකුට ලැෙබනවා.  ෙම් පඩි වැඩිවීමක් සිදු 
කිරීම නිසා තමයි සාමූහික ගිවිසුෙමන් ඒ ෙගොල්ලන් ඉවත් කරන්න 
තීන්දු කෙළේ. වතු ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු ක්ෙෂේතවල 
එෙහමයි. සාමූහික ගිවිසුමක් අත්සන් කළත් ෙපරාතුව කරන ලද 
සාකච්ඡාවලදී ඒ අයට අවස්ථාව ලැෙබනවා, ඒ අයෙග් පඩි 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා, පවතින ආර්ථික රාමුව තුළ ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පඩි වැඩි කර ගන්න.   

ඒක තමයි සාමූහික ගිවිසුමකින් අදහස ් කරන්ෙන්. සාමූහික 
ගිවිසුෙම් නැති අයට තමයි ෙම් රුපියල් 2,500 අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙගවන්න කියලා අපි නියම කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  වතුවල රුපියල් 2,500ක් ෙගවන්ෙන් නැහැ 
කියන කාරණය පිළිගන්න බැහැ. සාමූහික ගිවිසුම අනුව වතුවල 
පඩි ෙගවනවා නම්, අපට කියන්න බැහැ රුපියල් 2,500ත් ෙගවිය 
යුතුයි කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පශ්නය වෙට් ගියා මිසක් 

පශ්නයට ෙකළින් පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ.  

ඔබතුමා ෙම් නියමය කරන ෙකොටම, සාමූහික ගිවිසුමට අයත් 
ෙනොවන වතුවල ෙම් රුපියල් 2,500 ෙගවන්න පටන් ගත්තා. 
සාමූහික ගිවිසුමට අයත් නැති වතුවලටත් රුපියල් 2,500 ෙගවන්න 
පුළුවන් නම්, සාමූහික ගිවිසුෙම් වැටුප් ව හයට ෙම් රුපියල් 2,500 
ඇතුළත් කරන්න බැරි ඇයි කියලායි මම ෙම් අහන්ෙන්. 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
සාමූහික ගිවිසුමට ෙම්ක ඇතුළත් කිරීමට අදහස් 

ෙනොකරන්ෙන් ෙම් කරුණ නිසායි, ගරු කථානායකතුමනි. 
සාමූහික ගිවිසුම සාකච්ඡා කිරීෙම්දී වැටුප් සම්බන්ධවත් සාකච්ඡා 
ෙවනවා. ඒ සාමූහික ගිවිසුෙමන් ඒ කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් තීන්දු 
ෙවනවා. ඒ අනුව අය වැය සහන දීමනාවට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අයත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙදපැත්තකින් පඩි වැඩි කරන්න 
බැහැෙන්. අපි දන්නවා ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත් යම් යම් අපහසුකම් 
තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් වැවිලි ක්ෙෂේතෙය් අපහසුකම් තිෙබනවා.  
ඒ නිසා සාමූහික ගිවිසුෙමන් පඩි වැඩි කළාම නැවතත් අය වැය 
සහන දීමනාවක් ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
එතැනින් ඉවත් කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

1843 1844 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙත් මිල ෙහොඳින් ඉහළ යන තත්ත්වය 

තුළ ඒ කියන රුපියල් 2,500 වටිනාකමත් ඒ සාමූහික ගිවිසුමට 
ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමාට ෙපෙනනවාද?   
Manpower ෙසේවකයන්ෙග් සියලු  ෙතොරතුරු ඔබතුමා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ අයට රුපියල් 2,500ක මුදල ෙකළින්ම වැඩි කිරීෙම් 
කියා මාර්ගය ගන්නවාද?  

පශ්න තුනක් පමණක් අහන්න පුළුවන් නිසා, පශ්න ෙදකක් 
එකට ඇහුවා.  
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු ෙදකකට වරක් සාමූහික ගිවිසුම 

සාකච්ඡා කරන ෙකොට, වැඩි ෙවන ජීවන වියදම ගැනත් සලකා 
බලනවා. පසුගිය සාමූහික ගිවිසුම සකස් කරන ෙවලාෙව් වැඩි වුණු 
ජීවන වියදමත් අපි සලකා බැලුවා. ඒ වාෙග්ම, රෙට් පැවති සමාජ, 
ආර්ථික තත්ත්වයත් සලකා බැලුවා. විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි 
ක්ෙෂේතයට බලපෑ කරුණු අපි සලකා බැලුවා. ඒවා බලන්ෙන් 
නැතිව බැහැ. ඒවා බලනවා. ඊළඟ සාමූහික ගිවිසුම සකස් 
කරනෙකොටත් ඒ කාලෙය් පවතින ජීවන වියදම, ඒ වාෙග්ම සමාජ, 
ආර්ථික තත්ත්වය අනිවාර්යෙයන්ම සලකා බලනවා.  [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එතෙකොට, වැඩිවන ෙත් මිල සලකා බලන්ෙන් නැහැ?   [බාධා 

කිරීමක්]  

 
 අය වැය ෙයෝජනා අනුව කුළුබඩු නිෂප්ාදනෙය් 
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11.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
      (The Hon. Bandula Gunawardane) 

  පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 165 සහ 166 
ෙයෝජනාවලට අනුව, 7 වන ශතවර්ෂය දක්වා වූ 
දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති, ශී ලංකාෙව් කුළුබඩු 
ෙගෝලීය වශෙයන් සන්නාමගත කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ දියත් කිරීම සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් 
කළ රුපියල් මිලියන 150ක පතිපාදනය වැය කළ 
ආකාරය පිළිබඳ වැය විසත්රයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) 2016 වර්ෂය තුළදී උක්ත ෙයෝජ නාවට අනුව, 
කුරුඳු, ගම්මිරිස,් කරදමුංගු සහ සාදික්කා ආදී වගා 
සඳහා කල්බදු පදනමින් ලබා දුන් ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කල්බදුලාභීන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) 2016 වර්ෂය තුළදී උක්ත වගා  සඳහා උනන්දු 
කරවනු ලැබූ පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම් කවෙර්ද; 

 (v) උක්ත අය වැය ෙයෝජනාෙවන් කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 50ක 
පතිපාදනය වැය කළ ආකාරය පිළිබඳ තහවුරු 
කරනු ලැබූ වැය විසත්රයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் 165ஆம் இலக்க மற் ம் 166ஆம் 
இலக்க ன்ெமாழி க க்கைமய 7ஆம் 

ற்றாண்  வைரயான நீண்ட வரலாற்ைறக் 
ெகாண் ள்ள இலங்ைகயின் வாசைனத் 
திரவியங்கைள உலகளாவிய ாீதியில் வணிகச் 
சின்னமாக்கும் ேவைலத்திட்டத்ைத ஆரம்பித்  
ைவப்பதற்காக வர  ெசல த் திட்டத்தின் லம் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள பாய் 150 மில் யன் நிதி 
ஏற்பா  ெசலவிடப்பட்ட விதம் ெதாடர்பான 
ெசல  விபரம் ஒன்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) 2016ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  ன்ெமாழி க் 
கைமய க வா, மிளகு, ஏலம், சாதிக்காய் 
ஆகியவற்றின் பயிர்ச்ெசய்ைகக்காக தவைணக் 
குத்தைக அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட 
காணியின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  தவைணக் குத்தைக ெப நர்களின் 
ெபயர்ப்பட் யைல சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) 2016ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப  பயிர்ச்ெசய் 
ைகக்காக ஊக்குவிக்கப்பட்ட பிரேதச ெப ந் 
ேதாட்டக் கம்பனிகள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  வர  ெசல த் திட்ட ன்ெமாழிவில் 
க வா ஆராய்ச்சிக்காக ஒ க்கப்பட்ட பாய் 

50 மில் யன் நிதி ஏற்பா  ெசலவிடப்பட்ட 
விதம் பற்றி உ திெசய்யப்பட்ட ெசல  விபர 
ெமான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?   

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Primary Industries:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether an expenditure report on the 
disbursement of the grant  of Rs.150 
million allocated through the budget as per 
Proposal  Nos. 165 and 166 of Budget 
2016, for the implementation of  the 
programme to internationally brand the Sri 
Lankan spices, which have a long history 
which dates back to 7th century,  will be 
submitted;  

 (ii) the extent of lands that were leased out for 
cultivations such as cinnamon, pepper, 
cardamom and nutmeg  as per the above 
Proposal in the year 2016; 

1845 1846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

 (iii) whether a register of the above lessees will 
be tabled; 

 (iv)  the regional plantation companies which 
were encouraged on the above cultivations 
in the year 2016; and 

 (v) whether a verified expenditure report on the 
allocation of Rs.50  million which was 
made by the above Budget Proposal for 
research on cinnamon will be submitted?  

(b) If not, why? 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 165 යටෙත් පතිපාදන 
ෙමම අමාත්යාංශයට ෙවන්ව ෙනොමැත. 166 
ෙයෝජනාවට අනුව රුපියල් මිලියන 50ක 
පතිපාදන මාතර, පෙලොල්පිටිය ජාතික කුරුඳු  
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු මධ්යසථ්ානයට අවශ්ය 
පර්ෙය්ෂණ උපකරණ මිලදී ගැනීමට ෙයොදවා 
තිෙබනවා.  

  ඒකට අදාළ විශාල ලැයිසත්ුවක් තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ඒ ලැයිසත්ුව සභාගත* 
කරන්නම්. 

 (ii) 2016 වර්ෂය තුළදී කුරුඳු, ගම්මිරිස,් කරඳමුංගු සහ 
සාදික්කා වගාව සඳහා කල්බදු පදනමින් ඉඩම් 
ලබා දී  නැත. ඒ සඳහා නිදහස ්කරගත හැකි 
ඉඩම් හඳුනාගනිමින් පවතිනවා. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) ඔව්. අපනයන කෘෂි ෙබෝග වගාව වතු අංශෙය් 
ව්යාප්ති කිරීම සඳහා පහත දායකත්වය ලබා දී 
ඇත. 

  (i) අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ව්යාප්ති ෙසේවාව ලබාදීම. 

  (ii) අපනයන ෙබෝග පැල සකස ් කර ගැනීම 
සඳහා පුහුණුව ලබාදීම. 

  (iii) අපනයන ෙබෝග නිෂ්පාදන පිළිබඳව 
අන්තර්ජාතික පවණතා පිළිබඳව වැඩමුළු 
පැවැත්වීම. 

  අදාළ පුද්ගලික වැවිලි සමාගම්: 

  1. කහවත්ත වැවිලි සමාගම 

  2. කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම - රජය 
සතු සමාගම 

  3. ලලාන් රබර් ෙපෞද්ගලික සමාගම 

  4. පුසස්ැල්ලාව වැවිලි සමාගම 

  5. මල්වත්ත වැවිලි සමාගම 

  6. හපුගසත්ැන්න වැවිලි සමාගම 

  7. මෙඩොල්සිම වැවිලි සමාගම 

  8. වටවල වැවිලි සමාගම 

  9. නමුනුකුල වැවිලි සමාගම 

  10. තලවකැෙල් වැවිලි සමාගම 

 (v) ඉහත (අ) (i) යටෙත් දැක්ෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව් 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමා අපහසුතාවට පත් කරන්න ෙනොෙවයි ෙමෙහම 
කියන්ෙන්. මා දන්නවා, එතුමා ඉතාම ඕනෑකමින් පාථමික 
කර්මාන්ත අංශය නඟාසිටුවන්න උත්සාහයක් දරන කරන බව. 

නමුත්, පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  
ෙයෝජනා කරන මූල්ය පතිපාදන සැබවින්ම අදාළ අමාත්යවරයාට 
ලැෙබන්ෙන් නැතිකමයි. ඒ පමාණය සංඛ්යාත්මක වශෙයන් 
ෙකොපමණද කියලා දැන ගැනීෙම් අතිශය වගකීමක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව  පැවෙරනවා. ඒ 
නිසා තමයි රජෙය් විගණකාධිපතිතුමාට මුදල් අමාත්යාංශෙය් 

1847 1848 

————————— 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
 *  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
*  Annex tabled: 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
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වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කරන්න බැරිෙවලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය 
කාලය තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන ෙතොරතුරු විශාල 
සංඛ්යාවක්  සපයා තිෙබන බව විගණකාධිපතිවරයා කියලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනෙය් 166 වැනි 
ෙයෝජනාෙවන් රුපියල් මිලියන 150ක් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඔබතුමා කියන්ෙන් එම රුපියල් මිලියන 
150න් රුපියල් මිලියන 50ක් වියදම් කරපු බවයි.  එෙහම ෙන්ද? 

 
 
 

ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ඔව්. 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එතෙකොට අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් මිලියන 150ක්  

ෙවන් කළාට සත්ය වශෙයන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 50යි.  එතෙකොට රුපියල් මිලියන 
100ක් ඌන උපෙයෝජනය කර තිෙබන ෙලසයි අය වැය 
ගිණුම්කරණයට යන්ෙන්.  අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරන  
ෙයෝජනාවලට අත්පුඩි ගැහුවාට, ඒ පමාණය හා  බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරන්න අවශ්ය මූල්ය සම්පත් මුදල් 
අමාත්යාංශය විසින් ලබා දීලා නැහැ. ෙම්ක පසු ගිය කාලය තුළ 
දිගටම තිබුණු පශ්නයක්.  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙම් 
පිළිබඳව වගකීමක් තිෙබනවා. දැන් බලන්න, 2016 අය වැය 
කථාෙව් 166 වැනි ෙයෝජනාව. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙකටිෙයන් කියන්න. ගරු ඇමතිතුමා 

පිළිතුරු ෙදයි. 
 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඕනෑම වර්ෂයක පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් ෙවන වැදගත්ම ලියවිල්ල අය වැය ෙල්ඛනය ෙන්. ඒ 
ලියවිල්ෙල් තිෙබන ෙද්වල් පාෙයෝගිකව ඉටු ෙකෙරන්ෙන් 
නැත්නම් ඒක ෙලොකු පශ්නයක්.  රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 
පාලනය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව 
අපට -පාර්ලිෙම්න්තුවට- පැවරී තිෙබන වගකීමක්. ගරු 
කථානායකතුමනි, 2016 අය වැය ෙල්ඛනෙය්  අංක 166 
ෙයෝජනාෙව් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා : 

"කුළුබඩු කර්මාන්තය මුහුණ ෙදන ෙමම පශ්නයට විසඳුමක් ෙලස 
රජය විසින් කුළුබඩු කවුන්සිලය සමඟ සම්බන්ධව ශී ලංකාෙව් කුළුබඩු 
ෙගෝලීය වශෙයන් ෙවෙළඳ සන්නාම ගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරනු ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක් ෙවන් කිරීමට මා ෙයෝජනා 
කරනවා. නිෂ්පාදන වැඩි කිරීෙම් අරමුණින් සහ වැඩිපුර අපනයන ආදායම් 
උත්පාදනය කිරීම සඳහා රජය සතු භාවිතයට ෙනොගත් සශීක ඉඩම් ඒ 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීමට ෙපෞද්ගලික අංශයට කුරුඳු, 
ගම්මිරිස්, කරඳමුංගු, සාදික්කා ආදිය වගා කිරීම සඳහා කල්බදු පදනමින් 
ඉඩම් ලබාදීමට ෙයෝජනා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගම්මිරිස්, කරඳමුංගු 
වැනි කුළුබඩු වගා කිරීම ෙකොන්තාත් කමයට සිදු කිරීම සඳහා පාෙද්ශීය 
වැවිලි සමාගම් උනන්දු ෙකෙර්. ෙම් සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කුරුඳු පර්ෙය්ෂණ අංශය ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණින් 
රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කිරීමට ද  මා ෙයෝජනා කරනවා." 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා- 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය. ඒ අනුව 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමා, පළමුෙවනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. 

ඇත්තටම 2016 අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 150ක් ෙවන්ෙවලා තිෙබනවා. 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයත් සමඟ පාථමික කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශය එකතුෙවලා, එකටයි වැඩ කරන්ෙන්. ෙම් මුදල් ෙවන් 
කළාට එකවරම සැලසුම් සකස ්කර ෙගන ඒ මුදල් ටික වියදම් 
කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අපි 
නිස්කාරණෙය් මුදල් වියදම් කරලා  ෙත්රුමක් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය හරි.  මම එය පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම එතැන වැරැද්දක් ෙවලාත් නැහැ. මෙග් අමාත්යාංශයයි, 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා යටෙත් තිෙබන අමාත්යාංශයයි 
එකට එකතු ෙවලායි වැඩ කරන්ෙන්. අපට ෙවන් වුණු රුපියල් 
මිලියන 150න් ගිය අවුරුද්ෙද් වියදම් කරන්නට බැරි වුණු මුදල් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙදන්නම් කියලා මුදල් අමාත්යාංශය ෙපොෙරොන්දු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, දැනට රුපියල් 
මිලියන 160ක් වන කුරුඳු ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
1ක් දක්වා වැඩි කරගන්නට. ඒ අනුව අපි විශාල ව්යාපෘති රැසක් 
කියාත්මක කරනවා. ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට අපි දැන් ඒ ඉඩම් 
හඳුනා ගනිමින් පවතිනවා. ෙම් ඉඩම් ටික ලබා ගන්නා කමය ඊෙය් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කථා වුණා.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාත් ගරු අගමැතිතුමාට කිව්වා ෙම් ඉඩම් ගන්න තිෙබන 
අමාරුව ගැන. අගමැතිතුමා කිව්වත්, කවුරු කිව්වත්, ෙම් පවතින 
කමයත් සමඟ ෙම් ඉඩම් ලබා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් අපි ඒ 
කමය සමඟ වැඩ කරෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒ ඉඩම් ටික 
හඳුනාෙගන,  වගා කරන්නට කැමැති පිරිසට ඒ ඉඩම් ලබාෙදන 
විශාල වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. මුදල් අමාත්යාංශයට 2015, 2016 සහ 2017 කියන වර්ෂ 
ටික jam ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අන්තර් සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. 
ෙයෝජනා තිෙබනවා,  නමුත් ඒ ෙයෝජනාවලට සල්ලි එන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා දන්ෙන් නැහැ, ෙපොදු වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. එක එක ඇමතිවරයා එක එක ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් නිසා පාෙයෝගිකව රට ඉදිරියට යන්ෙන් 
නැති පශ්නයක් තිෙබනවා. දැන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් 
ඔබතුමාට කියලා තිෙබනවා,  2016 අය වැෙයන් ෙවන් කළ මුදල් 
ලබන අවුරුද්ෙද් ෙදනවා කියලා. එෙහම නම් 2016ට අය වැයක් 
ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඒක 2016 අය වැය. 2017 අය වැෙය් නැති 
මුදලක් එෙහම ෙදන්නට බැහැ. ඒ විධියට වැරැදි ගණන් ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන නිසා තමයි දැන් විගණාධිපති කියන්ෙන්,  මට ෙම් 
ගිණුම්වලට උත්තර ෙදන්න බැහැ, ෙම්වා සහතික කරන්න බැහැ 
කියලා. මුදල් අමාත්යාංශයට ෙම් විධියට වැඩ කරන්නට බැහැ. 
දැන් මන්තීවරුන් 15 ෙදෙනකු අධීක්ෂණ මන්තීවරුන් ෙලස පත් 

1849 1850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා, මුදල් අමාත්යාංශය රුපියල් ලක්ෂ එකහමාර ගණෙන් 
එතුමන්ලාට ෙගවනවා. ෙම් ෙගවලා තිෙබන්ෙන් කාෙග් 
සල්ලිවලින්ද කියලා- 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජය විශාල වශෙයන් ණය 

අරෙගන තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ 
ඇත්තටම අප අනුගමනය කෙළේ ඒ ණය ෙගවන වැඩ පිළිෙවළක්. 
[බාධා කිරීම්] රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය ෙගවන්න, ෙම් 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙඩොලර් බිලියන 4,800ක් ෙගවන්න අපට සිදුව 
තිෙබනවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය ෙගවන්න, ලබන 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙඩොලර් බිලියන 4,700ක් ෙගවන්න අපට සිදුව 
තිෙබනවා. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය ෙගවන්න, 2019 
අවුරුද්ෙද්ත් ෙඩොලර් බිලියන 3.7ක් ෙගවන්න අපට සිදුව 
තිෙබනවා. මම විශ්වාස කරනවා, ගරු මංගල සමරවීර මුදල් 
අමාත්යතුමාට ෙම් පශ්න විසඳාෙගන රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා.  [බාධා කිරීම්] 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා.  
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද,  point of Order එක? අතුරු පශ්න 

තුනටම දැන් ගරු අමාත්යතුමා පිළිතුරු දුන්නා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය විසින් අධීක්ෂණ 

මන්තීවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ෙහෝ රුපියල් ලක්ෂ 
එකහමාර බැගින් ෙහෝ මුදල් ෙගව්වා නම් ඒ ෙගව්ෙව් කුමන 
ශීර්ෂයක් යටෙත්ද, ෙගව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක අහන්න ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිතියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් අහන්න. ඒක ෙම් ගරු 

අමාත්යතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒක දැනගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිතියක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් අහන්න. ඒක ෙම් ගරු 

අමාත්යතුමාට අයිති කාර්යක් ෙනොෙවයි.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා   
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමා ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන්න. මම උත්තර ෙදන්නම්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 12 -1587/'17- (1), ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා. 

 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.    

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය : පරිසර 
දූෂණය 

ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி 
நிைலயம்:சுற்றாடல் மாசைட  

NOROCHCHOLAI COAL POWER PLANT: ENVIRONMENTAL 
POLLUTION 

1599/’17 
13.ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 

(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
ෙහේතුෙවන් බරපතළ පරිසර දූෂණයක් සිදු වන 
බවට ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් සිදු 
වන අහිතකර වායු විෙමෝචනය වැළැක්වීම සඳහා 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් පිට 
වන අළු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් සිදු වන පරිසර 
දූෂණය අවම කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය විසින් ඉදිරි කාලය තුළ ෙකොපමණ 
මුදලක් ආෙයෝජනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1851 1852 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 



2017 ජුනි 22 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ)  (i)  ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயம் 
காரணமாக மிக ம் பார ரமான வைகயில் 
சுற்றாடல் மாசைடவதாக குற்றச்சாட் க்கள் 
சுமத்தப்ப வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii)  ைரச்ேசாைல நிலக்காி மின் உற்பத்தி 
நிைலயத்தினால் ஏற்ப ம் பாதகமான வா க் 
களின் ெவளிேயற்றத்ைத  த ப்பதற்காக எ க் 
கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  
ெவளிேய ம் சாம்பைல காைமத் வம் ெசய்ய 
எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக யா  என்ப 
ைத ம்; 

 (iv) ைரச்ேசாைல மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் 
லம் சுற்றாடல் மாசைடதைலக் குைறப்பதற் 

காக இலங்ைக மின்சார சைபயினால் எதிர் 
காலத்தில் எவ்வள  பணம் தலீ  ெசய்ய 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற  என்பைத ம்;  

 அவர் இச்சைபக்கு ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல் ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 
 

(a) Will he inform this House - 

(i) whether he is aware that it is alleged 
that severe environmental pollution 
occurs as a result of the Norochcholai 
Coal Power Plant; 

(ii)  the steps taken to prevent the 
emission of harmful gasses from the 
Norochcholai Coal Power Plant;  

(iii) the steps taken to manage the ashes 
which emit from the Norochcholai 
Coal Power Plant; and 

(iv) the amount of money that the Ceylon 
Electricity Board intends to invest 
future to minimize environmental 
pollution caused by the Norochcholai 
Coal Power Plant? 

 (b) If not, why? 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.  පශ්නය 

අහන දවසට උත්තර ෙදනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

 

(අ) (i) ෙමම බලාගාරය ඉදි කිරීෙම්දී ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය පුළුල් අධ්යයනයක් සිදු කර අවශ්ය 
සියලුම අනුමැතියන් ලබා ෙගන ඇත. පාරිසරික 
බලපෑම් අධ්යයන වාර්තාව මඟින් හඳුනාෙගන තිබූ 
අහිතකර පාරිසරික ගැටලු අවම කිරීම සඳහා 
අවශ්ය සියලු පියවර ෙගන තිෙබනවා. මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය මඟින් නියම කර ඇති 
ෙකොන්ෙද්සි මත එම බලාගාරය ඉදි කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරියටත් 
නිසියාකාරෙයන් ඉටු කිරීම පිළිබඳව වගකීෙමන් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්, විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශයත් කටයුතු 
කරනවා.  

  ඊළඟට, (අ) (ii) යටෙත් අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඉතා 
වැදගත් පශන්යක් අසා තිෙබනවා. එම පශන්ය 
ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
සත්ුතියි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් 
අඟුරු බලාගාරෙයන් සිදුවන අහිතකර වායු 
විෙමෝචනය වැළැක්වීම සඳහා පියවර ෙගන නැති 
බවට  හුඟාක් ෙචෝදනා නැ ෙඟනවා.   

 

 (ii) පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව මඟින් හඳුනාෙගන තිබූ 
අහිතකර වායු විෙමෝචන වැළැක්වීම සඳහා පහත 
කියා මාර්ග ෙගන ඇත.  

  සල්ෆර් ආශිත වායු (SOx) විෙමෝචනය වීම 
වැළැක්වීම සඳහා (FGD -Flue Gas 
Desulfurization- Unit) ඒකකයක් සවි කර ඇත.  

  අළු පිටවීම වැළැක්වීමට සථ්ිති විද ත් අවක්ෙෂේපක 
උපකරණයක් (ESP- Electro Statics Precipitator) 
සවි කර ඇත.  

  බලාගාරය සැලසුම් කිරීෙම්දී අහිතකර වායු 
විෙමෝචන අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ඉහළ පමිතිෙය් 
සල්ෆර් අඩු ගල් අඟුරු භාවිත කළ හැකි 
තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන ඇත.   

  සල්ෆර් අඩු ගල් අඟුරු භාවිත කිරීමටයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්. සෑම අවසථ්ාවකම අෙප් ෙටන්ඩර් 
ෙකොන්ෙද්සිවල ඒ පිළිබඳව සඳහන්  කර 
තිෙබනවා.  

  නයිටජන් ආශිත වායු (NOx)  විෙමෝචනය අවම 
කිරීමට  (NOx) නයිටජන් වායු අඩුකර නිපදවන 
දාහක සවි කර ඇත.   

  ඒ අනුව අහිතකර වායු විෙමෝචනය අඩු කිරීමට 
හැකි විද්යාත්මකව ගත හැකි හැම පියවරක්ම අපි 
ෙගන තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.  

  ඊළඟට, ඔබතුමා තවත් ඉතා වැදගත් පශන්යක් 
අසා තිෙබනවා. ෙමම පශන්ය මතු කිරීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් ගැන ෙගොඩක් පශන් මතු වුණා.    

 (iii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු  බලාගාරෙයන් 
පිටවන අළු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පහත 
සදහන් කියා මාර්ග ෙගන ඇත.  

  අළු විෙමෝචනය වැළැක්වීමට සථ්ිති විද්යුත් 
අවක්ෙෂේපක  (ESP - Electro Statics Precipitator) 
සවිකර ඇත.  

  ගල් අඟුරු අළු අවට පරිසරයට විසිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා සුළං බාධකයක් ඉදි කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කරමින් ඇත.  

1853 1854 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් බාධකය ඉදි කිරීම 
හුඟක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් වර්තමාන 
රජය බලයට පත් වුණාට පසේසේ  ඒ පිළිබඳව 
අධ්යයනය කරලා, ඒ පිළිබඳව මාධ්යයන්වලින් 
ඉදිරිපත් වූ විෙව්චනත්, පෙද්ශෙය් ජනතාව 
ඉදිරිපත් කළ කාරණාත් සලකා බලා, දැනට අපි 
ෙටන්ඩරයක් නිකුත් කර තිෙබනවා, සුළං 
බාධකයක් ඉදි කිරීම සඳහා.   

  සැහැල්ලු අළු (Fly Ash)  විසිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
රසායනික දව්යයක් ඉස එය පාලනය කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත.  

  සැහැල්ලු අළු (Fly Ash) තමයි ෙලොකුම පශන්ය.  
ඒ අළු ෙගොඩ ගැසූ තැන්වල පිළිෙවළට සකස ්
කරලා ඊට උඩින් රසායනික දව්යයක් ෙයොදනවා. 
ඒක හරියටම ෙපොලිතීන් ආවරණයක් ෙයදුවා 
වාෙගයි. ඒක ෙපොලිතීන් ෙනොෙවයි. නමුත් 
ෙපොලිතීන් ආවරණයක්  ෙයදුවා වාෙග් උඩින් 
ශක්තිමත් ආවරණයක් සකස ්ෙවනවා. එතෙකොට 
සුළඟට ගසා යාම අඩු ෙවනවා.   

     බලාගාරයට යාබදව ඇති ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් මිල දී ගැනීමටත්, විදුලි 
බලාගාරය වටා වන ආවරණයක් ඇති කිරීමටත් 
කටයුතු සිදු කරමින් ඇත.   

  සැහැල්ලු අළු ආරක්ෂිත ෙලස ගබඩා කර 
සිෙමන්ති නිෂ්පාදනය සහ අෙනකුත්  නිෂ්පාදන 
සඳහා ලබා ෙදමින් පවතී.   

  මම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි.  දැනටත් ගල් අඟුරුවලින් ඉතිරි 
වන අළු අපට ගැටලුවක්. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් 
අළු සිෙමන්ති ගල් නිෂ්පාදනය සඳහා   පාවිච්චි  
කිරීමට පුළුවන්. වැලිවලට ආෙද්ශකයක් වශෙයන් 
පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙයන් ඉවත් කරන අළු 
ඉතාම සහන කමයකට විවිධ ව්යාපාරිකයන්ට ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා. ඕනෑම නිෂ්පාදකයකුට එය 
විවෘතයි.    

 (iv)  පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා බලාගාරය 
සැලසුම් කිරීෙම් සිටම විශාල මුදලක් වැය කර 
තිෙබනවා. ෙමම බලාගාරය මීට වඩා අඩු 
පමිතිෙයන් යුතු ගල් අඟුරු භාවිත කළ හැකි 
තාක්ෂණයක් ෙයොදා ෙගන ඉදිකිරීමට තිබූ නමුත්, 
පරිසරය සුරැකීම සඳහා බලාගාරයට Flue Gas 
Desulphurization Unit 01ක්, සථ්ිති විද ත් 
අවක්ෙෂේපක උපකරණයක් (ESP - Electro 
Statics Precipitator), ඒ වාෙග්ම නයිටජන් 
(NOx) අඩුෙවන් විෙමෝචනය කරන ධාහක ආදිය 
සවි කර ඇත. මීට අමතරව සැහැල්ලු අළු විසිර 
යාම වැළැක්වීමට රුපියල් මිලියන 950ක 
ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදමින් සුළං බාධකයක් 
බලාගාරෙය් අවශ්ය සථ්ානයන්හි ඉදි කිරීමට 
පියවර ගනිමින් පවතී. 

(ආ)  ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ වන්ෙන් නැහැ. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දීර්ඝ, ඉතාම 

විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 
මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු 
බලාගාරය කියන්ෙන් සෑම කාලයකම විවිධාකාර, ඒ වාෙග්ම 
ෙබොෙහොම ආන්ෙදෝලනාත්මක මතවාදයන්ට තුඩු ෙදන තැනක්. 
විෙශේෂෙයන් පරිසර දූෂණය සම්බන්ධෙයන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් පිළිතුරක සඳහන් කළා, පරිසරයට 
හානියක් ෙනොවන ආකාරයකට ෙම්වා ඉදි කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවාය කියන එක. මම ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ. දැන් 
ඔබතුමා ෙයෝජනා කළා, විෙමෝචනය වන අළු සඳහා දැල් 
ආවරණයක් ෙයොදනවා, ඒ එක්කම සුළං බාධකයක් ෙයොදනවා, ඒ 
එක්කම ඒ අළු විසිරීම වැළැක්වීම සඳහා යම් කිසි රසායනික 
දව්යයක් ෙයොදනවාය කියලා. ෙම් කියන කාරණා කරන්නට 
පුළුවන් වන දිනය කවදා දැයි ඔබතුමාට නිශච්ිත වශෙයන්ම 
කියන්න පුළුවන්ද? එෙහම නැත්නම්, දළ වශෙයන් ෙහෝ එම දින 
වකවානු කියන්නට ඔබතුමාට පුළුවන්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
සල්ෆර් හා සම්බන්ධ වායු විෙමෝචනය වැළැක්වීම සඳහා 

උපකරණ සවි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නයිටජන් හා 
සම්බන්ධ වායු විෙමෝචනය වැළැක්වීම සඳහා උපකරණ සවි 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු අවසානයි. ඒවා කාලයක් තිස්ෙසේ 
සාර්ථකව කියාත්මක වනවා. අෙප් දුර්වලකම තිබුෙණ් අළු බැහැර 
කිරීම සම්බන්ධව විධිමත් කමෙව්දයක් ෙනොමැතිවීමයි. වර්තමාන 
රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ පශ්නය විසඳීමට අපි අදියර 
ෙදකකින් කටයුතු කරනවා. එකක්, ඒ අළු අංගණය පාලනය 
කරනවා. අළු අංගණය තුළ අවිධිමත්ව තිබුණු අළු ෙවනුවට ඒ අළු 
කමානුකූලව තැන්පත් කරලා ඒ අළුවලට උඩින් රසායන දව්යයක් 
අපි ෙයොදනවා, ෙපොලිතීන් වාෙග් ආරක්ෂාවක් සපයන්න.  

ෙදවන අදියර ෙමයයි. මුහුෙද් සිට එන ඉතා දැඩි සුළඟ -
විෙශේෂෙයන් වාරකන් කාලයට ෙලොකු සුළඟක් එනවා.- මඟින් 
අළු, ඒ වාෙග්ම ගල් අඟුරු කුඩා අංශු පවා අවට පෙද්ශවලට 
විහිෙදනවා. එය වැළැක්වීම සඳහා අපි ඒ අංගණය වටා සුළං 
ආවරණයක් ෙයදීමට කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා අපි එක 
ෙටන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කළා. 

නමුත් ඒ ෙටන්ඩරය ඉදිරිපත් කළත්, ෙටන්ඩරෙය් තිබුණු 
තාක්ෂණික අඩු පාඩුවක් - යම් දුර්වලතා කීපයක් - නිසා අපට 
ජයගාහකෙයක් ෙතෝරා ගැනීමට බැරි වුණා.  ඒ නිසා අපි නැවත 
ෙටන්ඩරය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් වසර තුළදී අපි 
සම්පූර්ණෙයන් අංගණය ආවරණය කරන සුළං බාධකයක් ඉදි 
කරනවා. එතෙකොට සම්පූර්ණෙයන්ම -  සියයට සියයක්ම - අවට 
ඉඩම්වලට අළු සහ ගල් අඟුරු අංශු පැතිරී යාම වැළැක්වීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. තවත් අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවාද, ගරු 

මන්තීතුමා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තවත් අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවා. මා අහපු පළමුවැනි 

අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය  
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  
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මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් තාප බලාගාරය ගැන 
මම කලිනුත් කිව්වා. තාප බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් විවිධ පශ්න 
තිෙබනවා. පරිසර දූෂණය පිළිබඳව විශාල ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. 
කලින් කලට ෙම් බලාගාරය ඇන හිටීම පිළිබඳව ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 66 වතාවක් ෙම් බලාගාරය 
අකර්මණ්ය ෙවලා තිෙබනවා. තාක්ෂණික වශෙයන් හා පාරිසරික 
වශෙයන් පශ්න තිබියදී - ඒ සියලු පශ්න තිබියදී - ෙමවැනි තාප 
බලාගාර ෙම් රට තුළ නැවතත් ඉදි කරන්න ඔබතුමන්ලා අදහස ්
කරනවාද?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගල් අඟුරු බලාගාරවල අනාගතය 

පිළිබඳව ෙලෝකෙය් විවාදයක් පවතිනවා. ගල් අඟුරු බලාගාර 
මඟින් උත්පාදනය කරන විදුලිය සාෙප්ක්ෂව ලාභ බවට අදහසක් 
තිෙබනවා. නමුත් ගල් අඟුරු බලාගාර මඟින් උත්පාදනය කරන 
විදුලිය එෙසේ ලාභ ෙනොවන බවට විවාදයකුත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විදුලිය මිලදී ගැනීෙම් 
කමෙව්දයන් සහ මූලාශ ෙතෝරා ගැනීම ෙද්ශපාලනික තීරණයක් 
ෙනොෙවයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විසි අවුරුදු ජනන 
සැලැස්මක් තිෙබනවා. ඒ විසි අවුරුදු ජනන සැලැස්ම අවුරුදු 
ෙදෙකන් ෙදකට සං ෙශෝධනය කරනවා; පුනරීක්ෂණය කරනවා. 
ගල් අඟුරු ගන්නවාද, LNG ගන්නවාද, සුළං බලය ගන්නවාද, 
සූර්ය බලය ගන්නවාද, බෙයෝ ගෑස් ගන්නවාද කියා තීරණ ගන්ෙන් 
ඒ පිළිබඳ විෂයානුබද්ධ වි ෙශේෂඥයන් මඟිනුයි. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
අනුව ආරක්ෂිත, තත්ත්වෙයන් ඉහළ ගල් අඟුරු බලාගාර 
පිළිබඳවත් අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් අපට උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එෙහත් ෙම් තීරණය අපි ෙනොෙවයි ගන්ෙන්. මහ ජනතාවෙග් 
අදහස්,  විෙශේෂඥ අදහස් තිෙබනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් - ෙම් 
කාලය තුළත්  - ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දිගු කාලීන ජනන 
සැලැස්ම සඳහා මහ ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. 
සාමාන්ය ජනතාවෙග් අදහස්වලට අමතරව විෙශේෂඥයන්ෙග් 
අදහසුත් තිෙබනවා. ඒ සියලුම අදහස් පිළිබඳව අපි සලකා 
බලනවා. ඒ අවස්ථාවට සහභාගි ෙවලා ඔබතුමාෙග් වැදගත් අදහස ්
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ගරු මන්තීතුමාටත් අපි ආරාධනා 
කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් වැදගත් අදහස් පිළිබඳවත්  අපි සලකා 
බලන්න සූදානම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමාට 

අහන්න මා අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ පශන්ය නැඟීම සම්බන්ධෙයන් 

පුත්තලම දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයකු හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මා  
අෙප් තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය  අමාත්යතුමාෙගන් මම තුන්වන අතුරු පශ්නය 
අහන්නම්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙයන් පිටවන 
දුමත් එක්ක විසිෙරන අළු නිසා නිවාස දහස් ගණනක ජනතාව 
පීඩාවට පත් වී තිෙබනවා. ඒ අයට කෑම ටික කන්න බැහැ. ඒ 
අයෙග් ඇඳුම් ටික වැෙල් වනලා ෙව්ලා ගන්න බැහැ. ඒ අයෙග් 
ෙගවල් පිරිසිදුව තබා ගන්න බැහැ. ඒ අය ඉතාම අපහසුතාවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට, කෘෂිකාර්මික වගා කටයුතුවලට විශාල 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ළිංවලට විශාල පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. වතුර ටැංකි යනාදී සියලුම ෙදයට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ගිහිල්ලා පරීක්ෂණයක් 
පවත්වා ලිපියක් එව්වාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන් කියා තිෙබනවා, 
දැනට ඒ අළු ටික ෙවනත් තැනකට ෙගන යන්න කමෙව්දයක් 
නැහැ කියලා. ඉංජිෙන්රු මහත්වරුනුත් ඒ සම්බන්ධව පකාශයක් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලීන වැඩසටහනක් තිෙබන 
බව ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් පකාශ කළා. ඒ පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි අපට ඉක්මන් විසඳුමක් අවශ්යයි. ඒ 
ජනතාව ඒ පශ්නවලින් ෙබ්රා ගන්න අපට ඉක්මන් විසඳුමක්, 
එෙහම නැත්නම් ඉක්මන් වැඩ පිළිෙවළක් ලබා ෙදන්න අවශ්යයි. 
ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එයයි මම අහන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරෙයක් 

විධියට ඒ පශ්නය මතු කිරීම ගැන මම ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට 
පළමුෙවන්ම කියන්න අවශ්යයි, ඒ බලාගාරය අවට ඒ පශ්නය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් බලාගාරෙයන් පිටවන වායු සමඟ කාබන් අංශු 
පිට වීම නිසා  ෙනොවන බව. අළු බැහැර කිරීමට කමෙව්දයක් නැති 
නිසා දැඩි සුළං සහිත අවස්ථාවලදී අළු වාෙග්ම අංගණෙය් තැන්පත් 
කරලා තිෙබන ගල් අඟුරු අංශු පවා ෙකළින්ම සුළෙඟ් ගසා ෙගන 
යාම තමයි ගැටලුව වුෙණ්. ඒ පිට වී ගිය ගල් අඟුරු අංශු සහ අළු  
නිසා තමයි ෙම් පශ්නය මතු වුෙණ්. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා 
හානි වූ වගාවලට අපි වන්දි ෙගවීමත් සිදු කළා. මම ඔබතුමාට වග 
කීෙමන් කියනවා, අපි ෙම් වන විට ඒ අංගණෙය් තැන්පත් කර 
තිෙබන ගල් අඟුරු සහ දුම සමඟ පිටවන අළු සුළඟට ගසාෙගන 
යාම නතර කිරීම සඳහා රසායන දව්යයක් ෙයොදලා ආවරණයක් 
ෙයොදා තිෙබන බව. අපි එය විධිමත්ව සකස් කරලා තිෙබනවා. 
දැන් තත්ත්වය ෙගොඩාක් ෙවනස්. මම ඔබතුමාට ආරාධනා 
කරනවා, අපිත් එක්ක එතැන බලන්න යන්න එන්න කියලා. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ලබන සතිෙය් එතැනට ගිහිල්ලා 

බලන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙගන් මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, පරීක්ෂා කරලා මම ඔබතුමාට දිනය සඳහන් 

කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තව පශ්න ෙදකක් අහන්න තිෙබනවා. ඒ 

වාෙග්ම දැන් කාල ෙව්ලාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

1857 1858 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්න අංක 15, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. ගරු 
මන්තීතුමා, ෙම්කත් සුනඛයන් සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙන්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, ඔව්. අද බලු ෙක්ස් ෙදකක් ෙන් මම ඉදිරිපත් කෙළේ, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් ලැබුණා ෙන්ද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එම පශ්නෙයන් ඇසුෙව්, ෙපොලීසිෙය් සිටින නිල සුනඛෙයෝ 

ගැනෙන්. ෙම් අහන්ෙන් තිවිධ හමුදාෙව් රාජකාරි කටයුතුවලට 
ෙයොදා ගන්නා සුනඛයන් ගැනයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
 
 
 

 ත විිධ හමුදාෙව් රාජකාරි සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන 
සුනඛයන් : විසත්ර 

ப்பைடகளி ம் கடைமயில் ஈ ப த்தப்ப ம் 
நாய்கள்: விபரம் 

DOGS DEPLOYED FOR SERVICE IN THE ARMED FORCES: 
DETAILS  

 
1086/’16 

15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)   
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 
 

 

(අ) (i) යුද, ගුවන් සහ නාවික යන ත විිධ හමුදාවන්වල 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන 
සුනඛයන් සංඛ්යාව, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සුනඛයන් නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය කරන 
මුදල, එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) උක්ත සුනඛයන්ෙගන් ගනු ලබන ප ෙයෝජන, එක් 
එක් හමුදාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) උක්ත හමුදාවන්ට තවත් සුනඛයන් 
විෙද්ශයන්ෙගන් ෙගන්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල, 
එක් එක් හමුදාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 
 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள்  அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

 

(அ) (i) தைரப்பைட, விமானப்பைட, கடற்பைட ஆகிய 
ப்பைடகளில் கடைம நடவ க்ைகக க்காக 

ஈ ப த்தப்ப ம் நாய்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  பைடயின்ப  ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (ii) அந்த நாய்கைளப் பராமாிப்பதற்கு ெசலவிடப் 
ப ம் பணத்ெதாைக  ஒவ்ெவா  பைடயின்ப  
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (iii) ேமற்ப  நாய்களி ந்  ெபறப்ப ம் பயன்கள் 
ஒவ்ெவா  பைடயின்ப  ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பைடக க்கு ெவளிநா களி ந்  
ேம ம் நாய்கைளக் ெகாண் வ வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்ப கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்காக ெசலவி வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் பணத்ெதாைக ஒவ்ெவா  
பைடயின்ப  ெவவ்ேவறாக எவ்வள  ;  

 என்பைத 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 dogs deployed for service in 
the three armed forces of Army, Air force 
and Navy separately as per each force; 

 (ii) the expenditure borne on the upkeep of  the 
aforesaid dogs  separately as per each force; 
and 

 (iii) the benefits accrued from the above dogs 
separately as per each force? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether arrangements will be made to 
obtain more dogs to the above forces from 
foreign countries; and 

 (ii) if so, of the projected expenditure for the 
above purpose separately  as per each  
force? 

(c) If not, why? 

1859 1860 

[ගරු කථානායකතුමා ] 
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ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) තිවිධ හමුදාව සතු සුනඛයින් දැනට ජාතික 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් සංෙව්දී රාජකාරිවල 
ෙයොදවන අතර, එම විසත්ර පසිද්ධියට පත් කිරීම 
තුළින් ජාතික ආරක්ෂාවට බලපෑමක් විය හැකි 
ෙහයින් අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැක. 

 (ii) එක් සුනඛෙයකු නඩත්තු කිරීම සඳහා වැය කරන 
මුදල මාසිකව දළ වශෙයන් පහත පරිදි ෙව්. 

  යුද හමුදාව - ඉංජිෙන්රු බලකාය සතු සුනඛෙයකු 
සඳහා රුපියල් 15,476.00 

   කමා න්ෙඩෝ බලකාය සතු සුනඛෙයකු සඳහා 
රුපියල් 11,037.00 

  නාවික හමුදාව - රුපියල් 26,160.00 

  ගුවන් හමුදාව  - රුපියල් 7,962.00 

 (iii) යුද හමුදාව  - බිම් ෙවඩි ෙසොයා ගැනීම 

      - පුපුරණ දව්ය හඳුනා  ගැනීම 

      - පභූ ආරක්ෂක රාජකාරි 

      - ලුහුබැඳීම් රාජකාරි 

      - කඳවුරු ආරක්ෂක   
    රාජකාරි 

     - ආර්ථික මධ්යසථ්ානවල ආරක්ෂාව 
      තහවුරු කිරීම 

      - එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙමෙහයුම්  
     සඳහා 

       නාවික හමුදාව - වරායවල ආරක්ෂක කටයුතු 

      - පුපුරණ දව්ය සහ මත් දව්ය ෙසොයා 
     ගැනීම 

  - පුපුරණ දව්ය භාවිත කරමින් සිදු    
ෙකෙරන නීති විෙරෝධි ධීවර 
කටයුතු මැඬ පැවැත්වීම සඳහා 
ධීවර වරායන්හි සහ ධීවර 
ෙතොටුෙපොළවල ෙකෙරන 
ෙමෙහයුම් කටයුතු සඳහා ෙයදවීම 

        ගුවන්  හමුදාව  - පභූ ආරක්ෂක රාජකාරි 

     - පභූන් ගමන් ගන්නා ගුවන්  
     යානාවල ආරක්ෂක රාජකාරි 

     - ගුවන් හමුදා කඳවුරු තුළ විෙශේෂ 
      ආරක්ෂක කලාපවල රාජකාරි 

     - බිම් ෙබෝම්බ හා පුපුරණ දව්ය  
    ෙසවීෙම් රාජකාරි 

     - දිවයිෙන් ආර්ථික මර්මසථ්ානවල 
      පුපුරණ දව්ය ෙසවීෙම් රාජකාරි 

     - සටන් සුනඛ රාජකාරිවල ෙයදවීම 

     - ආපදා අවසථ්ාවලදී ෙසොයා ගැනීෙම් 
     හා ෙබ්රා ගැනීෙම් රාජකාරිවල   

                                                ෙයදවීම 

     - ගුවන් සුනඛ සන්දර්ශන හා  
    ෙපළපාළි සඳහා සහභාගි කරවීම 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii)  යුද හමුදාව රුපියල් මිලියන 5.4 

  ගුවන් හමුදාව රුපියල් මිලියන 12.5 -ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් 
අවශ්යතාව මත කටුනායක බණ්ඩාරනායක 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ආරක්ෂක 
කටයුතු සඳහා ෙයදවීමට. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා (අ) (ii)ට ලබා දුන් පිළිතුර 
අනුව තිවිධ හමුදාෙව් සිටින නිල සුනඛයන් නඩත්තු කිරීෙම්දී, එක 
සුනඛෙයක් ෙවනුෙවන් මාසයකට රුපියල් 7,962 සිට රුපියල් 
26,000 දක්වා ෙවනස් ෙවන මුදලක් වියදම් ෙවනවා. 

එක සුනඛෙයක් ෙවනුෙවන් වියදම් වන මුදෙල් ෙමෙහම 
දැවැන්ත ෙවනස්වීමක් තිෙබන්ෙන් වර්ගය අනුවද, ෙදන කෑමවල 
විෙශේෂත්වයක් අනුවද, නැත්නම් ෙවන ෙමොකක් ෙහෝ ෙහේතුවක් 
නිසාද?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට එය සිදු වන්ෙන් ඒ 

සුනඛයන් එක එක අංශවලට අයිති විධියටයි. නාවික හමුදාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් රාජකාරි කරනවා. ගුවන් හමුදාව 
ෙවන විධියකට කරනවා. යුද හමුදාව ෙවන විධියකට තමන්ෙග් 
රාජකාරි කරනවා. එම නිසා ඒ අයෙග් ඒ වියදම් ෙගොඩක් ෙවනස් 
ෙවනවා.   

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
වියදම් ෙකොෙහොම වුණත් කන්ෙන් එක විධියට ෙන්. ඒක ෙන්, 

පශ්නය. ගුවන් හමුදාෙව් බල්ලා පිඟන් ෙදකක් කන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. නාවික හමුදාෙව් බල්ලා පිඟන් කාලක් කන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ඒකයි, ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි. වර්ගය 
අනුව කන කෑම වර්ගය ෙවනස් ෙවනවාද? ෙමොකක් නිසාද එක 
සුනඛෙයකුට රුපියල් 7,962ක් ෙවද්දි අනික් එකාට රුපියල් 
26,000ක් වන්ෙන්?  

 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයා 

බලලා තමයි මට ඔබතුමාට ඒකට පිළිතුරක් ෙදන්න වන්ෙන්.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමහර විට ෙබ්ත් ෙහේත්වලට මුදල් යන්න පුළුවන් ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න.  

1861 1862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, තිවිධ හමුදාව සඳහා ලංකාවට 
සුනඛයන් ආනයනය කරන්න රුපියල් මිලියන 5ක් සහ රුපියල් 
මිලියන 12.5ක් වශෙයන් මුදල් වියදම් කරනවාය කියා ඔබතුමා 
සඳහන් කළා.  නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යතුමාට අවශ්ය 
සුනඛයන් ෙගන්වා ගැනීෙම් මුදල් ලබා ගැනීෙම් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙම් අවුරුද්ද සඳහා අවශ්ය මුදල් 
පමාණය ලැබී තිෙබනවාද? ෙම් කියපු මුදල ලැබී තිෙබනවා නම් 
සුනඛයන් ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් ෙගන්වනවාද?  

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාත් කිව්වා ඒ වාෙග් පශ්නයක් 

නැහැ කියා. අපටත් එෙහම පශ්නයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, එතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, දැන් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය 

අහන්න.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ම ෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

විෙශේෂෙයන්ම පිට රටින් ෙගන්වන බඩු භාණ්ඩ තුළ නීති 
විෙරෝධී යම් දව්ය තිෙබනවාද කියා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ සහ 
වරායන් තුළදී පරීක්ෂා කරනවා. හැබැයි, කටුනායක ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොෙළේ ගමන් මලු පරීක්ෂා කරන ස්ථානවලවලට - පභූවරු 
විධියට අප  VIP lounge එක පාවිච්චි කරද්දි අෙප් ගමන් මලු අෙප් 
අතට එන බව ඇත්තයි.-  අප අහඹු ෙලස ගිහින් බැලුෙවොත්, 
දවසකට එක සැරයක්වත් ෙම් කියන විධියට සුනඛයන් එතැන 
එෙහම දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙහොයා බලා, විෙශේෂෙයන් ගුවන් හමුදාවත් එක්ක  එකතු ෙවලා 
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කැමැතිද කියා මම 
ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදනවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, සුනඛයන් පර්යන්තය ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි 

baggage belt එෙකන් පිටිපස්ෙසේ ඒ baggage load කරන තැන 
ඉන්ෙන්. එතැන ඒ කටයුතු කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතැන සුනඛයන් ඉන්නවා ෙන්.  

අද අප සුනඛෙයෝ ගැන හුඟක් ෙවලා කථා කළා. අද දිනෙය් 
අපට සභාෙව් වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
දැන් ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 3-1019/'16-(4), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 

ෙවනුෙවන් 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 මාස තුනක 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 7-1133/'16-(1), ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 

අමාත්යතුමා ෙමම පශ්නය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවන 
බව දන්වා තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහමනම්, අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න ෙවනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
යාපනය දිසත්ික්කෙය් ෙගොවි බිම්: විසත්ර 

யாழ்ப்பாண மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 
AGRICULTURAL LANDS IN JAFFNA DISTRIC:  DETAILS 

 
1180/’16 

8. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) යාපනය දිසත්ික්කය තුළ,  

1863 1864 
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 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවි බිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගා බිම් 
පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය 
තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් 
පමාණය එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවි බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், 

 (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii )  1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்த நிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv )  த்த நிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைற 
வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க்கிணங் 
க ம் ெவவ்ேவறாக  எவ்வள ; 

 (v )  ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the Jaffna 
District-  

 (i) the extent of agricultural lands that was 
under cultivation by the year 1983; 

 (ii) the extent of agricultural lands cultivated in 
the years 1982 and 1983, separately in 
respect of each crop in each year; 

 (iii) the total extent of cultivated land in each 
year after 1983 up until the end of the war 
in 2009, separately; 

 (iv) the total extent of cultivated land after the 
end of the war up until now each year, 
separately; and  

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) මුළු ෙගොවි බිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 55,923කි. 

 (ii)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අතිෙර්ක ෙභෝග 

1982 1983 වර්ෂය 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

38,824 38,729 

1865 1866 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

ෙභෝගය වගා කළ 
බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙට
යාර) 

ෙභෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

i.   කුරක්කන් 281 i.   කුරක්කන් 273 

ii.  බඩඉරිඟු 19 ii.  බඩඉරිඟු 23 

iii. ෙමෙන්රි 0 iii. ෙමෙන්රි 6 

iv. මුං 344 iv. මුං 359 

v.  කව්පි 134 v.  කව්පි 134 

vi. තල 406 vi. තල 301 

vii.රටකජු 300 vii.රටකජු 261 

Viii. මඤ්ෙඤොක්කා 1156 Viii. 
මඤ්ෙඤොක්කා 

1186 

ix.  බතල 54 ix.  බතල 54 

x. අර්තාපල් 573 x. අර්තාපල් 655 

xi. රතුලූනු 4052 xi. රතුලූනු 4442 

xii. අමුමිරිස් 4782 xii. අමුමිරිස් 5308 

උප එකතුව 12,101 උප එකතුව 13,002 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එළවලු 
 

 
 

පලතුරු 

 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

ෙභෝගය වගා කළ 
බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙට
යාර) 

ෙභෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

i.   අළු 
ෙකෙසල් 

318 i.   අළු 
ෙකෙසල් 

327 

ii.  වම්බටු 446 ii.  වම්බටු 475 

iii. පුහුල් 103 iii. පුහුල් 119 

iv. බණ්ඩක්කා 292 iv. බණ්ඩක්කා 297 

v.  ෙබෝංචි 11 v.  ෙබෝංචි 14 

vi. කරවිල 144 vi. කරවිල 151 

vii.රතුඅල 
(බීට්රූට්) 

396 vii. රතුඅල 
(බීට්රූට්) 

360 

Viii. කැරට් 2 Viii. කැරට් 6 

ix.  ෙගෝවා 73 ix.  ෙගෝවා 67 

x. ලීක්ස් 0 x. ලීක්ස් 9 

xi. වට්ටක්කා 195 xi. වට්ටක්කා 226 

xii. පෙතෝල 130 xii. පෙතෝල 147 

Xiii. තක්කාලි 210 Xiii. තක්කාලි 200 

xiv.පිපිඤ්ඤා 1 xiv.පිපිඤ්ඤා 0 

උප එකතුව 2321 උප එකතුව 2398 

සැ.යු: 1982 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පලතුරු පිළිබඳ දත්ත වාර්තා කර නැත. 

වර්ෂය තුළ මුළු වගාබිම් එකතුව, 
 

 
(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 

(iii)   

 

(මූලාශය : ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වර්ෂය තුළ මුළු 
වගා බිම් එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 
53,245 

වර්ෂය තුළ මුළු වගා බිම් එකතුව (ෙහක්ෙටයාර) 
55,923 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

1984 38,868 

1985 20,363 

1986 22,136 

1987 25,593 

1988 21,433 

1989 21045 

1990 19,967 

1991 11,373 

1992 17,496 

1993 14,827 

1994 15,412 

1995 15,497 

1996 11,698 

1997 12,380 

1998 11,942 

1999 13,630 

2000 13,449 

2001 9,946 

2002 10,613 

2003 12,400 

2004 11,816 

2005 12,935 

2006 12,846 

2007 13,509 

2008 6,508 

2009 14,895 

1867 1868 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්  මහතා] 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

ෙභෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

ෙභෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

පලතුරු   පලතුරු   

i.   ෙකෙසල් වාර්තා වී නැත i.  ෙකෙසල් 563 

ii.  ගස්කජු වාර්තා වී නැත ii.  ගස්කජු 235 

iii. ෙදහි වාර්තා වී නැත iii. ෙදහි 124 

iv. අඹ වාර්තා වී නැත iv. අඹ 737 

v.  ෙදොඩම් වාර්තා වී නැත v.  ෙදොඩම් 60 

vi. පැෙපොල් වාර්තා වී නැත vi. පැෙපොල් 75 

උප එකතුව   උප එකතුව 1794 



2017 ජුනි 22 

(iv)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 

 (v) ඔව්. 
 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
වගා කළ කුඹුරු ඉඩම්: මාතර දිසත්ික්කය 

பயிாிடப்பட்ட வயற் காணிகள் :                   
மாத்தைற மாவட்டம்   

CULTIVATED  PADDY LANDS  :   MATARA DISTRICT 
  

1293/’16 
 

9. 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) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 
 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් වගා කරනු ලබන කුඹුරු ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය සඳහා 
දියවර සැපෙයන ආකාරය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iv) වර්ෂ 2013 සිට 2015 දක්වා මාතර දිසත්ික්කෙය් 
වාර්තා වූ වී අසව්ැන්න එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් වී අසව්ැන්න, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය (ෙහක්ෙටයාර) 

2010 15,460 

2011 17,472 

2012 14,772 

2013 16,185 

2014 8,498 

2015 19,302 

2016 20,936 

கமத்ெதாழில்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா : 

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் பயிாிடப்ப கின்ற 
வயற்காணிகளின் அள  எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணி களின் 
அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் 
காணிக க்கு நீர் வழங்கப்ப கின்ற விதம் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 2013ஆம் ஆண் ந்  2015ஆம் ஆண்  வைர 
மாத்தைற மாவட்டத்தில் அறிக்ைக யிடப்பட்ட 
ெநல் விைளச்சல் ஒவ்ெவா  வ டத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள ெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமேல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெநல் 
விைளச்சல் ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture : 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total extent of land in Matara District in 
which paddy is cultivated; 

 (ii) separately as per Divisional Secretary's 
Division basis, of the extent of land 
mentioned in (i) above; 

 (iii) separately,  the manner in which irrigation 
for the extent of paddy land mentioned in 
(i) above has been arranged; 

 (iv) separately the paddy harvest recorded from 
Matara District from the year 2013 to 2015; 
and 

 (v) separately as per Divisional Secretary's 
Division basis,  the paddy harvest 
mentioned in (iv) above? 

(b) If not, why? 
 
 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2016 වර්ෂය තුළ වගා කළ කුඹුරු ඉඩම් පමාණය 
ෙහක්ෙටයාර - 2015/16 මහ -12,100 

   - 2016 යල - 6,405 

     - 2016 එකතුව  - 18,505 
 

               (මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

1869 1870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

(ii)  

 
(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 

(iii).  

පා.ෙල්.ෙකො. 2015/16 මහ  
(ෙහක්ෙටයාර) 

2016 යල 
(ෙහක්ෙටයාර) 

2016 එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

අකුරැස්ස   777   304 1,081 

ෙදවිනුවර   298   104   402 

දික්වැල්ල   423   176   599 

හක්මන   952   267 1,218 

කඹුරුපිටිය 1,135   837 1,972 

ෙකොටෙපොල    889   407 1,296 

මාලිම්බඩ    884   288 1,172 

මාතර    144   123   267 

මුලටියන   897   765 1,662 

පස්ෙගොඩ 1,281 1,043 2,324 

පිටබැද්දර   461   271   732 

තිහෙගොඩ 1,467 1,025 2,492 

වැලිගම   301      96    397 

වැලිපිටිය   795    195    990 

කිරින්ද 
පුහුල්වැල්ල 

  532    184    717 

අතුරලිය  864    320 1,184 

එකතුව 12,100 6,405 18,505 

(iv) 

 

 

 

 

 

 

 

(මූලාශය: ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

 (v)  ඇමුණුම* මඟින් දැක්ෙව්.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14-1675/'17-(1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මහතා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන 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) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්දා මැතිතුමා. 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර ජනතාවට ණය ෙදන මූල්ය 
ආයතනවලින් එල්ල වන පීඩනය 

வடக்கு, கிழக்கு மக்கள்மீ  கடன் வழங்கும் நிதி 
நி வனங்கள் பிரேயாகிக்கும் அ த்தம் 

 PRESSURE EXERTED BY LENDING INSTITUTIONS ON PEOPLE 
IN NORTH AND EAST  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு நிதி மற் ம் 

ஊடக அைமச்சர் மங்கள சமர ர அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க 
அ மதித்ததற்கு நன்றி. 

වර්ෂය අස්වැන්න(ෙම.ෙටො) 

2013 76,677 

2014 72,420 

2015 86,893 

2016 56,529 

1871 1872 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා] 

පා.ෙල්.ෙකො. මහවාරි
(ෙහක්ෙට
යාර) 

සුළුවාරි 
(ෙහක්ෙට
යාර) 

වර්ෂා
(ෙහක්ෙටයාර) 

2016 එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

අකුරැස්ස   106   524   451 1,081 
ෙදවිනුවර   111   223     68    402 
දික්වැල්ල   403    86   110    599 
හක්මන   477   232   510 1,219 
කඹුරුපිටිය 1,011   429   532 1,972 
ෙකොටෙපොල       0   171 1,125 1,296 

මාලිම්බඩ    287   439    446 1,172 
මාතර      82    82    105    269 
මුලටියන        0   588 1,074 1,662 

පස්ෙගොඩ        0   505 1,815 2,320 
පිටබැද්දර        0   219   513    732 
තිහෙගොඩ 2,229      7   258 2,494 

වැලිගම       0      0   397    397 

වැලිපිටිය   183   232   575    990 

කිරින්ද 
පුහුල්වැල්ල 

  361     24   331    716 

අතුරලිය   235   507   442 1,184 

එකතුව 5,485 4,268 8,752 18,505 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள ெபண் தைலைமத் 
வ, மற் ம் வ மானம் குைறந்த கு ம்பங்கைள இலக்கு 

ைவத் , இலங்ைக மத்திய வங்கியின்கீழ் பதி ெசய்யப் 
பட்டதாகக் கூறப்ப கின்ற 46 வைரயிலான நிதி நி வனங் 
களில் சுமார் 30 வைரயிலானைவ அதிகூ ய வட் க்குக் 
கடன்கைள வழங்கி, அதைன வாராந்த அ ப்பைடயில் 
அறவிட்  வ வதாக ம் இந்தக் கடன் வசதிகள் குறித்  
விழிப் ணர் கள் எ ம் இல்லாத அப்பாவி மக்கள், 
குறிப்பாகப் ெபண்கள், அக்கடைனப் ெபற் , அவற்ைறத் 
தி ப்பிச் ெச த் வதில் பாாிய சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ வதாக ம் ெதாியவ கிற .  

கடந்தகால த்தம் மற் ம் ெதாடர் இயற்ைகப் பாதிப்  
களினால் பாாிய பாதிப் க க்கு உட்பட் க்கின்ற 
மக்கள் ன் இவ்வாறான கடன் திட்டங்கைள வ யேவ 
ெசன்  வழங்குவ ம் பின்னர் அவற்ைறத் தி ப்பிப்ெபற 
இர , பகல் பாரா  அம்மக்களிடம் ெசன்  அவர்கைளப் 
பல்ேவ  அ த்தங்க க்கு ஆளாக்கி வ வ மான ஒ  
நிைலப்பாட் ைன இந்த நிதி நி வனங்கள் ேமற்ப  
பகுதிகளில் ன்ென த்  வ வதாக மக்கள் பகிரங்கமாகேவ 
குைறகூறி வ கின்றனர். அேதேநரம், பாாிய பாதிப் க க்கு 
உட்பட்  வாழ்வாதார வாய்ப் களற்ற மக்கைள, குறிப்பாகப் 
ெபண் தைலைமத் வக் கு ம்பங்கைளேய இவ்வாறான நிதி 
நி வனங்கள் இலக்கு ைவத்தி ப்பதி ந்  இதன் பின்னணி 
குறித் ம் எம  மக்களிைடேய பல்ேவ  சந்ேதகங்கள் 
எ ந் ள்ளன. இத்தைகயெதா  நிைலயில் கடைன மீளச் 
ெச த்த யாத காரணத்தால், இந்த நிதி நி வனங்கள  
ெக பி கள் தாங்காத நிைலயில் வ னியா, பன்றிக் 
ெகய்தகுளம் பகுதியில் அண்ைமயில் ஒ  தாய் தன  
குழந்ைத டன் கிணற்றில் குதித் த் தற்ெகாைல 
ெசய் ெகாண்ட சம்பவ ம் ல்ைலதீ , விஸ்வம  பகுதியில் 
ெபண் ஒ வர் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண்ட சம்பவ ம் 
இடம்ெபற் ள்ளன. 

இந்த நிதி நி வனங்கள் ேமற்ெகாண்  வ கின்ற 
இத்தைகய ெசயற்பா களின் நியாயத்தன்ைம குறித்  
விளக்க மா?  

மிகுந்த வறிய கு ம்பங்கைள, குறிப்பாகப் ெபண் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்கைள மாத்திரேம இலக்குைவத்  
இந்த நிதி நி வனங்கள் கடன் வழங்குவதன் பின்னணி 
என்ன? 

இந்த நிதி நி வனங்கள் வழங்கும் கடன் ெதாைக 
க க்கான நிபந்தைனகள், வட்  விகிதாசாரங்கள் என்ன 
வைகயில் தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளன? 

இத்தைகய கடன் திட்டங்கைள வழங்கு ன், இந்த 
நி வனங்கள் உாிய திட்டம் குறித் க் கடன் ெப ம் 
மக்க க்கு விழிப் ணர்  ஏற்ப த்தாத  ஏன்? 

இத்தைகய நிதி நி வனங்களால் ஏற்பட் வ ம் ெந க்க  
களி ந்  எம  மக்கள் வி ப வதற்குாிய மார்க்கங்கள் 
யாைவ? 

ேமற்ப  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கிேறன். 

அைதவிட, ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கேள, கடந்த 25-30 
வ டங்க க்கு ன்னர் ெதன்னிலங்ைகயில் எவ்வா  

“சக்வித்தி” என்ற ஒ  ேமாச  நிதி நி வனம் இயங்கியேதா, 
அவ்வாறான ஒ  ேமாச  நி வனமாக “சப்ரா” நிதி 
நி வன ம் வட பகுதியில் இயங்கிய . அந்த நி வனம் 
இப்ப யான ேமாச களில் ஈ பட் , ஓர் ஆ த இயக்கத்தின் 

ைணேயா  மக்கைள அடக்கிய . ஆனால், அ  
இன் வைர ாியாத திராக இ க்கின்ற . ஆனப யினால், 
இந்நி வனம் ெதாடர்பி ம் தாங்கள் ஆராய்ந்  பார்த்  உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. State Minister.  

 
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) 
Hon. Speaker, I would like to answer the Question 

raised by the Hon. Douglas Devananda under Standing 
Order No. 23(2). 

During the post-war era, financial institutions 
regulated by the Central Bank opened a large number of 
business places in the Northern and the Eastern 
Provinces. This has resulted in a high banking density in 
these Provinces. For example, in the Northern Province, 
there are 22.9 branches per 100,000 people and in the 
Eastern Province, 17.7 branches per 100,000 people. 
Further, people in these areas were trying to obtain credit 
to start income-generating activities as well as for 
consumption. However, sustainable economic 
opportunities and financial literacy of the people were 
lacking in these areas.  

Answers to individual Questions are given below:  

Answer to Question No. 1 is this.  There have been 
various complaints where it is observed that even 
regulated financial institutions are carrying out 
malpractices stemming from the above situation which 
further deprive the people in these areas. This has raised 
the attention of the Central Bank to conduct an in-depth 
study to identify the unfair and unethical practices of such 
financial institutions.  

Answer to Question No. 2 is this.  The customers of 
these institutions are selected based on the competition 
and the policies and procedures of such institutions. 
Further, as these are business decisions, the Central Bank 
of Sri Lanka has not imposed any restrictions or 
requirements in selecting a customer base for financial 
institutions so far.          

Answer to Question No. 3 is this.  The financial 
institutions' interest rates and other conditions are also a 
business decision which is determined in line with the 
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institutions, policies and market competition. Further, 
interest and conditions will apply to customers only after 
an agreement between the institution and the customer. 
Nevertheless, improving the transparency in all 
communications made to the customers by the financial 
institutions is a best practice to avoid unethical and unfair 
terms and conditions.  

Answer to Question No. 4 is this.  In order to ensure 
repayment of a loan explaining the terms and conditions, 
awareness on utilization of loan funds, managing funds to 
repay the loans are best practices which financial 
institutions are expected to follow. Nevertheless, the 
situation explained above, which is competition and 
vulnerability of the people, has resulted in financial 
institutions avoiding such best practices and involve in 
fulfilling unrealistic targets.           

Answer to Question No. 5 is this.  In this regard, the 
Central Bank has already carried out a field study in 
Kilinochchi area based on a complaint received. Main 
recommendations made under this study are as follows: 

 (i) Improve sustainable economic activity in 
the Northern and the Eastern Provinces to 
generate employment and opportunities to 
improve income sources. 

 (ii) Conduct examination in all regulated 
financial institutions to identify any 
malpractices carried out in this regard. 

 (iii) Customer awareness campaign to increase 
financial literacy and methods on resolving 
credit issues.  

 (iv) Seek possibility in issuing a regulation to 
address customer protection.  

Hon. Member, if you have any specific cases which 
you have identified, you can forward those complaints to 
us and we will notify the Central Bank. And also, if you 
want to meet with the Central Bank officials, we can 
arrange a meeting for you.  

Thank you.         
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கேள, ‘சப்ரா’ நிதி 

நி வனத்தின் கடந்தகாலச் ெசயற்பா கள் சம்பந்தமாக ம் 
ஆராய்ந் , அந்த மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்க ேவண்  
ெமன் ம்  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன்.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් වරාය 

හා නාවික කටයුතු ඇමැතිතුමාට ඊෙය් ෙයොමු කරපු පශ්නයට, 
සභානායකතුමා ඊෙය් පිළිතුරු ලබා දීම අපහසුයි කියා අද පිළිතුරු 
ලබා ෙදන බව කිව්වා. තවම පිළිතුරු ලැබුෙණ් නැහැ. එයට 
පිළිතුර කවදාද ලැෙබන්ෙන් කියලා පළමුව දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Leader of the House, - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I asked a Question under Standing Order 23 (2) from 

the Hon. Minister of Ports and Shipping and he asked for 
time to answer that Question till today.  Hon. Leader of 
the House, do you have the Answer? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. Hon. Minister is not here. But, I will read it out. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Okay. That is fine.  

 
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් බහුවිධ නිපුණතා 
ෙසේවා සඳහා බඳවා ගත් අභ්යාසලාභීන්: 

සභානායකතුමාෙග් පකාශය 
இலங்ைகத் ைற க அதிகாரசைபயில் 

பல் ைறத் திறன் ேசைவக்காக 
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட  பயிற்சியாளர்கள்: சைப 

தல்வாின் கூற்   
 TRAINEES RECRUITED FOR MULTI-SKILLED 
SERVICES IN SRI LANKA PORTS AUTHORITY: 
STATEMENT BY THE LEADER OF THE HOUSE  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  වරාය හා නාවික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර ෙමෙසේයි: 
 

01. වසර තුනක කාල සීමාවකට යටත්ව අභ්යාසලාභී පුහුණු 
වැඩසටහන සඳහා 2014.01.09වැනි දින සිට අභ්යාසලාභීන් 
215ෙදෙනකු බඳවා ගන්නා ලදී. අභ්යාසලාභීන් විසින් ලබා 
ගත් පුහුණුව මත ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා 
2015.06.25වැනි දින ලිඛිත විභාගයක් පවත්වන ලදී. ඒ 
සඳහා අභ්යාසලාභීන් තිසේදෙදෙනකු (32) පමණක් 
සහභාගි වූ අතර, ලිඛිත විභාගෙයන් සමත් වූ පිරිස යළි 
විෙශේෂ පුහුණුවකට ෙයොමු කර, ඉන් අනතුරුව සම්මුඛ 
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පරීක්ෂණ පවත්වා 2016.11.01වැනි දින සිට 
විසිපසේදෙනකු (25) වැඩ සහායක තනතුරට හා 
2016.12.02වැනි  දින සිට හතරෙදෙනකු (04) ගිනිභට 
තනතුරට ද ෙලස 29ෙදෙනක් බඳවා ගන්නා ලදී. ෙමම 
අභ්යාසලාභීන් බඳවා ගනු ලැබුෙව් පුහුණුවක් සඳහා 
පමණක් වන බැවින්, ඔවුන් සථ්ිර තනතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව පිළිගත  ෙනොහැක.       

2. ෙමම අභ්යාසලාභීන් අතර පිය-පුතු පදනම යටෙත් බඳවා 
ගන්නා ලද කිසිම අෙයකු ෙනොමැත. ෙමම අවසථ්ාෙව්දී 
ෙසේවා අවශ්යතාවක් ෙනොමැති බැවින් අභ්යාසලාභීන් සථ්ිර 
තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟ පශ්නය අහනවාද, ගරු මන්තීතුමා?  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැනට තිෙබන පුරප්පාඩුවලට ෙම් අය බඳවා ගැනීමට 

එකඟතාවක් තිෙබන නිසා, වරාෙය් එක එක අංශවලට බඳවා ෙගන 
පුහුණු කරපු ෙම් අය වරායට වැදගත්. එම නිසා ෙම් අය බඳවා 
ගැනීමට සලකා බැලීෙම් කියා මාර්ගය කියාත්මක කරන්න 
කියලායි මම ඇමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ ඉල්ලීම අමාත්යතුමා ෙවත ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
These are all temporary, but I will inform the Hon. 

Minister.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, sure.  But, they can be absorbed.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඊළඟ පශ්නය 

ෙයොමු කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා 

අද රැස්ෙවලා, ඊෙය් රාතීෙය් ඇතිවුණු හදිසි තත්ත්වය ගැන 
සාකච්ඡා කළා. රෙටහි වර්තමානෙය්දී මතු වී, ඊෙය් දිනෙය්දී -
2017.06.21 වන දින-  උත්සන්න වී ඇති විශ්වවිද්යාල සිසුන්ෙග් 
ගැටලුව පිළිබඳව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් මහජන දිනෙය්දී -
2017.06.21 වන දින- කරුණු දැක්වීමට ගිය ශිෂ්ය නිෙයෝජිතයන්ට 
සහ පිටත  සිටි ෛවද්ය ශිෂ්ය කණ්ඩායම් නිෙයෝජිතයන්ට 

අමානුෂික ෙලස ෙපොලීසිය පහර දී සිසුන් ෙරෝහල්ගත කිරීෙමන් 
සහ ඒ හා පදනම්ව රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය - 
Government Medical Officers' Association  - ෙරෝහල්වල 
වර්ජනයක් දියත් කිරීෙමන් -ෙඩංගු ෙරෝගීන් හැර- ෙම් රෙට් 
බරපතළ අර්බුදයක් නිර්මාණය වී තිෙබනවා. ෙම් නිසා සිසුන් 
විශාල වශෙයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමද අරඹා තිෙබනවා. ෙමය 
හදිසි අර්බුදයකට මුහුණ ෙදන කාරණයක් ෙවනවා. ෙමය ජාතික 
පශ්නයක් ෙලස සලකා, ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාවල ෛවද්ය ශිෂ්යයන් 
අටදාහක් ෙවනුෙවන්  අනුගමනය කරන වැරදි පිළිෙවත ගැන 
සාකච්ඡා කිරීමට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමහි බරපතළකම වන්ෙන්, ෙම් නිසාම අද උෙද් සිට ෛවද්යවරු 
ලංකාව පුරා වැඩ වර්ජනයක ෙයදී සිටීමයි. ෙමය ආණ්ඩුවට 
නිශ්ශබ්දව අහක බලාෙගන ඉන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් අද උෙද් මම විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුනුත් හමු වුණා. ඒ අනුව ගරු සභානායකතුමාෙග්ත් 
එකඟත්වය ඇතිව ෙම් ඉල්ලීමට අපි ඉඩ ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදයක් ෙදන්න සූදානම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ස්ථාවර නිෙයෝග ය ට  ෙත් සභාව එකඟත්වයක් ෙදනවා 

නම් අපර භාග  5.30ට විවාදය ගනිමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපර භාග 4.30ට සභාෙව් කටයුතු close කර, why do we not- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I agree.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහො ඳයි. ඒ ගැන විවාදය අපර භාග 4.30ට පවත්වමු. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Thank you.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1සහ අංක 2, සුරාබදු 

ආඥාපනත  යටෙත්  නිෙව්දන, ගරු මුදල් අමාත්යතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුරාබදු ආඥාපනත: නිෙව්දනය  
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 

 

I 
 

[අ.භා. 12.05] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
ගරු කථානායකතුමනි,  පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් 

කරනවා.  
 
 "සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ ) 32 වගන්තිය සමඟ  
කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටෙත්  මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්  
මුදල් අමාත්යවරයා විසින්  පනවන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 15 දිනැති අංක 
1997/16 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2017.06.06  දින 
ඉදිරිපත්  කරන ලද  නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතුය. (අංක 992 දරන 
සුරාබදු නිෙව්දනය) 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්)" 

ගරු කථානායකතුමනි,  සුරාබදු ආඥාප නෙත් 32 වන  
වගන්තිය මගින්  මත්පැන් බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් සහ 
තවත් විවිධ ක රුණු සම්බන්ධෙයන් නීති පැනවීම සඳහා මුදල් 
ඇමතිවරයාට බලය පවරා තිෙබනවා. එම නීති සෑදීෙමන් පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කර අනුමතිය ලබා ගත යුතු බවද 
එහි සඳහන් වනවා. තවද, 25 වන වගන්තිය මගින් බලපත නිකුත් 
කිරීම අමාත්යවරයා විසින් විධාන කරන ආකාරයට සිදු කළ යුතු 
බවත් දන්වා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික හා සමාජයීය තත්ත්වයන් 
සැලකිල්ලට ගනිමින් සහ නීතිවිෙරෝධී මත්පැන් භාවිතය අවම 
කිරීෙම් අරමුණින් මත්පැන් බලපත ගාස්තු සහ සුරාබදු - excise 
duty on liquor - ෙමෙසේ වරින් වර සංෙශෝධනය කරනු ලබනවා. ඒ 
අනුව 983 වන සුරාබදු  නිෙව්දනය 2016 අය වැය ෙයෝජනාවක් 
අනුව නිකුත් කරනු ලැබුවා. එම නිෙව්දනය මඟින් ඉස්කාගාර 
බලපත - distillery licence - ගාස්තුව, - තල් අරක්කු සඳහා හැර - 
රුපියල් ලක්ෂෙය් සිට රුපියල් මිලියන සියය දක්වා ද, අරක්කු 
නිෂ්පාදන බලපත - licence for manufacture of liquor - ගාස්තුව 
රුපියල් පණස්දාෙහේ සිට රුපියල් මිලියන 50 දක්වා ද වැඩි කරන 
ලදි.   

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් විසින් ෙමම 
බලපත ගාස්තු ඉහළ යාම දරාගත ෙනොහැකි බව සඳහන් කරමින් 
අදාළ බලපත ගාස්තු සංෙශෝධනය කර ෙදන ෙලස අෙප් 
අමාත්යාංශයට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළා.  

තවද, ෙමම බලපත ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට එෙරහිව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු කිහිපයක්ද ෙම් වන 
විටත් ෙගොනු කරලා තිෙබනවා. ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට 
ගනිමින් තල් අරක්කු සඳහා හැර 2017 ජනවාරි 01වන දින සිට 
කියාත්මක වන පරිදි ස්කාගාර බලපත ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 
100 සිට රුපියල් මිලියන 01 දක්වා අපි අඩු කරලා තිෙබනවා. මීට 
අමතරව මත්පැන් ෙබෝතල්ගත කිරීෙම් බලපත ගාස්තුව සෑම 
මත්පැන් ෙතොග ලීටරයකටම රුපියලක් සහ එයට අමතරව 
මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් තල් අරක්කු නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 0.1ක් හා අෙනකුත් නිෂ්පාදන සඳහා රුපියල් මිලියන 
0.5ක් ෙලස ස්ථාවර වාර්ෂික බලපත ගාස්තු ෙගවිය යුතු ෙලස 
බලපත ගාස්තු සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා.  

ෙමම ගාස්තු සංෙශෝධනය 2016.12.15වැනි දින අංක 1997/16 
දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සුරාබදු නිෙව්දන අංක 992 මඟින් 
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. දැනට දිවයිෙන් ස්කාගාර - 
distilleries - 15ක් තිෙබන අතර, මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර 24ක් 
තිෙබනවා. 2015දී වැඩි කරන ලද ඉහත ගාස්තු මත්පැන් 
නිෂ්පාදනකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩු පදනම්ව එය කියාත්මක කිරීම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අත් 
හිටුවා ඇති බැවින් ෙමම මත්පැන් බලපත ගාස්තු අඩු කිරීම නිසා,- 
අද අපි ෙම් අඩු කරන ගාස්තු නිසා- රජෙය් ආදායමට කිසිෙසේත්ම 
බලපෑමක් ෙනොවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් රෙට් නීති 
විෙරෝධී මත්පැන් භාවිතය විශාල පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ලැබී තිෙබන සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව ඇත්ත වශෙයන්ම 
සියයට 61ක් පමණ අද භාවිත කරන්ෙන් නීති විෙරෝධී ආකාරයට 
නිෂ්පාදනය කරන කසිප්පුයි. අපි බලපත ගාස්තු - duties - ආදිය 
වැඩි කරන්න වැඩි කරන්න කසිප්පු පාවිච්චි කිරීම, කසිප්පු 
ෙවෙළදාම, කසිප්පු නිෂ්පාදනය ශීඝව වැඩි වන බව අපට ෙහොදින් 
පැහැදිලියි. අන්න ඒ නිසා මුදල් අමාත්යාංශය හැටියට අපි ෙම් 
කසිප්පු නිෂ්පාදනය අවම කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් බදු සංෙශෝධන කිරීමටත්, බලපත නිකුත් කිරීෙම් 
කමෙව්ද නවීකරණය කරන්නටත්, සංෙශෝධනය කරන්නටත් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම කිසිම රටක මත්පැන් පානය නතර කරන්න 
බැරි බව අපි දන්නවා. නමුත්, මත්පැන් පානය කරනවා නම් 
ෙසෞඛ්යයට හානි ෙනොවන ආකාරයට බියර්, වයින් ආදිය පානය 
කිරීම සඳහා අපි ඒවා ෙබොන අයට යම් සහන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
නිසා ඇමතිවරයා හැටියට මෙග් ෙපෞද්ගලික විශ්වාසය තමයි 
ඇත්ත වශෙයන්ම බියර් සහ වයින් බලපත ලබාදීම වඩාත් ලිහිල් 
කළ යුතුයි කියන එක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද මත්පැන් විකුණන්ෙන් නැති 
දවස්වලට - dry daysවලට - අයත් වන්ෙන් ෙපෝය දවස විතරක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ෙබොෙහෝ දවස්වල මත්පැන් විකිණීම තහනම් කළත් 
විවිධ උත්සව ෙහේතුෙකොටෙගන ෙම් මත්පැන් විකිණීම වැඩි වනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම විකිණීම තහනම් කිරීම තුළින් එක පැත්තකින් 
නීතිවිෙරෝධී කසිප්පු නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, liquor licences තිෙයන supermarketsවල අය, 
නීත්යනුකූලව bars පවත්වාෙගන යන අය කියන්ෙන් වැඩිපුරම 
අරක්කු විකිෙණන්ෙන් ෙපෝය දවසට ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ කියලායි. 
ෙමොකද, ෙගොඩක් අය ෙපෝය දවසට ෙම්වා වහනවා කියලා 
දැනෙගන කලින්ම  ඒවා ෙගදර stock කර ගන්නවා. එෙහම 
නැත්නම් ෙවන ෙකොෙහේ හරි stock කර ගන්නවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, barsවල අයිතිකරුවන් ෙපෝය දවසට ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්?  Bar එෙක් තිෙයන අරක්කු ටික ෙගදර ෙගනගිහින් 
තියාෙගන, ෙග්ට්ටුෙව් පැත්තකින් ඉඳෙගන  සාමාන්ය මිලට වඩා 
ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි ෙවන්න ඒ අරක්කු ටික විකුණා 
ගන්නවා. ඒ අතර කසිප්පු විකුණන අයත් ඒ ආකාරයටම ඊටත් 
වඩා වැඩිෙයන් ෙම් කටයුත්ත කරෙගන යනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙබෞද්ධාගමට 
ගරු කිරීමක් හැටියට ෙපෝය දවසට ෙම් තහනම තිබුණා කියන 
එක ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවට සංචාරකයන් 
වැඩිම පමාණයක් එන කාලෙය් - peak tourist season එෙක් - 
නත්තල් දවසත් - ෙදසැම්බර් මාසෙය් 25ෙවනි දාත් -  දැන් dry 
day එකක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් සංචාරක 
පාරාදීසයක් හැටියට, එෙහම නැත්නම් සංචාරක මධ්යස්ථානයක් 
හැටියට, අපට විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන පධාන ව්යාපාරය හැටියට 
සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට නම් ෙම් වාෙග් යල් 
පැනගිය නීති රීති පිළිබඳව අපි යළිත් සිතා බලන්න ඕනෑ. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එච්චර කාලයක් ගන්ෙන් නැහැ. 

තායිලන්තය ෙබෞද්ධ රටක්. මම තායිලන්තෙය් ඉන්නෙකොට 
අහලා බැලුවාම ඒ අය කිව්වා, අවුරුදු පහ හයකට එක දවසක් 
තමයි ෙම් අරක්කු විකුණන ස්ථාන -මත්පැන් සැල්- වහන්ෙන් 
කියලා.  ඒ, මහ මැතිවරණයක් තිෙයන දවස. අනික් කිසිම දවසක 
ෙම්වා වහන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. මම හිතනවා වයින් සහ 
බියර් සාමාන්ය විධියට විකුණන්න අපි අවසරය ෙදනවා නම්, 
ෙවනත් බරපතළ මත්පැන්වලට ජනතාව ෙයොමුවීම වළක්වා ගන්න 
පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අපි අලුත් විධියට 
හිතන්න ඕනෑ. අලුත් නීතිරීති,- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමා, සාමාන්ය කමයට වයින් හා බියර් විකුණවා 

කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? බලපත නැතිව විකුණන්න ඉඩකඩ ෙදනවා 
කියන එකද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන පැහැදිලි කර ගැනීමක් 
අවශ්යයි. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මම කිව්ෙව්,  මුදල් අමාත්යාංශය හැටියට අපි ෙම් දවස්වල ෙම් 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා; ෙතොරතුරු ගන්නවා. ඒ අනුව අපි 
තීන්දුවක් අරෙගන ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්න ෙපර ඒ පිළිබඳව 
රට දැනුවත් කරනවා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
බලපත රහිතව විකිණීමද? 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
බලපත රහිතව ද, සහිතව ද කියන හැම එකක්ම අප සාකච්ඡා 

කරනවා. නමුත් ඇමතිවරයා හැටියට, පතිපත්තියක් හැටියට මෙග් 
අදහස මම කියන්ෙන්. ඒ අදහස කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා.  මම මීට වඩා දීර්ඝව කථා 
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා. 

ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may commence your speech now.  

 

  
[12.18p.m.] 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, let me at the 

outset thank you for allocating me 10 minutes of the time 
allocated for the Debate today in order to express my 
thoughts on the two Notifications under the Excise 
Ordinance presented by the Hon. Mangala Samaraweera, 
our new Minister of Finance and Mass Media.  Also, 
permit me to digress a little to congratulate the Hon. 
Minister on his new appointment.  It is a great 
achievement indeed. It was only in my last speech before 
this House I reminded the Hon. Minister that he is a 
senior Member of the Government, who has held an array 
of Cabinet portfolios and it would only make any 
politician envy.  Since it has also been prophesied by the 
newspapers that the Hon. Minister would indeed be the 
new Minister of Finance, I reminded him not to be so 
malicious and frivolous but act with dignity giving the 
due respect to the portfolios he represents. I can only 
emphasize and re-emphasize the same now that he is the 
Minister of Finance. More so, I believe that he has the 
distinction of being only the second man after the late 
Hon. Felix Dias Bandaranaike to hold both portfolios of 
Finance and Foreign Affairs.  Actually, the Hon. Ravi 
Karunanayake, the new Minister of Foreign Affairs also 
shares that distinction now. I suppose depending on who 
you look at, either way, you are in distinct company.  

Sir, I believe the Hon. Minister has one more reason to 
be mighty proud of, as he is replacing “Asia’s Best 
Finance Minister”. It is no easy task. Imagine the amount 
of confidence, the President and the Prime Minister must 
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have had on the Minister, Hon. Mangala Samaraweera. 
Little over two years has not expired since “Asia’s Best 
Finance Minister” has been replaced by the Hon. Mangala 
Samaraweera, because the President and the Prime 
Minister are confident that the Hon. Mangala 
Samaraweera can do a better job, even without any 
economic or accounting background, as opposed to 
“Asia’s Best Finance Minister.” I must say, many would 
envy that. Or maybe, it is just another step in the scientific 
process of selecting Cabinet Members, which was 
highlighted by the Government in its elections pledges.  
Either way, I do not want to digress any further, but 
congratulate the Hon. Minister on a fine achievement. 
Well done! 

Hon. Deputy Chairman of Committees, let me bring 
your attention to the gravity of the state of the Ministry 
which the Hon. Mangala Samaraweera is taking over as it 
was highlighted in the Annual Report of the Central 
Bank, 2016. In an article in “The Island” newspaper, Prof. 
Milton Rajaratne of the Faculty of Management of 
University of Peradeniya, highlights 30 economic 
indicators and provides a comparison against 2014 - the 
last year the Hon. Mahinda Rajapaksa governed this 
country. Twenty eight indicators are unfavourable and 
only two are favourable - and that is also very marginally.   

Now, let me emphasize the case of per capita income.  
Thanks to the magnificent economic management of  
“Asia’s Best Finance Minister”, our per capita income 
this year is actually US Dollars 8 and it is less than last 
year. We are only US Dollars 14 higher than that of 2014 
figures, which shows the remarkable ability of the former 
Minister of Finance to take this country down the same 
path, as he took Lanka Sathosa, and mind you that these 
figures I quote are too against the dubiously adjusted 
figures of 2014 by this Government.  

Now, Sir, for example, the following indicators are 
against those of 2014:  as a percentage, Economic Growth  
is down from 2014; Gross National Income is down from 
2014; Gross Domestic Investments are down from 2014; 
Gross Domestic Savings are down from 2014; 
Unemployment Rate is up from 2014; Consumer Price 
Index is up from 2014; Nominal Wage Rate is down from 
2014; Trade Deficit is up; Export Earnings are down from 
2014 and it is particularly dangerous if you take the first 
three months of 2017 because there has been a decline. 
For the last three consecutive years, our exports have 
declined.   

Sir, let me give you a few more examples. According 
to the figures, the Import Expenditure is up from 2014 
and Official Reserves are down from 2014. What about 
the much-talked about debt? The Debt Service Percentage 
has increased from 2014 to 2016 from 20 per cent to 25 
per cent. The Government Debt has increased for two 

consecutive years from 71 per cent of the GDP to 79 per 
cent. The other indicators such as Government 
Expenditure, Deficit Finance Percentage, Interest Rates 
and Lending Rates have all increased showing the 
deteriorating state of the economy. The lack of 
confidence on the economy is highlighted by the 
performance of the Colombo Stock Exchange and 
Foreign Direct Investments.  In the Colombo Stock 
Exchange, all indicators such as ASPI, value of shares 
trade and market capitalization have all deteriorated.  
Foreign Direct Investments have gone down to the levels 
of war era period.  

Sir, I will not go on.  It will be good for the new 
Minister of Finance to study these figures and understand 
the gravity of the situation.  We will let the Hon. Minister 
compare these economic indicators historically year-on-
year and tell us, when in the history of Sri Lanka did we 
have it so bad.  

Sir, I must also bring to the attention of this House 
that these figures which have been cooked up by the 
Central Bank are dubious in nature.   

Take for example the GDP at current market prices. In 
2015, it was stated as Rs. 10,952  billion.  In 2016, this 
figure was revised up to Rs. 11, 183 billion. With  
Rs.10,952 billion, you get a growth of 4.4 per cent.  But, 
if the figure published in 2016 was Rs. 11,183 billion, 
then, it would be lower at 2.2 per cent.  

Also, Sir, I think we need to take into account the 
Auditor-General’s opinion on the Financial Statements of 
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the 
year ended 31st December, 2016.  It is for the first time in 
the economic history of Sri Lanka, the Auditor-General 
refuses to give an opinion. He says, "Because of the 
significance of the matters described in paragraph 2.2 of 
this report, I have not been able to obtain sufficient 
appropriate audit evidence to provide a basis for an audit 
opinion. Accordingly, I do not express an opinion on 
these Financial Statements." 

I wonder whether the new Minister of Finance 
understands the gravity of this situation.  Normally, when 
the Ministry of Finance wants to issue Bonds, it issues an 
Offering Circular to famous international investment 
banks, such as Barclays, Merrill Lynch, Citigroup, 
HSBC, et cetera.  The Offering Circular states the 
accuracy of the information provided by the Central 
Bank. In this particular Offering Circular, it states, "The 
Issuer, having made all reasonable inquiries, confirms 
that this Offering Circular contains all information which 
is material in the context of the Offering, that the 
information contained in this Offering Circular is true and 
accurate in all material aspects and is not misleading, that 
the opinions and intentions expressed in this Offering 
Circular are honestly held and that there are no other facts 
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the omission of which would make this Offering Circular 
or any of such information or the expression of any such 
opinions or intentions misleading. The Issuer accepts 
responsibility accordingly." 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have five minutes more.   
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Thank you, Sir. 

So, you look at the gravity of the situation. When 
these foreign investment banks come and check from the 
Central Bank the accuracy of the information, the Auditor 
General cannot confirm the accuracy of the information 
because the former Minister of Finance has not told the 
truth. I think, this will result in the Sri Lankan 
Government having to pay much higher prices at future 
auctions.  

Also, it must be said that our Debt-to-GDP Ratio has 
been manipulated because earlier the value was taken on 
the face value of  Bonds, but in this instance, the Minister 
has refrained from taking the face value in order to show 
the Debt-to-GDP equity ratio at 79 per cent.  Actually, the 
figure is somewhat over 83 per cent.  

Sir, it is better, if the Minister takes stock of what is to 
come.  Sri Lanka's stuttering economy is burdened with 
high foreign debt payments of over US Dollars 3 billion  
per year from this year onwards and if the Minister fails 
to restore any confidence in the economy and attract 
Foreign Direct Investments, it is not to the promised land 
that the "Yahapalana Government" will lead us to, but to 
another revolution.  

Interestingly enough, Sir, I was in conversation with a 
friend of mine and he was trying to explain the business 
cycle theory.  He explained that after every 20 odd years, 
all business cycles peak at the same time and argued that 
there will be a conjuncture around 2020.  Well if that is 
the case I can honestly say, good luck to the Minister.  

One more thing, about this new Cabinet reshuffle: it is 
indeed a rare combination to include Finance and Media. 
Stranger and more so is the fact that Hon. Ravi 
Karunanayake who has been given the Foreign Ministry 
portfolio has retained control of the Development 
Lotteries Board, National Lotteries Board and an array of 
Government institutions. This must be the scientific 
methodology, which the Hon. Prime Minister so proudly 
spoke before the elections. My only contention is that the 
rationality cannot be understood by anyone except 
perhaps the Hon. Prime Minister himself. Well it has 

often been said by the UNPiers that the Hon. Prime 
Minister is Asia's best brain, so now I see the 
complexities with which Asia's best brain works.  

In my parting thoughts may I humbly suggest to the 
Hon. Minister that he refrains from including favourable 
proposals only targeting his friends in the next budget. I 
think we saw plenty in the 2016 Budget Proposals. Might 
I also suggest to the Hon. Minister not to accept rent 
money from various people and not give any bonded 
warehouses to his close relatives on lease or appoint 
unsuitable relatives to State enterprises. The list is 
endless. I think, we all get the drift.  

So if the Hon. Minister adheres to my humble advice, 
he will do a better job than the former Finance Minister. 
He said that he has big shoes to fill. He might not have 
the intellectual capacity of Dr. N. M. Perera or Hon. 
Ronnie De Mel, but I do believe that the new Finance 
Minister will be a better listener than the former Finance 
Minister as we all know the garden path the former 
Finance Minister has led us.  

I congratulate the new Finance Minister and let us 
hope for the best. 

Thank you. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. 

Order, please!  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. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Bandula Gunawardane. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙකොපමණ කාලයක් 

ෙවන් කර තිෙබනවාද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have 20 minutes. 
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[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා 

වශෙයන් අෙප් මංගල සමරවීර මහතා ස්වකීය අමාත්ය ධුරෙය් 
වගකීම භාර ගැනීෙමන් පසු අද පථම වතාවට තමයි සුරාබදු 
නීතිරීති ලිහිල් කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

1989 අෙප් රෙට් පැවතුණ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී තරග 
කර මමත්, එතුමාත් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කළා. ඒ කාලෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් සිද්ධ වුෙණ්, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 148. ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරුණු පධාන වගකීම මත ඉතාම සාරගර්භ 
වාද විවාදයි. ඒ කාලෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව කිෙයව්වා නම් එතුමාට 
ඒවා මතක් කර ගන්න පුළුවන්. එදා ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කළ වැදගත් ෙමන්ම, රෙට් වග කිවයුතු කැබිනට් අමාත්යවරුන් වූ 
ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, ගරු ගාමිණී දිසානායක වාෙග් මහත්වරු 
අපි විපක්ෂය වශෙයන් රාජ්ය මූල්ය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු කරුණු 
පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් අවධානය ෙයොමු කරලා, විපක්ෂය සමඟ 
සංවාදශීලීව, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ පතිපත්තියක් තමයි 
අනුගමනය කෙළේ. එහිදී ෙබොෙහෝ ෙද් අපි ඉෙගන ගත්තා. එය 
විෂයානුබද්ධ කරුණක් නිසා අපටත් ඉෙගන ගන්න පුළුවන් ෙද් 
කියන්න තරම් විෂයය පාමාණිකෙයෝ තමයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ. 
නමුත් ෙම් මෑත භාගෙය් හිටපු මුදල් අමාත්යවරයාෙග් තිබුණු 
පළමුවැනි ගැටලුව තමයි, මුදල් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
තිෙබන බලය එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්පළක් ෙලස සලකා තීන්දු 
තීරණ ගැනීමට යාම. ඒ තුළින් විශාල වශෙයන් වැරදි සංඛ්යා දත්ත 
මත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන අසත්ය පකාශ කරමින්, 
ඉතාමත් දරදඬු මුදල් අමාත්යවරෙයකුෙග් භූමිකාවක් රඟ දැක්වීම 
තමයි එතුමාෙග් ධුරය අෙහෝසි ෙවන්න බලපාපු පධාන ෙහේතු 
සාධකය. එම නිසා 1989 පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳ විශාල අත් 
දැකීමක් තිෙබන මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට, එතුමා ළඟම 
ආසනෙය් ඉන්න එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙගනුත් අහලා, ඒ 
කාලෙය් පරණ හැන්සාඩ් වාර්තා ටික අරෙගන කියවලා බැලුෙවොත් 
මතක් ෙව්වී එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙමොන තරම් වග 
කීමකින් රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය සිද්ධ වුණාද කියලා. එම 
ආදර්ශ මත අපිත් එක්ක ඇහුම් කන් ෙදන මුදල් අමාත්යවරෙයක් 
ෙලස කටයුතු කරන්න එතුමාට ශක්තිය ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් තමයි මම ෙම් කථාව ආරම්භ කරන්ෙන්.  

එතුමාෙග්  කථාෙව්දී, සුරාබදු පිළිබඳ අදහස් කීපයක් දැක්වූවා. 
එහිදී සඳහන් කළා වයින්, බියර් වැනි සැර අඩු මත් දව්ය අඩු මිලට 
ජනතාවට ලබා දීෙමන් සැර වැඩි මත් දව්ය භාවිතය අඩු කරන්න 
පුළුවන් කියලා. ඒක බටහිර රටවල න්යායාත්මකව තිෙබන 
පිළිගැනීමක්. ඒ පිළිබඳ ෙම් රෙට් ආගමික නායකයන් සහ විවිධ 
ක්ෙෂේතවල විද්වතුන් සම්බන්ධ කරෙගන සංවාදයක් ෙවනම ඇති 
විය යුතුයි කියලා අපි අදහස් කරනවා. "මතට තිත" නැත්නම්, 
මතින් රටට හා ජාතියට වන විනාශය වළක්වාෙගන, ඒවා අවශ්ය 
කරන අයෙග් අවශ්යතාත් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් 
සකස් කර ගැනීම පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා අපි හිතනවා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු විශාල 
ෙචෝදනාවක් තමයි, මුදල් අමාත්යාංශය සුරාබදු පතිපත්තිය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී  ෙපෞද්ගලික න්යාය පත අනුව කියාත්මක 
වුණාය කියන එක. ඒ සඳහා උදාහරණ ෙදකක් සඳහන් කළ 
හැකියි.  

පළමු වැන්න, පසු ගිය වසෙර් ගංවතුර උවදුර නිසා එක්තරා 
බියර් ෙකොම්පැනියකට පමණක් සහන ලබා දීම.  ෙසල්වනායගම් 

කියන ගජ මිතුරන්ට සුවිශාල වාසි ලබන්න, විශාල ෙලස බදු සහන 
ලබා දීලා එම සමාගමට පමණක් ෙපෞද්ගලිකව විෙද්ශයන්ෙගන් 
බියර් ආනයනය කරන්නට ඉඩ දුන්නා. එෙසේ සහන ලබා දීෙමන් 
රාජ්ය මූල්යයට ෙකොපමණ අලාභයක් සිදු වුණාද කියන එක 
පිළිබඳව වාර්තාවක් ගරු ඇමතිතුමා අනාගතෙය්දී ඉදිරිපත් කරයි 
කියලා මම හිතනවා.  

ඒ වාෙග්ම ෙසල්වනායගම්ලාට පමණක් විෙශේෂ වන බදු සහන 
ලබාදීෙම් පතිපත්තියකට මාරු ෙනොෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ෙදවනුව, ෙම් රෙට් මහ දවල් මහ බැංකුෙව් ඇති වුණු මහා 
මුදල් මං ෙකොල්ලයට සම්බන්ධ, අද ජනාධිපති ෙකොමිසමකදී 
සියලු කරුණු ෙහළිදරවුවන පර්ෙපචුවල් ෙටෂරීස් සමාගම 
ෙමන්ඩිස් කම්පැනිය අයිති කර ගැනීම සහ ෙමන්ඩිස් සමාගම 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් අලුතින් ඉස්කාගාර විවෘත කිරීම, ඔවුන්ෙග් 
බලය පාවිච්චි කරලා මාධ්ය ආයතන මිල දී ෙගන, ඊළඟට 
රූපවාහිනී ශව්ය දෘශ්ය මාධ්යයත් අරෙගන තමන්ෙග් ෙම් ජාවාරම් 
තුළින් -ෙහොරකම තුළින්- ෙසොයාගත්ත මුදල් ආෙයෝජනය කිරීම, 
රාජ්ය අනුගහය සහිතව තවත් ෙවනත් ව්යාපාරික ක්ෙෂේතවලට 
විශාල ෙලස ව්යාප්ත කිරීම, නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් මුස්ලිම්, දවිඩ 
ජනතාව බහුලව වාසය කරන පෙද්ශවල ෙමන්ඩිස් සමාගම් හරහා 
ඉස්කාගාර ඇති කිරීම පිළිබඳව අලුත් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න කැමැතියි. සුරාබදු 
පිළිබඳව  එපමණයි මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ 
පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති විය යුතුයි කියන තැන තමයි අපි ඉන්ෙන්.  

2016 වර්ෂෙය්දී මුදල් අමාත්යතුමා, මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් එතුමාෙග් නිෙයෝග නිසා ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
ෙනොමඟ යවන අසත්ය වාර්තා, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවාය 
කියන කාරණය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් අපි දිගින් දිගටම 
කියා සිටියා. රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
වාර්තා වැරැදියි කියන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි තමයි 2016 අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් සම්පූර්ණ වාර්තා වැරැදියි කියන එක 
කථානායකතුමාට පැමිණිලි කෙළේ. ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම මුදල් 
අමාත්යවරෙයක් ෙනොකරන, වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව සකස් කරලා 
මුදණය කරලා ඉදිරිපත් කරනෙකොට අධ්යාපන අමාත්යාංශ ෙය් 
වැය ශීර්ෂෙය් පුනරාවර්තන වියදම් යටෙත් එක අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන 121 බැගින් රුපියල් බිලියන 364ක, ෙවන්ෙන් 
නැති වියදමක් ෙවනවාය කියලා ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා. 
සාමාන්යෙයන් ඒ පිළිබඳ ඉතා පුළුල් තාක්ෂණික අවෙබෝධයක් 
නැති කිසි ෙකනකුට එය අහුවන්ෙන් නැහැ.  

අපි 225ෙදනාම මුළා කරලා තමයි ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානියා 
ෙලස කථානායකතුමාට විගණකාධිපතිතුමා පැමිණිලි කරන්න 
ඉස්ෙසල්ලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් පිළිබඳ බලය තිෙබන අය 
ෙලස ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, කුමාර 
ෙවල්ගම මැතිතුමා සහ මම -අෙප් මන්තී කණ්ඩායම- 
කථානායකතුමාෙග් කාමරයට ගිහින් ෙම් පැමිණිල්ල කළා. "සර්, 
රෙට් මුදල් පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට රුපියල් බිලියන තුන්සිය ගණනක වැරැදිසහගත 
අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ඉලක්කම් වැරැදියි" කියා 
අපි පැමිණිල්ල කළාම, විභාගයක් පවත්වන්න පසුව දා අපට 
එන්න කියලා ගරු කථානායකතුමා කිව්වා.  

පසුව දා කථානායකතුමා සිටියා, නිෙයෝජ්ය කථානායක තිලංග 
සුමතිපාල මැතිතුමා සිටියා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි සිටියා. 
"ගිණුම්වල පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා කියනවා. එය පැහැදිලි 
කරන්න"යි කියලා මට කිව්වා. ෙමොකද, 1989 සිට, ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලාෙග් කාලෙය් සිට 
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දිගටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් පිළිබඳව, මූල්ය කළමනාකරණ 
කියාවලිය පිළිබඳව පාමාණික අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක් 
ෙලස දිගටම කථා කරපු නිසා මට කිව්වා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පැහැදිලි කරන්නය කියලා. අපි පැහැදිලි කළා. එතෙකොට හිටපු 
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමය අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති එකයි 
පුදුෙම්, ෙමය අලුත් accounting system එකක්ය කියලා. අෙන්! 
අනික් අයත් කිව්වා, "ඔව්. ෙම්ක අලුත් system එකක් ෙවන්න 
ඇති"යි කියලා. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් සියලුම අමාත්යාංශවල වැය 
ශීර්ෂවලට ෙමය ඇතුළත් කරනවාය කිව්වා. එෙහම කිව්වාම අනික් 
අයත් කිව්වා, "ආ, එෙහම නම් ඉතින් ලබන අවුරුද්ෙද් අනික් 
සියලුම ආයතනවලට දමනවා ෙන්" කියලා. අපි ඇහුවා, "ඒක 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඉඩම්, ෙගොඩනැඟිලි පවත්වාෙගන යෑෙම් 
වටිනාකම කියා, කරන්ෙන් නැති වියදමක් හැම අමාත්යාංශයකටම 
දැම්මාම, වියදම ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් වැඩි ෙවයි. ආදායම 
 එෙලසින් වැඩි වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට අය වැය පරතරය 
ෙකොපමණ ෙවයිද? ඒ අය වැය පරතරය පියවන ආකාරය 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අය වැය පරතරය පියවන්න ණය ආධාර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමවැනි තත්ත්වයකට පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙගන යන්ෙන් ඇයි?" කියලා. හරිහැටි විපක්ෂයක් සිටියා නම් අපට 
එදාම ෙම් සිදුවන විනාශය නතර කරගන්න තිබුණා, "ෙමය 
නිවැරැදි කරලා එන තුරු ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා. 

අවාසනාවට එෙහම ෙදයක් වුෙණ් නැහැ. ඒක නිසා අපි 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් මුදල් අමාත්යවරයාට විරුද්ධව 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අත්සන් කළා. 2016 ගිණුම් වාර්තා 
වැරැදියි කියන එක පිළිබඳ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අදත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පුස්තකෙය් මුදණය ෙවනවා. එෙහම 
ෙවලා තිෙබනෙකොට විගණකාධිපතිතුමා රාජ්ය මූල්ය සම්බන්ධව 
බරපතළ කරුණක් විගණන වාර්තාෙව් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් යන නිසා ගරු සභාෙව් දැන 
ගැනීම සඳහා එහි ෙකොටස් කිහිපයක් ගැන මා කියන්න කැමැතියි. 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් 2016 වාර්ෂික වාර්තාෙව් විගණකාධිපති 
වාර්තාෙවහි ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා: 

"2013 අංක 15 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) (සංෙශෝධන) 
පනතින් සංෙශෝධිත 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) 
පනත පකාරව රජෙය් මුළු බැරකම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 80 
ක පමාණයක් ෙනොඉක්මවිය යුතුෙව්. 2016 මූල්ය පකාශන අනුව 2016 
ෙදසැම්බර් 31 දිනට  මුළු බැරකම් වටිනාකම රු. මිලියන 9,864,512 ක් වූ 
අතර, එය 2016 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය වූ රු. 
මිලියන 11,839,000 සමඟ සැසඳීෙම්දී සියයට 83.3 ක් වූ ෙහයින්, එය 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනෙත් සඳහන් උපරිම බැරකම් සීමාව 
ඉක්මවා යාමක් බව නිරීක්ෂණය විය." 

ඉතාම බරපතළ කරුණක්. රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් වශෙයන් ණය අනුපාතය තමයි ෙලෝකෙය් රාජ්ය ණය 
බර පිළිබඳ ආර්ථික විද්යාත්මක දර්ශකය. එතැනින් එහාට 
දර්ශකයක් නැහැ. ෙලෝකය මනින්ෙන් එෙහම තමයි. ෙනොපියවූ 
මුළු රාජ්ය ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙබදලා සියෙයන් වැඩි 
කිරීම තුළින් තමයි රාජ්ය ණය අනුපාතය ගන්ෙන්. ෙම්ක තමයි 
Fitch Ratings එක බලන්ෙන්. ෙම්ක තමයි Moody’s බලන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි World Bank එක, IMF එක ඕනෑම රටක් ගැන  
බලන්ෙන්. 2002, 2003, 2004 ආණ්ඩු කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ -රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා නායකත්වය දරන කාලය තුළ- ෙම් ණය 
අනුපාතය තිබුෙණ්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියය නම් රෙට් 
ෙනොපියවූ ණය බර 103යි;104යි;105යි. රෙට් දැවැන්තම ණය 
අර්බුදය තිබුෙණ් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා රට භාර ගන්නෙකොට. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා ණය පමාණෙය් අනුපාතය එතැනට තිබුෙණ්. 
ෙම්ක තමයි මහ ෙපොෙළොෙව් පවතින යථාර්ථය. ඒ ණය පියවීම 
භාර අරෙගන මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය අවසන් ෙවනෙකොට ඒක 
70.1ට අඩු කරලායි තිබුෙණ්. ඒකයි ඇත්ත ගණන. දැන් ඒක 
අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට 83ට වැඩි කරලා.  

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒ සඳහා වන විෙශේෂ නිල කාර්ය භාරය ඉෂ්ට 
කෙළේ මම. අපි ඒ ආණ්ඩු කාලෙය් කරපු ෙහොඳම ෙද් තමයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල්ය කළමනාකරණය විනයකට යටත් කරන්න 
මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ෙගන ඒම. ඒ පනෙත් 
කියලා තිෙබනවා, "රටක ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
80 ඉක්මවන්න බැහැ." කියලා. ෙම් රජය 83 ඉක්මවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ඒක ෙම් ගරු සභාවටවත්, රටටවත් කියලා නැහැ. ණය 
අඩුෙවන් ෙපන්වලා, ෙබොරුවක් කරලා මුළු රටමත්, අන්තර්ජාතික 
පජාවත් රවටලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝක 
බැංකුව ඇතුළු සියලුෙදනාටම රට පිළිබඳ ඉතාම වැරැදි චිතයක් 
නිර්මාණය කිරීමට ෙම් රජය කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙමය 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් දරුණු පකාශනයක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, එහි ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා: 

"... ඒ අනුව, රු. මිලියන 8,793,959 ක් ෙලස මූල්ය පකාශනවල 
දක්වා තිබූ ණය ගැනීම්වලින් ජනිත වන ආෙයෝජන හා වත්කම් නිෂ්චිතව 
හඳුනා ගැනීම, සහ ඒවාෙය් නිවැරැදිතාවය, පැවැත්ම හා සම්පූර්ණත්වය 
පිළිබඳව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙතොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් 
ෙනොෙකරුණි. එෙසේම, ෙමම ආෙයෝජන හා වත්කම් වටිනාකම තුළ 
පුනරාවර්තන වැය ඇතුළත්ව ෙනොමැති බවට තහවුරු ෙනොවීය." 

ඒ කියන්ෙන්, ණය ගත්තාම ඒ ණය රාජ්ය ෙශේෂ පතෙය් වගකීමක් 
ෙලස දැක්ෙවනෙකොට -liability එකක් ෙලස දැක්ෙවනෙකොට- ඊට 
සමාන වත්කම් පමාණයක් -assets පමාණයක්- තිබිලා වත්කම්, 
වගකීම්වලට සමාන කරනවා. ඒ වත්කම් වගකීම්වලට සමාන 
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ගත්ත ණය පාග්ධන වියදම්වලට 
ෙයෙදව්ෙවොත් පමණයි. ෙම් ණය අරෙගන ඒවා පුනරාවර්තන 
වියදම්වලට දාලා, පුනරාවර්තන වියදම් ෙමොනවාද කියලා ඔප්පු 
කරන්න කියලා විගණකාධිපති ඉල්ලනෙකොට, විගණකාධිපතිට ඒ 
වාර්තා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා විගණකාධිපතිතුමා කියනවා, 
''මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාව පිළිබඳ හරියට කරුණු ඉදිරිපත් 
ෙවලා නැහැ.'' කියලා. එෙහමනම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරන 
පධාන වගකීම කුමක්ද? අලුත් මුදල් ඇමතිවරයාට පැවෙරන 
පධාන වගකීම කුමක්ද? 2015-2016දී ඇත්ත ඉලක්කම් පිළිබඳ 
සංඛ්යා දත්ත සහිතව රෙට් නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, 
මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය, සාර්ව ආර්ථික 
විචල්යයන් ෙකෙරහි ඇති වන බලපෑම ෙමොකක්ද කියලා නිවැරැදි 
ඒවා ඉදිරිපත් කරන එක තමයි පධාන කරුණ හැටියට කරන්න 
ඕනෑ.  

Public Accounts Committee එෙක් සාමාජිකෙයක් වශෙයන් 
ඒ පිළිබඳව මම 2017.06.06 වැනි දින රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සභාපතිතුමාට යැවූ ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

''2016 වර්ෂෙය් මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා සහ 
විගණකාධිපති වාර්තා පිළිබඳ පුළුල් විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම.  

උක්ත කරුණට අදාළ රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාෙව් විෙශේෂිත මහා 
සභා රැස්වීමක් කැඳවන ෙලසද, ඒ සඳහා අදාළ සියලු පාර්ශවයන් කැඳවන 
ෙලසද, ඒ හා ආනුෂංගික හා ෙවනත් පියවරයන් ගැනීමටත් කාරුණිකව 
වන ෙලසද ෙමයින් ඉල්ලා සිටිමි.''   

ඒ අනුව රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා -
ලසන්ත අලගියවන්න මහතා- අදාළ කාරක සභාව රැස් කළා. 
කාරක සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සාමාජිකයනුත් සමඟ මුදල් 
වාර්තාව පිළිබඳ -විගණකාධිපති වාර්තාව පිළිබඳ- පුළුල් 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපි ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළා. ඒ 
පරීක්ෂණය ආරම්භ කරලා, අපි ඒ ෙතොරතුරු ටික ෙහොයා ෙගන -
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් නිවැරැදි; සත්ය ෙතොරතුරු දැන ෙගන- 
අය වැය හා අය වැය කියාවලියට සම්බන්ධ ෙවමුය කියන 
ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. ෙම් හා සම්බන්ධිතව 
අවංකව, 1989 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට රාජ්ය මූල්ය හා සම්බන්ධිතව 
ද්ෙව්ශ සහගත ෙනොවන, රටට හිතවත් හා විවිධ ආණ්ඩු යටෙත් 
ඉවසීම පුරුදු විය යුතු, විෙව්චනයන් කරපු මන්තීවරු ෙලස අපි 
ෙම්ක ඉදිරිපත් කරනවා. 

1889 1890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් ඉතා විශාල 
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 2016 වර්ෂය තුළදී ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට පරිගණක ආශිත ගිණුම් සඳහා වූ ෙලොතරැයි 
පත් මුදණය, භාරදීම, පසම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන ලද 
විගණන වාර්තාව විගණකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විගණන වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා, ෙලොතරැයි සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි පහක් ලබා 

ෙදන්න. මම ෙලොතරැයි පශ්නය විතරක් කියනවා. ෙමොකද, 
වර්තමාන විෙද්ශ කටයුතු හා අභ්යන්තර ෙලොතරැයි භාර 
අමාත්යතුමා මුදල් අමාත්යවරයා ෙලස සිටියදී,-[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
විනාඩි පහක් ඔබතුමන්ෙග් Party එෙකන් ෙදනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මට තව ඕනෑ 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි.  

ෙලොතරැයි පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. මහජන විශ්වාසය මතයි ෙලොතරැයි රඳා පවතින්ෙන්. 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ෙලොතරැයිය පිළිබඳ රවි 
කරුණානායක හිටපු මුදල් අමාත්යතුමාෙග් යුගෙය්දී විශාල 
පශ්නයක් මතු වුණා.  

මම ඒ අවස්ථාෙව්දී  ''මව්බිම'' පුවත් පතට ෙමෙසේ කිව්වා. 
2017.02.15 වැනි දින මා විසින් මව්බිම පුවත් පතට කරන ලද 
පකාශෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

''එකම ෙලොතරැයිය රුපියල් 20ටත්,  30ටත්, මිල නැතිවත් විකුණලා.  

රවි දිගින් දිගටම ආර්ථික අර්බුදවලට ආරාධනා කරනවා.  

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය වහාම ජනපති අතට ගත යුතුයි''  

මම "මව්බිම" පුවත් පතට කළ පකාශය ඇතුළත් ෙකොටස ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ඊළඟට, 2017  ෙපබරවාරි 15වන බදාදා ''මව්බිම'' පුවත් පෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 ''ෙලොතරැයි පිළිබඳ මහජනතාවෙග් විශ්වාසය මුදල් ඇමැති රවි 
සම්පූර්ණෙයන්ම පලුදු කරලා.  

ෙලොතරැයි මණ්ඩලය වහාම ජනාධිපති යටතට පවරා ගන්න.''  

මා කළ එම පකාශය ඇතුළත් ෙකොටසත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සභාගත* කරනවා. 

2016.02.16 වැනි දින ''ලංකාදීප'' පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

 ''ෙගොවිෙසත 1419 වාරෙය් ෙලොතරැයි පත් අවුල:  

මණ්ඩලෙයන් පරීක්ෂණයක්.''   

ඒ ෙලොතරැයි පත් තුන ෙපන්වමින්, ඒ ෙලොතරැයි පත් තුනත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා. 

ෙම් ෙලොතරැයි පත් තුනම සම්පූර්ණෙයන් වැරදි සහගත ෙලස 
එකම දිනුම් ඇදීමක් හැටියටයි තිෙබන්ෙන්. ඒවා1419 වාරයට 
අදාළයි. එකක් රුපියල් 30යි; තව එකක් රුපියල් 20යි; එකක මිල 
සඳහන් වී නැහැ. ෙම්වාෙය් ත්යාග එකිෙනකට ෙවනස්. ෙම්වාට 
අදාළ දිනුම් ඇදලා ඉවරයි. ෙම්වාට වගඋත්තරකරුෙවක් නැහැ. 
ෙම් පිළිබඳ විගණන වාර්තාවක් තිෙබනවා. ඒ විගණන වාර්තාෙව් 
ෙමෙහම කියනවා : 

''ඇගැයීෙම් සහ ෙත්රීෙම් කාර්යය පටිපාටිෙය් විනිවිදභාවය සහ  
නිත්යභාවය සහතික වීම යන අවශ්යතාවයන් ඉටුවන පරිදි 2016 වර්ෂය 
තුළ සිදු කළ ෙගොවිෙසත, වාසනා සම්පත, සුපිරි වාසනා සම්පත, ජාතික 
සම්පත හා සුපිරි ෙදලක්ෂපති ෙලොතරැයිපත් මුදණය හා භාරදීම යන 
පසම්පාදන කියාවලිය ෙමෙහයවා ෙනොමැති බව නිගමනය කරනු ලැෙබ්." 

ෙමෙහම කියන්ෙන් කවුද? විගණකාධිපතිතුමායි කියන්ෙන්?  

ඊළඟට ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

" (ඇ)මණ්ඩලෙය් පතිරූපයට හානිවන සිදුවීම් ෙවනුෙවන් විධිමත් 
පරීක්ෂණ කඩිනමින් පවත්වා අදාළ නිගමනවලට පැමිණ ෙනොමැති බව 
නිගමනය කරනු ලැෙබ්."  

ෙමෙහම තිබියදී, ලංකාෙව් ෙහෝ ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් රටක 
නැති ෙලස ෙම් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය කියන උසස්, 
ජාත්යන්තර පිළිගැනීමකට ලක් වන අමාත්යාංශ ෙය් 
අමාත්යවරයාට ෙම් සියලු ෙචෝදනා සහිත ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
වගකීම නැවත භාර ෙදනවා. ඒක විගණකාධිපති කියන විධියට 
සම්පූර්ණ වැරැද්දක්.  ෙමොකද, විගණකාධිපතිතුමා කියන ෙද් ෙම් 
වාර්තාෙව් -2016 වර්ෂය තුළදී ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට 
පරිගණකාශිත දිනුම් ඇදීම සඳහා වූ ෙලොතරැයිපත් මුදණය හා 
භාරදීම පිළිබඳ පසම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් සිදුකරන ලද විෙශේෂ 
විගණන වාර්තාෙව්-  22 වැනි පිටුෙව් (ඕ) ෙඡ්දය යටෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා:   

 "ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ්ය ව්යාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කළමනාකරණ 
විගණන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් නිසි 
අධීක්ෂණයක් සිදුකළ යුතු බව." 

දැන් බලන්න, ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් නිසි අධීක්ෂණයක් කරන්න කියනවා. 
භාණ්ඩාගාරය ෙකොෙහොමද නිසි අධීක්ෂණයක් කරන්ෙන්? 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් 
යටෙත්. එතෙකොට විගණකාධිපතිතුමාෙග් නිර්ෙද්ශවලට අනුව 
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් මූල්ය කළමනාකරණය කරන්ෙන්. 
විගණකාධිපතිවරයා කියනවා,  ෙලොතරැයි කමය මහජන විශ්වාසය 
මත රඳා පවතින එකක් නිසා එහි විශ්වසනීයභාවය පලුදු වන 
කරුණු ෙයදිලා තිෙබන නිසා ඒක ගැන මහා භාණ්ඩාගාරය, මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තු විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා. එෙසේ අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියන ෙකොට ඒවා තිෙයන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය යටෙත් නම් ඒක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

1891 1892 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඊළඟට, එම වාර්තාෙව් එම පිටුෙව්ම (ක) ෙඡ්දය යටෙත් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා:  

"ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් විධිමත් පසම්පාදන කියාවලියක් 
අනුමත කරෙගන ෙනොමැති බැවින් සියලුම පසම්පාදනය සඳහා (2006 
ජනවාරි 25 දිනැති ජා.ප.නි චෙකල්ඛන අංක 8 දරන) රජෙය් පසම්පාදන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සංගහෙය් සහ එයට අදාළ පසුකාලීන සංෙශෝධනයන්හි 
නියමයන් තරෙය් ආරම්භ කළ යුතු බව" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් "2016 වර්ෂය තුළදි 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට පරිගණකාශිත දිනුම් ඇදීම සඳහා වූ 
ෙලොතරැයිපත් මුදණය හා භාරදීම පිළිබඳ පසම්පාදනය 
සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන ලද විෙශේෂ විගණන වාර්තාව" මා 
සභාගත* කරනවා. 

එතෙකොට ෙලොතරැයි පිළිබඳ ෙමෙහම දැවැන්ත අර්බුදයක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ඒ අර්බුදය ඇති කරපු 
පාර්ශ්ව හා සම්බන්ධිත ඇමතිවරයාටම ඒ ෙලොතරැයි ටික භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන්  ෙමොන යහපාලන මූලධර්මය අනුව ද කියලා මා දැන 
ගන්න සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ඊෙය් ඉඳලා ෙඩොලරයකට ෙගවිය යුතු 
මුදල රුපියල් 155ක් බව. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගෙය් 2005දී ෙඩොලරෙය් අගය රුපියල් 101යි; 2014දී 
රුපියල් 131යි. අවුරුදු 10කට ෙඩොලරයකට ෙගවිය යුතු  පමාණය 
වැඩි වුණා රුපියල් 30කින්. සාමාන්යෙයන් අවුරුද්දකට වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් තුනයි. එවකට රුපියල් 131ට තිබුණු 
ෙඩොලරෙය් අගය දැන් රුපියල් 155යි. ෙම් අවුරුදු ෙදකහමාරක 
කාලය තුළ රුපියල් 24කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුද්දකට 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් අටකින්. රුපියල බාල්දු ෙවලා 
ෙනොෙවයි, මස්තබාල්දු ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල  කඩා වැටීම 
තුළින් ඇති වන ජාත්යන්තරෙය් අර්බුදය තවත් දරුණු අතට 
හැෙරනවා,  මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙම් සමස්ත කියාවලිය පිළිබඳව 
නිවැරදි පසුවිපරමක් විගණකාධිපති සමඟ ෙනොකෙළොත්.  ෙමොකද, 
ජාත්යන්තර තලෙය් තිෙබන විශ්වාසය ෙමෙලසින් පලුදු වන 
ෙකොට, විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් රජෙය් සුරකුම්පත්වල ආෙයෝජනය 
කරපු මුදල් සියල්ල ආපසු අරෙගන යන ෙකොට, ෙම් ණය වැරදියට 
වාර්තාගත කරන ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන පකාශන 
කර තිෙබන ෙකොට, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වාෙග්ම අෙනකුත් 
Fitch Ratings, Moody’s වාෙග් ආයතන එක්ක ෙම්වා 
ගැටගැෙහන නිසා කරුණාකර, පාර්ලිෙම්න්තුවක් වශෙයන්  
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව,  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව සමඟ එක්ව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීතුමන්ලා රාජ්ය 
මූල්ය පිළිබඳ ඇත්ත වාර්තාවක් ලබා ගන්න කටයුතු කරමුය 
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 1.55] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශ මඟින් 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිෙව්දන ෙදකක් අනුමත කරන අද දින 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. මුදල් අමාත්යතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් හිටියා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා 
හිෙතනවා. නමුත් එතුමා ගරු සභාෙව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැතත් ෙම් 
කරුණු කිහිපය අවධාරණය කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා.  

එක කාරණයක් තමයි, ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් හැමදාමත්, 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ඇති කළ දිනෙය් සිටත්, මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
පැවතුෙණ්. මම ආණ්ඩුෙවන් දැනගන්නට කැමැතියි, මුදල් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙවනත් 
අමාත්යාංශයකට පවරනු ලැබූෙය් ඇයි කියලා. ඒ ෙමොකද, මා සතුව 
තිෙබනවා, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවීෙම් පනත. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ පනෙත් ෙබොෙහෝ තැන්වල 
ඉතා පැහැදිලි ෙලස, "අමාත්යවරයා" ෙලස සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා. ඕනෑම පනතක අමාත්යවරයාට පැවෙරන බලතල සහ 
අමාත්යවරයා පිළිබඳව සඳහන් වී තිෙබනවා. පනතක අවසානෙය් 
ෙම් අමාත්යවරයා කවුද කියලා කියනවා. ඕනෑම පනතක 
"අමාත්යවරයා" ෙලස සඳහන් කළාට ඒ පනෙත් අවසානයට ඒ 
අමාත්යවරයා කවුද කියලා කියනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය ස්ථාපනය කළ පනත අනුව අමාත්යවරයා ෙලස 
හඳුන්වන්ෙන් මුදල් අමාත්යවරයා බව පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ස්ථාපනය කළ 
පනතට අනුව ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය අනිවාර්යෙයන්ම මුදල් 
අමාත්යාංශයට පැවරිය යුතු ආයතනයක් බවට පත් ෙවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පනත සංෙශෝධනය 
කරලාත් නැහැ. ෙම් පනතට අනුව ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
අමාත්යවරයා බවට පත් ෙවන්ෙන් මුදල් පිළිබඳව වග කිව යුතු 
අමාත්යවරයායි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම සම්මත කරන 
ලද ෙම් පනත  උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කර තිෙබනවා, මුදල් 
අමාත්යාංශය ෙවතින් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ගැලවීම හරහා.  

දැන් අපි දැනගන්නට කැමැතියි, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
ෙමෙහයවීම සඳහා නිෙයෝග ලබා ෙදන්නට, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යවරයාට කුමන පනතකින්ද බලය ලබා දී තිෙබන්ෙන් 
කියලා.  ෙමොකද, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් 
විෙශේෂ පනතක් යටෙත් නම්, ඒ පනෙත් පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට 
තිෙබනවා නම් "අමාත්යවරයා" ෙලස හඳුන්වන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යවරයා කියලා ෙමතැන් සිට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයාට 
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවනු ලැබූ පනත අනුවම කිසිදු 
බලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට 
නිෙයෝග ලබා ෙදන්නට.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විෂයය ෙබදීම් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවා තිෙබන පනතත් 
උල්ලංඝනය කරමින්. එම නිසා මම හිතනවා, ගරු ජනාධිපතිවරයා 
ෙහෝ අගාමාත්යවරයා මැදිහත් වී ෙමය නිවැරදි කළ යුතුයි කියලා. 
ෙමය නිවැරදි කරනවාද නැද්ද කියන කාරණය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව යුතුයි. ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවනු 
ලැබූ පනතට අනුව අමාත්යවරයා විය යුතු වන්ෙන් මුදල් 
අමාත්යවරයා නම් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට අදාළ වන 
නිෙයෝග සහ අෙනකුත් කාර්යයන් ඉටු කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යවරයාටයි. ඒ පනතට පටහැනිව දැන් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යවරයා ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙමෙහයවන්ෙන් සහ 
නිෙයෝග ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැන ගන්නට 
කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි කියලා මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙදෙවනි කාරණය තමයි 
Gal-Oya Plantations (Pvt.) Limited එක සම්බන්ධව ඇති 
පශ්නය. මම දැක්කා, ඒ ආයතනයත් විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශයට සම්බන්ධ කරන්න කියලා දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටි 
බව. ගල්ඔය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගෙම් ෙකොටස්වලින් සියයට 
51ක් ශී ලංකා රජය සතුවත්, සියයට 49ක් ෙපෞද්ගලික අංශය 
සතුවත් පවතිනවා. එය සතුව හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව 
පවතිනවා. Gal-Oya Plantations (Pvt.) Limited එෙක් 
සභාපතිවරයා COPE එෙක්දී එක් අවස්ථාවක පකාශ කරලා 

1893 1894 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා මම දැක්කා, "ඇත්තටම සීනි කර්මාන්තෙය්දී සීනි 
කියන්ෙන් අතුරු නිෂ්පාදනයක්, පධාන නිෂ්පාදනය මත්පැන්" 
කියා. ෙමොකද, මත්පැන්වලින් තමයි අධික ලාභය ඇති කරන්ෙන්. 
කර්මාන්තශාලාව පවත්වාෙගන යාෙම්දී සීනි, මත්පැන්, විදුලිබල 
නිෂ්පාදනය සහ කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය යනාදී සියල්ල 
කර්මාන්තය තුළ සංයුක්ත වුෙණොත් තමයි ඒ කර්මාන්තශාලාව 
ලාභදායී කර්මාන්තශාලාවක් බවට පත් ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව  තමයි 
ගල්ඔය වැවිලි (පුද්ගලික) සමාගම, හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව අවටින් එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කිරීෙම් 
කර්මාන්තශාලාවක් පටන්ගත්ෙත්. ඔහු කිව්ෙව්, "සීනි 
කර්මාන්තෙය් ඍජු නිෂ්පාදනය එතෙනෝල්, අතුරු නිෂ්පාදනය 
සීනි" කියලායි. අපි කියමු, සීනි නිෂ්පාදනෙය්දී අතුරු නිෂ්පාදනයක් 
හැටියට එතෙනෝල් ලැෙබනවා කියා. එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා වන කර්මාන්තශාලාෙව් ඉදි කිරීම් කටයුතු අවසන් කළා, ගිය 
අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසෙය්. ඒ කියන්ෙන්, එම 
කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කර දැන් වන ෙකොට මාස 8කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. හැබැයි මත් පැන් ෙපරන්න නම් 
ෙමොකක්ද ෙවන්න ඕනෑ? මත් පැන් ෙපරීම සඳහා සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලයිසන් එකක් ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි 
ආණ්ඩුව ඒ කර්මාන්තශාලාවට ලයිසන් එක ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි? එය පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න. ගල්ඔය වැවිලි 
සමාගම අවස්ථා ගණනාවකදීම මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයාට ලිපි ෙයොමු කරමින්, ඒ වාෙග්ම සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලිපි ෙයොමු කරමින් ඉල්ලා සිටියා, එතෙනෝල් 
කර්මාන්තශාලාව සඳහා ලයිසන් ලබා ෙදන්න කියා. ලයිසන් ලබා 
ෙනොදීම විතරක් ෙනොෙවයි කෙළේ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිෂ්පාදන ෆැක්ටරිය ඉදි 
කළාට පසුව නියමිත කාල වකවානුව අනුව ඒ ෆැක්ටරිය ඉදි කරන 
ලද සමාගම ඇවිල්ලා එහි අත්හදා බැලීෙම් පරීක්ෂණ කරන්න 
ඕනෑ. එය යම් පමාණයකට අත් හදා බැලීම සඳහා, පරීක්ෂාවට 
භාජනය කිරීම සඳහා කටයුතු කළා. එකී පරීක්ෂණ කරපු ෙවලාෙව් 
ෙමොකක්ද කෙළේ? සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පැනලා ඇල්ලුවා. 
අල්ලා නිලධාරින්ට ලක්ෂ තුනකට වඩා දඩ ගැහුවා. ආණ්ඩුෙව් 
ආයතනයක් සල්ලි වියදම් කරලා ඒ එතෙනෝල් කර්මාන්තශාලාව 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. නමුත් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලයිසන් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැනට 
තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, ලයිසන් ෙනොදීම නිසා ගල්ඔය වැවිලි 
සමාගමට දවසකට සිද්ධ වන පාඩුව, රුපියල් මිලියන 10යි. 
දවසකට රුපියල් ෙකෝටියක පාඩුවක් සිද්ධ වනවා මාස 8ක් 
මුළුල්ෙල් එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ලයිසන් එකක් ලබා 
ෙනොදීම ෙහේතුෙවන්. එම කර්මාන්තශාලාව සඳහා ලයිසන් එකක් 
ලබා ෙනොදුන්නාට අම්පාර කලාපෙය්ම ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
ෙවත අරක්කු ෙපරීම සඳහා ලයිසන් එකක් ලබා ෙදනවා. රජෙය් 
උක් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාෙවන් එන ෙමොලෑෂස් ෙයොදා 
ගනිමින් එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය සඳහා කර්මාන්තශාලාව ඉදි කර 
තිබියදීත්, එම කර්මාන්තශාලාවට ලයිසන් එක ලබා ෙනොදී එම 
කලාපෙය්ම ෙපෞද්ගලික සමාගමකට තමුන්නාන්ෙසේලා ලයිසන් 
ලබා ෙදනවා. ඇයි ඒ? එහි අරමුණ ෙමොකක්ද? හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව තුළ හැෙදන ෙමොලෑෂස් ටික එම ෙපෞද්ගලික 
සමාගමට ලබා ගැනීෙම් අරමුණයි ඒ තුළ තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් 
මුදල් වියදම් කරලා එතෙනෝල් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කළත් 
මාස 8ක් යන ෙතක් ලයිසන් ලබා දීලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා ගල්ඔය 
වැවිලි සමාගෙම් නිලධාරින් COPE එක හමුෙව් පකාශ කළා, 
එතෙනෝල් කර්මාන්තශාලාව ආරම්භ කළත් එහි එතෙනෝල් 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙනොදීම විසින් රුපියල් 
මිලියන හයදහස් ගණනකට වඩා වැඩි පාඩුවක් සිදු වී තිෙබනවා 

කියා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මුදල් 
අමාත්යවරයා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි 
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ගල්ඔය වැවිලි කර්මාන්තශාලාවට අයත් 
හිඟුරාන කර්මාන්තශාලාව අසල එතෙනෝල් නිෂ්පාදන 
කර්මාන්තශාලාව ඉදි කර මාස 8ක් ගත ෙවලා තිබියදීත් සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එම කර්මාන්තශාලාව ෙවත එතෙනෝල් 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ලයිසන් ලබා ෙනොදුන්ෙන් ඇයි කියන 
එක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරාවි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මා තුන්වන 
කරුණ ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. අපි 
දන්නවා, අෙප් රෙට් මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාවට පසුව 
තිෙබන -සමහර විට ඒ හා සමානම වැදගත්කමකින් යුතු- 
වාර්තාව, මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව බව. එම වාර්තාව 
තුළ තමයි අන්තර්ගත වන්ෙන්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් සිදු වන 
චලන, එහි මූල්ය ගනුෙදනු, ඒවා සිදු විය හැකි ආකාර ආදිය. ඒ 
සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්ෙන් එම වාර්ෂික වාර්තාව තුළයි. හැබැයි, 
දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මා ෙපෙර්දාත් ෙම් 
කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි මතු කළා.  

අපි දන්නවා ඕනෑම වාර්ෂික වාර්තාවක් සම්පූර්ණ වන්ෙන් 
විගණකාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විගණන මතය 
සහිතව බව. හැබැයි ලංකාෙව් මුදල් අමාත්යාංශෙය් 2016 වාර්ෂික 
වාර්තාවට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
2016 වාර්ෂික වාර්තාෙව් ඇතුළත් විගණකාධිපති වාර්තාෙවහි 1.4 
යටෙත් -එම වාර්ෂික වාර්තාෙව් 379වන පිටුෙවහි- ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා:  

"ෙමම වාර්තාෙව් 2.2 ෙඡ්දෙය් දක්වා ඇති කරුණු ෙහේතුෙවන් විගණන 
මතයක් සඳහා පදනමක් සැපයීමට පමාණවත් සහ උචිත විගණන සාක්ෂි 
ලබා ගැනීමට මට ෙනොහැකි විය. ඒ ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙමම මූල්ය 
පකාශන පිළිබඳව මම මතයක් පකාශ ෙනොකරමි."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් අහනවා 
ෙම් පශ්නය. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් 
ෙකොට තිෙබන වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් විගණන මතයක් පකාශ 
කරන්න බැරි බව විගණකාධිපතිවරයා පකාශයට පත් ෙකොට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කිසිෙසේත් පිළිගත 
යුතු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පිළිගත යුතු 
වාර්තාවක් බවට පත් වන්ෙන් කුමක්ද? මුදල් අමාත්යාංශය විසින් 
සකස් කරන ලද වාර්තාවත්, එහි නියැදි පරීක්ෂණ හරහා 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් හඳුනාගන්නා ලද 
වාර්තාවත් සමන්විත වාර්තාව තමයි සම්පූර්ණ වාර්තාව බවට පත් 
වන්ෙන්. එෙහම නම් මුදල් අමාත්යාංශය අසමත් වී තිෙබනවා 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
විගණන මතය සහිත වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඇයි ඒ? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒවා 
නිකම් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. මම කියන්නම් ඒවා සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ඇයි නිවැරැදි මතයක් ඉදිරිපත් 
කරන්න අසමත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? නිවැරැදි මතයක් ඉදිරිපත් 
කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට අසමත්භාවයක් ඇති කර 
තිෙබන්ෙන් කුමක් නිසාද? ෙමන්න ෙහේතු. එම වාර්තාෙව් 383වන 
පිටුෙව් (ඊ) (i) යටෙත් ෙමෙහම සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 30 දිනැති 2015 අංක 10 දරන මුදල් පනතට 
අනුව, කැසිෙනෝ කර්මාන්තෙය් නිරත සෑම තැනැත්ෙතකුම පවත්වාෙගන 
යනු ලබන සෑම කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක් ෙවනුෙවන්ම අය බද්ද ෙලස රු. 
මිලියන 1,000 බැගින් එක් වරක් පමණක් ෙගවිය යුතු බද්දක් 2015 
ෙනොවැම්බර් 15 දින ෙහෝ ඊට ෙපර අය කළ යුතු විය." 

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකයි, ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන ෙවලාෙව්දී කිව්වා අපි කැසිෙනෝ ව්යාපාරවලට රුපියල් 
මිලියන 1,000ක  බද්දක් ගහනවා; ඒක එක වරකට පමණක් සීමා 
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වන බද්දක්; කවර ෙහෝ කැසිෙනෝ ශාලා හිමිකරුෙවක් විසින් ඒ 
ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් එක වරක් ලබා දිය යුත්ෙත් රුපියල් මිලියන 
1,000ක බද්දක්; ඒක 2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 15වැනි දිනට 
ෙපර අය කර ගන්නවාය කියා. හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා, ෙමන්න ෙම් විධියට. 

"ඒ අනුව, එදිනට ෙපර අයකර ගත යුතු වූ රු. මිලියන 4,000 
න්" - ෙමොකද, අෙප් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාර 4ක් තිෙබනවා. 
එෙහම නම් රුපියල් මිලියන 4,000ක් අය කර ගන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? - "රු. මිලියන 3,760 ක් 
අයකර ෙගන ෙනොතිබූ අතර...."  

රුපියල් මිලියන 3,760 ක් අයකර ෙගන තිබුෙණ් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු ගහන්න කුඩා කුඩා ව්යාපාර හිමියන් ෙසොයා 
ෙගන ෙදල්කඳ ෙපොෙළේ බඩගානවා. තව පළාත්වල සාමාන්ය ෙත් 
කඩ ෙසොයා ෙගන යනවා, බදු ගහන්න. හැබැයි, කැසිෙනෝ ශාලා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළා. ඊට අනුව පනත සංෙශෝධනය 
කළා, එක හිමියකුෙගන් එක වරක් පමණක් අය කරන රුපියල් 
මිලියන 1,000ක බද්දක් අය කර ගන්න.  හැබැයි, සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ව්යාපාර 4කින් ලැබිය යුතු රුපියල් මිලියන 
4,000න් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 240යි. රුපියල් 
මිලියන 3,760ක් අය කර ෙගන නැහැ. ඒවා මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
වාර්තාවල සඳහන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි "නිවැරැදි 
වාර්තාවක් මට ෙදන්න බැහැ" කියලා විගණකාධිපතිතුමා 
කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මම තවත් කාරණයකට තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්නම්.  ෙම් රෙට් මුදල් පාලනය පිළිබඳව විශාල ෙලස වග 
කියන ආයතනය තමයි මුදල් අමාත්යාංශය. එහි වාර්තාවලට 
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? එම වාර්තාවට අනුව, 
"විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්ය පකාශන අනුව, 
සමාෙලෝචිත වර්ෂෙය් විෙද්ශ ණය ලැබීම් හා විෙද්ශ ණය ෙගවීම් 
රුපියල් මිලියන 5,74,249ක්.... " කියා කියනවා. බිලියනවලින් 
කිව්ෙවොත් විෙද්ශ ණය ලැබීම් රුපියල් බිලියන 574යි. විෙද්ශ ණය 
ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 145යි. නමුත් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් විෙද්ශ ණය ලැබීම් තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 
මිලියන 8,945ක් අඩුෙවන් වාර්තාවල සටහන් කරනවා. ඒ, ලබුණු 
මුදල්. ලැබුණා කියා ෙසොයා ගන්න මූලාශ තිෙබනවා. හැබැයි, 
වාර්තාෙව් සටහන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 8,945ක් 
අඩුෙවන්.  ගන්නා ලද ණය මුදල් නිවැරදි ෙලස වාර්තා කරලා 
නැහැ. එෙහම නම් ෙම් සල්ලිවලට ෙමොනවාද වුෙණ්? වාර්තාවල 
සටහන් කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් සල්ලිවලට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ඒක දැනගන්න ඕනෑ නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්නා ලද විෙද්ශ 
ණය පමාණය සඟවන්ෙන් ඇයි? ගන්නා ලද විෙද්ශ ණය පමා ණය 
මිලියන 8,945ක් අඩුෙවන් සටහන් කරන්ෙන් ඇයි? ඒ ණයවලට 
සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනගන්න ඕනෑ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගවන ලද මුදලත් රුපියල් මිලියන 
5,848කින් සඟවලා තිෙබනවා; අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ෙගව්ෙව් කාටද? මතක තබා ගන්න, රුපියල් මිලියන 5,848ක් - 
රුපියල් බිලියන 5.8ක්- මුදල් ෙගවා තිෙබනවා, හැබැයි සඳහන් 
කරලා නැහැ. එතෙකොට  ෙමොකක්ද තිෙබන සහතිකය?  
ණයකරුවන්ට ෙගව්වා යයි යන පදනමින් ෙවනත් අයට ෙගව්වාද 
කියලා සාධාරණ සැකයක් පැන නඟින්ෙන් නැද්ද?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන  මුදල් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාව ඉතාමත්ම සාවද්ය 
ෙතොරතුරුවලින් සමන්විත වාර්තාවක්. ඒ වාෙග්ම "ශී ලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් සමාගෙමහි පාග්ධන දායකත්වය රුපියල් මිලියන 
55,388ක් ෙලස මූල්ය පකාශනවල දක්වා තිබුණද, ඍජු ෙශේෂ 
සනා ථ කිරීම් අනුව එය රුපියල් මිලියන 51,157ක් ෙලස තහවුරු 

කර තිබුණි." කියා ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා. මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්තාෙව් කියනවා, එයාර් ලංකා එකට රුපියල් 
මිලියන 55,388ක් දුන්නාය කියලා. හැබැයි දීලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 51,157යි. ඒකට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
වැඩිපුර රුපියල් මිලියන 4,231ක් දුන්නාය කියලා සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එයාර් ලංකා එකට දුන්නාය කියනවා. නමුත් එයාර් 
ලංකා එෙක් මුදල් පරීක්ෂා කළාම ලැබී තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 4,231ක් අඩුෙවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්? මුදල් අමාත්යාංශෙය් මුදල් එෙහට දමනවා, 
ෙමෙහට දමනවා. හැබැයි, ඒවා වාර්තාවල සඳහන් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි දැන ගන්න කැමැතියි, එයාර් ලංකා එකට දුන්නා යයි 
කියන ෙම් රුපියල් මිලියන 4,231ට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඔබතුමා දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට රුපියල් මිලියන 1ක් දක්වා සියයට 15ක 
ෙපොලියක්ද, මිලියන 1 සිට 2.5 දක්වා සියයට 12ක ෙපොලියක්ද 
ෙගවනවා කියලා අය වැය ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙගනා බව. ඒ 
කියන්ෙන් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
10 දක්වා සියයට 15ක්ද, ලක්ෂ 10 - 25 දක්වා සියයට 12ක 
ෙපොලියක්ද ෙගවනවා කියලා කිව්වා.  

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ෙම් 
ෙපොලිය ෙගවන්න නම්, ඒ මුදල වාණිජ මූල්ය ආයතනවල 
තැන්පත් කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඒ මුදල් තැන්පත් 
කරන්න බැහැ, ලංකා බැංකුෙව්. ඒ මුදල් තැන්පත් කරන්න බැහැ, 
මහජන බැංකුෙව්. ඒ මුදල් තැන්පත් කරන්න බැහැ, ෙසලාන් 
බැංකුෙව්. ඒ මුදල් තැන්පත් කරන්න ඕනෑ ෙකොෙහේද? Insurance 
companiesවල. LOLC වාෙග් ආයතනවල. එෙහම නැත්නම්, 
ෙවනත් ෙපෞද්ගලික සමාගම්වල. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් අතිෙර්ක ෙපොලිය රාජ්ය භාණ්ඩාගාරෙයන් 
දරනවා. ෙමම තැන්පතුවලට වැඩි ෙපොලියක් දීලා එය රාජ්ය 
භාණ්ඩාගාරෙයන් දරනවා. හැබැයි, රාජ්ය භාණ්ඩාගාරෙයන් එම 
මුදල දරන්ෙන් කවුරු ෙවනුෙවන්ද? ෙම් මුදල් විධිමත් බැංකු 
පද්ධතියක තැන්පත් කළාට ෙම් ෙපොලිය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා තීරණයක් ගත්තා, ෙම් ෙපොලිය ලබා ෙදන්ෙන් 
වාණිජ මූල්ය ආයතනවල තැන්පත් කෙළොත් විතරයි කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා තවමත් ඒ තීරණය ෙවනස් කරලා නැහැ. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මම විශාල 
වශෙයන් කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, මා තවත් කරුණක් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. මම හිතන හැටියට ෙම්  මුදල් කටයුතු පිළිබඳව විශාල 
ෙලස වගකීමක් තිෙබනවා, ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා සභාපති ධුරය දරන රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට.  දැන් තමුන්නාන්ෙසේ මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අවසන් කරනවා.  

අමාත්යාංශවල කියාවලිය ශක්තිමත්ව අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
තමයි ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රජෙය් ගිණුම්  පිළිබඳ  කාරක 
සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු කරනවා. ඒක සාධාරණද? තමුන්නාන්ෙසේලා ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා ගැන කිව්ෙව්, ඒ මඟින් ''පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අධීක්ෂණය'' ඇති කරනවා කියලායි. හැබැයි, දැන් මුදල් නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ  කාරක සභාෙව් සභාපතිත්වය 
දරන ෙකොට ඔබතුමන්ලා කියන පාර්ලිෙම්න්තු අධීක්ෂණය සිද්ධ 
වනවාද? එක්ෙකෝ එතුමා ඒ තනතුරු ෙදෙකන් එකකින් ඉවත් 
වන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරෙයන් ඉවත් 
වන්න ඕනෑ. මා දන්නවා, ඒක ලැබුණු විධියත් ෙකොෙහොමද 
කියන්න. ඒක නිකම් යන ගමන් ඔළුවට කඩා වැටුණු එකක්. 
ඒකත් මා දන්නවා. හැබැයි, ෙකෙසේ වුවත් දැන් තමුන්නාන්ෙසේට 
නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය ධුරයත්,  රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ  කාරක 
සභාෙව් සභාපති ධුරයත් කියන තනතුරු ෙදකම එකට දරන්න 
බැහැ. එම නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
ෙදෙකන් එකකින් ඉවත් වන්න කියලා. මම කියන්ෙන් නැහැ, 
මුදල් නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුරෙයන්ද රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ  කාරක 
සභාෙව් සභාපති ධුරෙයන්ද ඉවත් වන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේ යම් වගකීමක් සහිත අමාත්යවරයකු හැටියට 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල කරුණු ඉදිරිපත් කරන බව මා දැකලා 
තිෙබන නිසා තමුන්නාන්ෙසේ දැන් ෙතෝරා ගත යුතුව තිෙබනවා, 
මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වනවාද, රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් 
වනවාද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා හට ෙමම අවස්ථාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
எனக்கு 13 நிமிடம் தரப்பட் க்கு.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அதி ந்  ேநரம் குைறக்கப்பட் க்கிற . 

 

[අ.භා. 2.12] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 

නව මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුති කරමින්, මට ලැබුණු ෙම් සුළු 
ෙව්ලාෙව් වචන කීපයක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  මත්පැන් නිෂ්පාදන බලපත ගාස්තුව අඩු කිරීම 
සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර 24ක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. එයින් 
නිෂ්පාදනාගාර හතරකට තමයි පසු ගිය කාලෙය් වැඩි කරපු 
බලපත ගාස්තුව ෙගවන්න පුළුවන් වුෙණ්. පසු ගිය කාලෙය් එක 
නිෂ්පාදනාගාරයකට රුපියල් ෙකෝටි 21ක් අවුරුද්දකට ෙගවන්න 
වුණා. ඒ තත්ත්වය තමයි තිබුෙණ්. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 21 ෙගවන්න 

පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුෙණ් ආයතන හතරක් 
පමණයි.  අෙනක් ආයතන 18ට එම මුදල ෙගවා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා, උසාවි ගිහිල්ලා තමයි ෙම් දක්වා ඒ 
ආයතන පවත්වාෙගන ආෙව්. දැන් ෙම් නව වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
පරණ තිබුණු තත්ත්වය නැවත ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  1994දී 
ෙමම බලපත ගාස්තුව රුපියල් 1,025,000ක් වුණා. 2011දී එය 
රුපියල් ලක්ෂ 51ක් වුණා. 2012 සිට ෙම් දක්වා රුපියල් 
910,000ක් වුණා.  ඊට පස්ෙසේ, 2015 වසෙර් සිට ෙමම ගාස්තුව 
රුපියල් ෙකෝටි 21 වුණා. ඒ මුදල ෙගවා ගන්න බැරිව උසාවි 
ගිහිල්ලා තමයි  අද ෙම් තත්ත්වයට නැවත ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. 
තවම උසාවිෙය් ෙම් සම්බන්ධ  නඩු  තිෙබනවා. ඒ නඩු ඉල්ලා 
අස්කර ගත්ෙත් නැහැ. මට හිෙතන හැටියට දැන් ඒ නඩු අවසන් 
ෙවයි. ෙම් අවුරුද්ෙද් සිට පරණ තිබුණු තත්ත්වයටම, ඒ කියන්ෙන් 
රුපියල් මිලියනයක් ෙගවා ෙම් බලපතය ලබා ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වය දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා සාමාන්ය අයටත් 
මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියන විශ්වාසය තිෙබනවා.  

අද තිෙබන මත්පැන්වල මිල ගණන් බැලුවාම, ෙම් රෙට් 
සාමාන්ය මනුස්සෙයකුට මත්පැන් ෙබෝතලයක් අරෙගන පානය 
කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. 1960 - 1965 කාල සීමාව 
තුළ රුපියල් 8ට තිබුණු මත්පැන් ෙබෝතලය අද වනෙකොට රුපියල් 
1,560 දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි විෂ මත්පැන්, 
කසිප්පු වැනි නිෂ්පාදන ෙම් රෙට් වැඩිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙහොර 
මත්පැන් නිෂ්පාදන වැඩි වීම නිසා රාජ්ය ආදායම රටට අහිමි ෙවලා 
තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් මත්පැන් නිෂ්පාදනය තුළින් 
ලැෙබනවාය කියනවා. නමුත් මත්පැන්වල මිල වැඩියි; නිෂ්පාදනය 
අඩුයි; ඒ නිසා මත්පැන් නිෂ්පාදනවලින් රජයට ලැෙබන්න තිෙබන 
ආදායම අඩුෙවලා තිෙබනවා. මත්පැන්වල මිල ගණන් වැඩිෙවලා 
තිෙබන බව ඇත්ත. ඒ වුණාට රටට ලැෙබන ආදායම අඩුෙවලා 
තිෙබනවා. ෙහොර නිෂ්පාදන නිසා තමයි මත්පැන් නිෂ්පාදනය 
තුළින් රටට ලැෙබන්න තිෙබන ආදායම අඩුෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
මත්පැන්වලින් අය කරන බද්ද අඩු කෙළොත් රජයට මීට වඩා 
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා 
මත්පැන්වලින් අය කරන බද්ද අඩු කරන්න කියන ෙයෝජනාව මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 
සාමාන්යෙයන් කාමර 200ක් තිෙබන සංචාරක ෙහෝටල්වලින් අය 
කරන බද්දත් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ අය කරන බදු ඔක්ෙකොම 
ගණනය කළාම සංචාරක මණ්ඩලය අනුමත කරනු ලැබූ 
ෙහෝටල්වලට සියයට 28ක විතර බද්දක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ  ආකාරයට අය කරන බදු පමාණය කම කමෙයන් 
වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට යම්කිසි සහනයක් ලබා 
ෙදන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට ගිෙයොත් තවත් ෙහොඳයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් රෙට් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනාගාර 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සමහර ආයතන 
ඒවායින් නිෂ්පාදනය කරන මත්පැන් සමහර ෙවෙළඳ සැල්වලට 
ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. "ඒ නිෂ්පාදන  විතරයි ගන්න ඕනෑ. ෙවන 
තැනකින් නිෂ්පාදනය කරන ඒවා ගත්ෙතොත් බඩු ෙදන්ෙන් නැහැ" 
කියලා බලපුළුවන්කාරකම් ෙපන්වන අවස්ථා තිෙබනවා.  ඒ 
ගැනත් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට ෙම් රෙට් 
නිෂ්පාදනය කරන සියලු මත්පැන් වර්ග සෑම ආයතනයකම 
විකුණන්න පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති  කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද supermarketවල 
ඉන්න කාන්තාවන් මත්පැන් ෙබෝතලයට සල්ලි ගන්නවා. තවත් 
ෙකෙනක් මත්පැන් ෙබෝතලය නිකුත් කරනවා. සමහර ෙවලාවට 
සල්ලි ගන්න කාන්තාවම මත්පැන් ෙබෝතලය නිකුත් කරනවා. 
කාන්තාවන්ට මත්පැන් විකුණන්න බැහැ. බලපතයක් දරන්න 

1899 1900 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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පුළුවන් ෙකෙනකුට විතරක් මත්පැන් ෙබෝතලය විකුණන්න 
පුළුවන්. ෙම් රෙට් සමහර කාන්තාවන්ෙග් නමින් මත්පැන් බලපත 
තිෙබනවා. ඒ අයට මත්පැන් ෙබෝතල් විකුණන්න පුළුවන්. 
බලපතයක් නැතිව, හිමිකමක් නැතිව කාන්තාවකට මත්පැන් 
විකුණන්න බැහැ. නමුත් අද supermarketවල ඒ වැෙඩ් ෙවනවා. ඒ 
තත්ත්වය වහාම නතර කරන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

අද අෙප් රෙට් පවතින තත්ත්වය අනුව බලපත ලත් 
ස්ථානවලින් අරක්කු ෙබෝතල් නවයයි තුන් කාලක් ෙගනි යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ෙපොලීසිය නිසා සමහර අය 
කරදරයට පත් වනවා. උත්සව අවස්ථාවකදී දුප්පත්, අහිංසක 
මිනිෙහක් අරක්කු ෙබෝතල් හතරක්, පහක් අරෙගන ගිෙයොත් ඒක 
අල්ලාෙගන ෙනොෙයකුත් පශ්න ඇති කරලා, ඔවුන් උසාවියට 
ෙගනිහිල්ලා, රුපියල් පන්දාහක්, දහදාහක් දඩ ගහනවා. ඒ වාෙග් 
පශ්න ඇති කරනවා.  

தமிழ் சேகாதரர்கள் ேதாட்டத்திேல ள்ள ெபாறந்தா 
சாராயம் ெகாஞ்சம் ெகாண்  ேபாற  குளிச்சிட்  கு க் 
கிற க்கு. அ க்கு ஒ  கால் ேபாத்தல் ேபால ெகாண்  
ேபானால், அத ச்சிட் , ெபா ல ெகாண் ேபாயிட் , 
5,000 - 10,000 ெதண்டம் அ க்கிற . அத நிப்பாட்ட ேவ ம்.   

දරුෙවකු ලැබිලා කාන්තාව පළමුෙවන්ම නාවන දවසට ඇයට 
සීතලක් ඇති ෙවයි කියන බිය නිසා වතුකරය වැනි සීතල 
පළාත්වල කාන්තාවන්ට ෙදන්න අරක්කු ටිකක් අරෙගන යනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒවාත් මුල් කරෙගන පශ්න ඇති කරලා, ඔවුන් 
උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා දඩ අය කරනවා. ඒ වාෙග් අහිංසක 
මිනිසුන්ටත් ෙමවැනි පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා වහාම නතර කරන වැඩ පිළිෙවළකට 
යන්න ඕනෑ බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ධාන්යවලින් සෑදු මත්පැන් වර්ග වාෙග්ම බියර්  රෙට් බහුල 
ෙවන්න හැරියාම ෙම් විෂ මත්පැන් භාවිතය ෙගොඩක් අඩු ෙව්වි 
කියන මතය ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් පකාශ කළා. එතුමා කළ 
පකාශය ඇත්ත වශෙයන් ෙහොඳ පකාශයක් බව මමත් කියනවා. 
ෙමොකද, මත්පැන් ෙම් රෙට් වැඩි ෙවන්න වැඩි ෙවන්න ෙහොර 
ජාවාරම් වැඩි ෙවනවා. ඒ ෙහොර ජාවාරම් ඇති වීම වළක්වන්න 
මත්පැන් සඳහා තිෙබන සීමා ලිහිල් කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට 
ෙමවැනි පශ්න ෙගොඩක් අඩු ෙවනවා. 

තායිලන්තය වාෙග් රටවල් දිහා බැලුවාම, සැර මත්පැන් 
ෙනොවන තමන්ට අවශ්ය කරන ඕනෑම මත්පැන් වර්ගයක් ඕනෑම 
තැනකින් ගන්න පුළුවන්.  අද අෙප් බියර් ෙබෝතලෙය් අඩංගු 
ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය සියයට අටට  වැඩි ෙවලා. ඒ සැර 
පමාණය පරණ තිබුණු තත්ත්වයටම අඩු කරන්න ඕනෑ. එම 
පතිශතය සියයට පහක වාෙග් පමාණයක තියලා - සැර අඩු කරලා 
-   ෙබදා හැරිෙයොත්, ෙම් රටට වාෙග්ම ෙම් රෙට් මිනිසුන්ටත් 
යහපතක් ෙවයි. 

අෙනක් කාරණය, නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී සාමාන්ය 
නිෂ්පාදනකරුවන්ට පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. වාෂ්ප වන 
එකට 1.5ක් කලින් දීලා තිබුණා. දැන් ඒෙකන් 0.1ක් අඩු කරලා 
0.05ක් විතරක් දීලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒක පරණ විධියටම 
සාමාන්ය නිෂ්පාදනකරුවන්ට ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
Electric machines දමලා ෙලොකුවට කරන කට්ටියට එෙහම අඩු 
කළාට කමක් නැහැ. සාමාන්යෙයන් නිෂ්පාදනය කරන අයට පරණ 
තිබුණු තත්ත්වයටම ඇති කරලා ෙදන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන හිතලා, ගත්තා වූ ෙම් පියවර සම්බන්ධෙයන්  
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා. You have 10 

minutes. 

[අ.භා. 2.20] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුරාබදු ආඥාපනත 

යටෙත් නිෙව්දන ෙදකක් පිළිබඳව විවාදයට ගැෙනන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව සඳහන් කළ යුතුයි. 
ඇතැම් විට බැලු බැල්මට හිෙතයි, මත් දව්ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම 
සඳහාද ෙම් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මත් 
දව්ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අනුබල දීමක් ෙලස ෙනොෙවයි ෙම් 
අඩු කිරීම කරන්ෙන් කියන කාරණය මම මුලින්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  අෙප් රෙට් ස්කාගාර 15කුත්, අරක්කු නිෂ්පාදනාගාර 24කුත් 
තිෙබනවා.  

ගියවර අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් ස්කාගාරවලින් අය කළ 
රුපියල් ලක්ෂයක බලපත ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 100 දක්වා  
ගැසට් පතයක් මඟින් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 50,000ක්ව 
තිබුණු අරක්කු නිෂ්පාදන බලපත ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 50 
දක්වා වැඩි කළා. ඒ වැඩි කිරීම නිසා රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙනොවුණු ආකාරයට අයහපත් පැත්තකුත් පසුව අනාවරණ වුණා. 
රුපියල් ලක්ෂයක්ව තිබුණු ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 100ක් 
කළාම, රුපියල් 50,000ක්ව තිබුණු ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 50ක් 
කළාම ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ ඉන්න මධ්යම පරිමාණෙය් සහ සුළු 
පරිමාණෙය් අය ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් ඉවත් ෙවලා, ඉතාම ශක්තිමත් 
ආයතන ෙදක-තුනකට පමණක් ෙමම සමස්ත ක්ෙෂේතයම 
කියාත්මක කිරීෙම් බලයක් එම පැරණි කමය තුළින් 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබනවා. එෙහම වුණා නම් අෙප් රෙට් 
ආයතන ෙදකක් ෙහෝ තුනක් තමයි මත් දව්ය නිෂ්පාදනය සහ මත් 
දව්ය අෙළවි කිරීම යනාදී සියලුම කටයුතුවලට සම්බන්ධ 
ෙවන්ෙන්. එම ඒකාධිකාරය තුළින් විශාල අහිතකර තත්ත්වයන් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා මධ්යම පරිමාණෙය් සහ සුළු පරිමාණෙය් 
නිෂ්පාදකයන්ෙග්ත් ඉල්ලීම පරිදි ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ යම් කිසි 
ආකාරයක පිරිසක් සිටිය යුතුයි කියන තැන ඉඳෙගන  රුපියල් 
මිලියන 100ක්ව තිබුණු ඒ බද්ද රුපියල් මිලියන එකක් දක්වාත්, 
රුපියල් මිලියන 50ක්ව තිබුණු බද්ද රුපියල් මිලියන 0.5 දක්වාත් 
අඩු කිරීම ෙම් නිෙව්දන මඟින් අනිවාර්යෙයන්ම සිදු කරනු  
ලබනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, මත් දව්ය 
සම්බන්ධෙයන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් අපි 2012 
අවුරුද්ෙද් දී රජයක් විධියට ලබා ෙගන තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 
60ක් බව. ෙම් වන විට එම ආදායම රුපියල් බිලියන 120ක් දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 100කට ආසන්න පමාණයකින් 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  මිලියන 49ක් තිබුණු 
නිෂ්පාදනය,   මිලියන 55ක් දක්වා මිලියන 6කින් තමයි 2012 
වසෙර් ඉඳලා ෙම් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදනය වැඩි 

1901 1902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වුණාට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එයින් අපට අනාවරණ වන්ෙන් රජය විධියට ෙමම 
ක්ෙෂේතය අෛධර්යවත් කිරීම සඳහා විශාල බදු පමාණ ෙම් 
සම්බන්ධව පනවා තිෙබනවා කියන එකයි.   

බියර් සම්බන්ධෙයන් බලනවිට, 2012 වසෙර්දී මිලියන 99ක 
බියර් නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම පමාණය  මිලියන 
52ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් බියර් පරිෙභෝජනෙය් 
හා බියර් නිෂ්පාදනෙය් විශාල අඩුවීමක් ෙම් වනවිට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් තව එක ෙහොඳ පවණතාවක් 
ගැන අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් රටට විෙද්ශවලින් 
ආනයනය කරනු ලබන මත් දව්ය සඳහා සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කිසිදු පාලනයක් ෙහෝ නීති - රීති පනවා 
තිබුෙණ් නැහැ. ශී ලංකා ෙර්ගුව මඟින් පමණයි, ඒ සඳහා බදු අය 
කිරීම් යනාදිය සිද්ධ කෙළේ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්න 
ගණනාවක් ගැන අෙප් ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දීත්  
අනාවරණය වුණා. එම නිසා රජය විධියට විෙශේෂෙයන්ම 
විෙද්ශෙයන් ආනයනය කරන සියලුම මත් දව්ය සඳහා 2016 
වසෙර් සැප්තැම්බර් මාසෙය් පනවන ලද එම නීති - රීති නිසා අෙප් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
රුපියල් මිලියන 707ක ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා.  අෙප් රෙට් සුරා වර්ග නිෂ්පාදනය කරන ආයතනවලට, 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන සුරා වර්ගවලට විවිධ නීති - රීති දමා 
පාලනයක් කියාත්මක කළත්, විෙද්ශෙයන් ආනයනය කරනු 
ලබන මත් දව්ය සඳහා සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිදු 
පාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද වනවිට විෙද්ශෙයන් 
ආනයනය කරන මත් දව්ය සඳහාත් යම් කිසි ආකාරයක පාලනයක් 
ඇති කරන්න සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුළුවන්කමක් ලැබී 
තිෙබනවා.  

අද සමාජ ආර්ථික පැත්ෙතන් ෙමම පශ්නය දිහා අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම බැලිය යුතුයි කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් පවා 
අද ෙම් සම්බන්ධව දැවැන්ත අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී මත් දව්ය නිසා තමයි ෙසෞඛ්යයට 
ඉතාම විශාල ෙලස අහිතකර බලපෑමක් ඇති ෙවන්ෙන්. කුමන මත් 
දව්ය භාවිත කළත්, ෙසෞඛ්යයට අහිතකරයි. නමුත් සාෙප්ක්ෂව 
බැලුවාම, නීති විෙරෝධී ෙලස නිපදවන මත් දව්යවලින් තමයි අෙප් 
රෙට් ෙසෞඛ්යයට බලපෑම් ඇති ෙවන්ෙන්. ශරීරයට අහිතකර විවිධ 
රසායන දව්ය පවා පාවිච්චි කරලා කිසිදු පමිතියකින් ෙතොරව ලාභ  
පරමාර්ථෙයන් පමණක් අෙප් රෙට් කසිප්පු වැනි දෑ නිෂ්පාදනය 
කරනවා. ජනතාව ෙම්වාට ඇබ්බැහි වීම නිසා අද ෙසෞඛ්ය 
පැත්ෙතන් අපට වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අද විශාල සමාජ පශ්න ගණනාවකටම අප 
මුහුණ පා තිෙබනවා. ෙම් වන විට අෙප් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 14ක් 
සමෘද්ධිය ලබනවා. අෙප් රෙට් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන 
පවුල්වලින් පවුල් ලක්ෂ අටක්-නවයක් එම තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් සියයට 95ක්ම මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි වීෙම් ෙහේතුව 
නිසාය කියන එක අපි සත්ය වශෙයන්ම සාධාරණව පිළිගත යුතුයි.   
සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් එම කරුණු අනාවරණය ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන්, සමාජමය පැත්ෙතන් හා පවුල් 
සංස්ථාව පැත්ෙතන් ගත්තාම, මත් දව්ය නිසා සිදු ෙවන ඒ අහිතකර 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව අපි විෙශේෂ අවධානයකින් යුතුව කටයුතු කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුම් වැටි සහ මත් දව්ය භාවිතය 
වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන් පමුඛතාවක් ලබා දීලා කටයුතු 
කරනවා. අද එහි පතිඵල ලැෙබමින් තිෙබනවා. එම නිසා අපි ෙම් 
සම්බන්ධව පැති කිහිපයකින් බැලිය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අද 
සංචාරක ව්යාපාරය විශාල දියුණුවකට ලක් ෙවමින් පවතිනවා. මීට 

අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර ලක්ෂ හතක්, අටක් පමණ පැමිණි 
සංචාරකයන්ෙග් සංඛ්යාව අද වනවිට ලක්ෂ විසිෙදකක්,  විසිතුනක් 
දක්වා වැඩිෙවමින් පවතිනවා.  

එම නිසා ෙලෝකෙය් කිසිදු රටක් ෙම් ෙද්වල් සියයට සියයක්ම 
නැති කළ යුතුයි, තහනම් කළ යුතුයි කියන තැන නැති වුණත්, 
සමාජමය පැත්ෙතන් අප ෙම් කාරණයට පමුඛතාව ලබා දීලා 
බලනවා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක වැනි කටයුතු 
පිළිබඳවත් දැඩි නීති - රීති පැනවීම තුළින් එවැනි කටයුතුවලට 
බාධා ඇති ෙනොවන පරිදි තමයි ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු 
වන්ෙන්. මම ඉහත කී අරමුණු ඉ ටු කර ගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් 
තමයි විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් බදු මුදල අඩු කිරීෙම් පධාන අරමුණ ෙම් ෙද්වල් පචලිත කිරීම 
ෙහෝ ව්යාප්ත කිරීම  ෙනොෙවයි කියන කාරණයත් සඳහන් කරමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  
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ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகௗரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழான அறிவித்தல் 
சம்பந்தமான விவாதம் இந்தச் சைபயில் நடத்தப்ப வைத 
யிட்  வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், இலங்ைகக்கு 16 
தி வள் வர் சிைலகைள வழங்கிய ெதாழிலதிபர் சந்ேதாஷ் 
அவர்கள் சைப அமர் கள் நைடெபற் க் ெகாண் க்கும் 
ேபா  இந்தச் சைபக்கு வ ைகதந் , 'கலாி'யில் 
பார்ைவயாளராக இ ந்  ெசன்றைதயிட்  அவ க்கு இந்த 
இடத்திேல நன்றி ெதாிவித் க்ெகாண் , மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் ம பான நிைலைம பற்றிய சில விடயங்கைள 
உங்கள் கவனத் க்குக் ெகாண் வரலாெமன்  வி ம்  
கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
ம பானப் பாவைனயில் கூ தலான ெப ேபற்றிைனக் 
ெகாண்டதாக அ  காணப்ப கின்ற . குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 66 ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் இ க்கின்றன. அ தவிர, 67 சுற் லா 
வி திக க்கு ம பான உாிமப்பத்திரங்கள் வழங்கப் 
பட் க்கின்றன. அந்த வைகயில், அந்த 66 ம பான 
விற்பைன நிைலயங்களி ந் ம் 2015ஆம் ஆண்  51,19,297 
லீற்றர் ம பானம் விற்பைனயாகியி க்கிற . அதன் லம் 
215,53,37,760/- பாய் வ மானம் கிைடத்தி க்கிற . 
2016ஆம் ஆண்  41,91,873 லீற்றர் விற்கப்பட் க்கின்ற . 
அதன் லம் 218,91,71,180/- பாய் வ மானம் 
கிைடத்தி க்கிற . இைதப் பார்க்கும்ேபா  வ மானம் 
அதிகாித் ச் ெசன்றி ப்பைத எங்களால் உணரக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . சுற் லா வி திகைள ம் ேசா்த்  ெமாத்தமாக 
ம பான விற்பைன நிைலயங்களின் லம் ஒ  வ டத்திற்கு 
கிட்டத்தட்ட 4,800 மில் யன் பாய் நிதி மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தி ந்  ெவளியில் ெசல்கின்ற . அந்த மக்கள் 
மாதாந்தம் கிட்டத்தட்ட 400 மில் யன் பாயிைன ம பானத் 

க்காகப் பாவிக்கின்றார்கள். அைமச்சுக்கள் லமாக, 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் லமாக கிட்டத்தட்ட 1,500 
மில் யன் பாய் மாவட்டச் ெசயலகத் க்கு வ டாந்தம் 
ஒ க்கப்ப கிற . ஆனால், இங்கு மாவட்டத்தி ந்  
வ டாந்தம் ெவளியில் ெசல் ம் நிதி 4,800 மில் யனாக 
இ க்கின்ற .  

இந்த நிைலயில், ம பானப் பாவைனயில் ன்னிைலயில் 
இ க்கின்ற மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் வ ைம 
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நிைலயான  19.4 சத தமாகக் காணப்ப கின்ற . அங்கு 
மிக ம் கஷ்டமான சூழ ல் மக்கள் வா கின்றார்கள். ஆகேவ, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கைளக் குைறக்கேவண் ய அவசியம் இந்த அரசுக்கு 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதி ேபாைதப் 
ெபா ைளத் த ப்பதில் க்கிய கவனம் ெச த்தி வ கின்றார். 
அந்த வைகயில், அவர் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் ம பான 
விற்பைன நிைலயங்கைளக்  குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ெய க்க ேவண் ம். அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதில் கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  
இந்த சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு 
1,69,874 கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. அவற்றில் 78,622 
கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி உதவி ெப கின்றன. எனக்கு ன்  
ேபசிய அைமச்சர் ச ர்த்தி ெதாடர்பாகச் சில விடயங்கைளச் 
சுட் க்காட் னார்; அைத நான் வரேவற்கின்ேறன். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் வ ைம நிைல 19.4 சத தமாக 
இ க்கும்ேபா  அங்கு தனிநபாின் மாதாந்த வ மானம் 
கிட்டத்தட்ட 4,281 பாயாக உள்ள . அந்த வைகயில், இந்த 
வ ைம நிைலையக் குைறப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் மாயின் அங்கு ம பானசாைலகள் - ம பான 
விற்பைன குைறக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ய  அரசின் தைலயாய கடைமயாகும். 
ஏெனன்றால், அங்கு வ ைம நிவாரணம் ெப பவர்களாக 
87,160 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் உள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 
55 சத தமான மக்கள் ச ர்த்திைய நம்பி வாழ்கின்றார்கள். 
அேதேநரம் வ ைமைய ஒழிக்கின்ற ேநாக்கில் வழங்கப்ப  
கின்ற ச ர்த்திகூட மாவட்டத்திேல ெப ம்பா ம் வசதியான 
வர்க க்கு வழங்கப்பட் ப்பைத அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற  என்பைத ம் இங்கு நான் குறிப்பிட ேவண் ம்.  

இன்  கிட்டத்தட்ட 280 ேகா  - அதாவ , 2,800 
மில் யன் - ச ர்த்தி நிதி வங்கியிேல ைவப்பி டப் 
பட் க்கின்ற . அைவ தனியார் வங்கிகளிேலதான் 
ெப ம்பா ம் ைவப்பி டப்பட் க்கின்றன. இதனால் அ  
மக்க க்குப் பயன்ப ம் சத தம் குைறவாக இ க்கின்ற . 
இ வைர ச ர்த்திப் பயனாளிகள் 35,000 ேப க்குச் 
சுயெதாழில் கடன் வழங்கப்பட் க்கிற . அப்ப  சுயெதாழில் 
கடன் வழங்கி ம்கூட அவர்களின் வாழ்வாதாரம் ெபாிதாகக் 
கட் ெய ப்பப்பட்டதாக இல்ைல. வ ைமயில்தான் இன் ம் 
அவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, வ ைம நிைலைய 
நீக்குவதற்கு நாங்கள் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அதற்கு 

க்கியமாக நாங்கள் ெசய்யேவண் ய  என்னெவன்றால், 
அங்கு ம பான விற்பைன நிைலயங்கைளக் குைறப்ப தான். 
கிட்டத்தட்ட 20 ம பானசாைலகள் இ க்க ேவண் ய 
இடத்திேல 66 ம பானசாைலகள் இ க்கின்றன. அைதத்தவிர 
67 சுற் லா வி திகளி ம் அைவ இ க்கின்றன. இ  
திட்டமிட்ட வைகயிேல அங்கு நைடெபற் க்ெகாண் க் 
கின்ற . குறிப்பாக, தமிழீழ வி தைலப் களின் காலத்திேல 
அந்தப் பகுதிகளில் ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
குைறவாக இ ந்தன; மக்கள் மத்தியில் ம பானப் பாவைன 
குைறவாக இ ந்த . 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர்தான் அ  
அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் அரசு 
கட்டாயம் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். 

இந்நிைலயில்தான் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் கல்குடா 
விேல கும் ைல என்ற பகுதியிேல எதேனால் ெதாழிற் 
சாைலெயான்  கட்டப்ப கின்ற . சுற் லா வி திகள் 
இ க்கின்ற கல்குடா பகுதியிேல எதேனால் ெதாழிற்சாைல 

ையக் கட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 450 
மில் யனில் அ  கட்டப்ப வதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். 
இதைன எதற்காக அங்கு கட் கிறார்கள்? ஏன், இலங்ைகயில் 
ேவ  இடங்கள் கிைடக்கவில்ைலயா? இ  அந்த மக்க க்கு 
இன் ம் பாாிய வ ைமைய ஏற்ப த் கின்ற ெசயற் 
பாடாகும். த்திஜீவிகள் எனத் தங்கைள இனங்காட் க் 
ெகாள்பவர்கள் சில ம் ைவத்தியர்கள் சில ம் இதற்கு 
மாத்திரம் சாதகம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். ஆனால், கிழக்கு 
மாகாணம் கல்வியிேல 9வ  மாகாணமாக இ க்கின்ற . 
அேதேபான்  19.4% வ ைம நிைல ெகாண்டதாக 
இ க்கின்ற . அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் மிக ேமாசமாக 
இ க்கின்ற . இைவ சார்பாக த்திஜீவிகேளா, 
ைவத்தியர்கேளா ஆராயவில்ைல. ஆனால், இன்  பல 
ைவத்திய நி ணர்கள் இ  சம்பந்தமாக ஆராய்ந்  எங்க க்கு 
அறிக்ைக ெவளியி கிறார்கள். அவர்கள் இந்த 'எதேனால்' 
ெதாழிற்சாைலயால் இந்த மாவட்டத்தின் வ ைம நிைல 
ேம ம் அதிகாிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பமி க்கின்ற  என்ப  
ெதாடர்பாக மக்க க்கு விளங்கப்ப த்த இ க்கிறார்கள். 
அத் டன், இத்ெதாழிற்சாைல சூழ க்கும் பாதகத்ைத 
ஏற்ப த்தக்கூ ய . ஆைகயால் இைத அங்கு  ஸ்தாபிப்பைத 
நி த்தி ேவ  இடத் க்குக் ெகாண்  ெசல் ங்கள்!  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல பல ெதாழிற்சாைலகள் 
டப்பட்டநிைலயில் இ க்கின்றன. அவற்ைறத் திறப்பதற்கு 

நடவ க்ைகெய ங்கள்! திதாக மக்க க்கு ஏற்ற 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமக்க ன்வா ங்கள்! அத் டன், 

தலீட்டாளர்கைளக் ெகாண் வா ங்கள்! மக்க க்குப் 
ெபா த்தமான ெதாழில்கைள ஏற்ப த் ங்கள்! அவற் க்கு 
நாங்கள் ரண ஆதர  த கின்ேறாம். அைதவி த் , 
இவ்வா  ம பானத் ெதாழிற்சாைலையக் ெகாண் வந்  
அந்த மக்களின் வ ைமைய அதிகாிக்க ம் மக்க க்குத் 

ன்பியைல ஏற்ப த்த ம் இந்த அரசாங்கேமா இந்த 
அரசாங்கத்திற்குச் சார்பாக இ ப்பவர்கேளா எக்காலத்தி ம் 
அ மதிக்கக்கூடா  என்  நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் ஆ ேப ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ஆ ேப ம் ைகெயாப்பமிட்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு ஒ  மகஜைரச் சமர்ப்பித்தி ந்ேதாம். 
அதற்கான ஒ  கு ைவ அவர் அைமத்தி க்கின்றார். 
ேபாைதயற்ற நாட்ைடக் ெகாண் வர வி ம் கின்ற ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த விடயத்திேல கூ தல் காிசைன 
காட்  இந்தத் ெதாழிற்சாைலைய வதற்கு 
நடவ க்ைகெய ப்பார் என்  நான் நம் கின்ேறன். அவர  
அந்த அறிக்ைகைய நாங்கள் எதிர்பார்த் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். ஏெனன்றால், அவர் அைதத் தைடெசய்வாராக 
இ ந்தால் அ  எங்கள் மக்க க்கு எதிர்காலத்தில் 
பயனளிக்கக்கூ யதாக அைம ம். 

எங்க ைடய மாவட்டத்திேல பல ேமாசமான ெசயற்பா  
க க்கு இந்த ம பானம் காரணமாக அைமகின்ற . 
உதாரணமாக, அங்கு மக்கள் தற்ெகாைல ெசய்கின்ற தம் 
கூ தலாகக் காணப்ப கின்ற . அைத ஆராய்ந்  பார்த்தால் 
அதற்கும் ம பானம்தான் காரணமாக இ க்கின்ற . ஆகேவ 
இந்த ம பானத்ைதக் குைறப்பதற்கு நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அரசாங் 
கத்திற்கு வ மானம் ேதைவெயன்பதற்காக அ  ம பானச் 
சாைலகைள அதிகாிப்ப  பற்றிச் சிந்திக்கின்ற ; அ  தவ ! 
ஒ  நா  அபிவி த்தியைடய ேவண் மாயின், மக்களின் 
வாழ்வாதாரம் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய நடவ க்ைககைள 
அரசு ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். மக்கைள வ ைம நிைலயில் 
ைவத் க்ெகாண்  அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் ெசல்ல 
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யா . ஆகேவ அபிவி த்திைய ேநாக்கிச் ெசல்வதற்கும் 
மக்களின் வ ைம நிைலையப் குைறப்பதற்கும்  இந்த ம பான 
நிைலயங்கைள டேவண் ம்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 14 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி களிேல, 10 பிாி கள் தமிழ்ப் பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி கள். இவற்றின் வ ைம நிைலகைளப் பார்க்கும்ேபா   
காத்தான்கு , ஏறா ர், ஓட்டமாவ , ேகாரைளப்பற்  மத்தி 
ஆகிய பிாி கள் குைறந்த வ ைம நிைலயி ம் தமிழ்ப் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் பத் ம் கூ ய வ ைம நிைலயி  

ள்ளன. இதற்குக் காரணம் என்ன? அைமச்சர்கள் 
இ ந்தார்கள், இராஜாங்க அைமச்சர்கள் இ ந்தார்கள், பிரதி 
அைமச்சர்கள் இ ந்தார்கள், தலைமச்சர் இ க்கிறார், 
இதனால் அவர்க க்கு வளம் ஏற்ப த்தப்பட்  வ மானம் 
அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற  என்  கூற யா .  இதற்குக் 
காரணமாக அைமவ , ஒன் , அந்த மக்களின் - இஸ்லாமிய 
மக்களின் யற்சி. இரண்டாவ , அந்த இடங்களில் எங்கும் 
ம பானசாைலகள் இல்ைல. அவர்கள் தங்கள  சமய ாீதியாக 
ம பானப் பாவைனைய ம் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
ைய ம் எதிர்த்தி க்கிறார்கள். அவர்களில் ஒ சிலர் இரகசிய 
மாக ம பானத்ைதப் பாவித்தா ம் ஒட் ெமாத்தமாக 
அவர்களிடத்தில் ம ப்பாவைன தைடெசய்யப்பட் ள்ள . 
மதாீதியாக அந்த மக்கைளக் கட் யாள்வதன் காரணமாக 
அவர்கள் ம பானம் பாவிக்காமல் இ ப்பதனால் அங்கு 
அவர்களின் வாழ்வாதாரம் அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற ; 
வ ைம குைறக்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, நாங்கள் இதிேல 
கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ம். இந்த வ ைமக்குக் 
காரணம், ம பானப் பாவைனதான். நாங்கள் அதைனக் 
குைறக்கேவண் மாக இ ந்தால், இந்த அரசாங்கம் 
உடன யாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள ெப ம்பாலான 
ம பான விற்பைன நிைலயங்கைள டேவண் ம்; ம பானத் 
ெதாழிற்சாைலைய டேவண் ம். இஸ்லாமிய மக்கள் 
ம ப்பாவைனைய 100 தமாக எதிர்க்கின்றார்கள். நாங்க ம் 
எதிர்க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இதற்கு நீங்கள் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்கேவண் ெமன்  நான் இந்த உயர் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

"அங்கு அைமக்கப்ப கின்ற ம பானத் ெதாழிற்சாைல 
லம் ெநல் ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ம்; அந்த மக்களின் 

வாழ்வாதாரம் அதிகாிக்கப்ப ம்; ெதாழில்வாய்ப் க் 
கிைடக்கும்" என்  சில த்திஜீவிக ம் சில ைவத்தியர்க ம் 
கூறிக்ெகாண்   திாிகின்றார்கள். வ மானம் கிைடக்கும் 
என்பதற்காகச் ச கத்ைத அழிக்க யா . இந்த 
அரசாங்கமான , சிலேவைளகளில் வ மானம் ேவண் ம் 
என்பதற்காக தாய்லாந்  ேபான்  இங்கும் விபச்சார 
வி திகைள அைமக்கேவண் ெமன்  தீர்மானித்தால், அதற்கு 
அந்தப் த்திஜீவிக ம் ைவத்தியர்க ம் சம்மதிப்பார்களா? 
எங்கள  ெபண் பிள்ைளக க்கு அங்கு ெதாழில் கிைடக்கும் 
என்  கூ வார்களா? எனேவ, சிந்தி ங்கள்! ஆகேவ, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள ெப ம்பாலான ம பான 
சாைலகைள விட் , குைறந்த  20 ம பானசாைலகள் 
என்ற அளவில் ைவத் க்ெகாள் ங்கள்! அ தவிர, அங்கு 
ம பானத் ெதாழிற்சாைலையத்  தாபிப்பைத உடன யாக 
நி த் ங்கள்! என்  நாங்கள் இந்தச் சைபயி டாக ேவண்  
கின்ேறாம். 

அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், இப்ேபா  
ெந க்க யான நிைலைமக ம் இ க்கின்றன. அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்கு ேபசும்ேபா  குறிப்பிட்டார், "எம  நாட் ல் 

கரப்ப கின்ற ம பானத்தில் ற் க்கு 61 தம் 
வ சாராயம் - சட்டவிேராதமான சாராயம்" என் . ஆகேவ, 

இதற்குப் ெபா ஸாைரச் சாியாகப் பயன்ப த் ங்கள்! 
இலஞ்சம், ஊழல் நைடெப வதன் காரணமாக சிலர் 
பி க்கப்ப வதில்ைல. ஆகேவ, சட்டவிேராதமான ைறயில் 
ம பானம் தயாாிப்பவர்கள் மீ  அதிகூ ய தண்டைனைய 
விதிப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். 
அதற்கு நாங்கள் ஆதர  த கின்ேறாம். ஆகேவ, அந்த மக்கள் 
வாழ்வாதார ாீதியில் கட் ெய ப்பப்பட ேவண் ம். அதற்கு 
இந்த ம பானச்சாைலகைளக் குைறப்ப  இன்றியைம 
யாததாகும்.  

குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இன்  பல 
பிரச்சிைனகள் காணப்ப கின்றன. இைவ எல்லாவற்ைற ம் 
உற் ேநாக்கிப் பார்த்ததில் இந்த மாவட்டத்தின் பிரச் 
சிைனக்கு ம பானம்தான் க்கிய காரணம் என்பதைன இந்த 
இடத்தில் நான் உ தியாகக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 
இலங்ைகயில் 2016 இல் ெவளிநாட்  ம பான இறக்குமதி 12 
மில் யன் லீற்றராகும். உள்நாட்  உற்பத்தி 56 மில் யன் 
லீற்றர் பாவிக்கப்பட் க்கின்ற . ம பானம் லமான அரச 
வ மானம் 2015 இல் 1,05,234 மில் யன் பா ம் 2016 இல் 
1,20,000 மில் யன் பா ம் ஆகும். இன்  இந்த அரசாங்கம் 
இந்த வ மானத்ைதத்தான் நம்பியி க்கின்ற . ஆனால், 
வ மானம் ெப வதில் மாற் த்திட்டம் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். வ மானம் ெப வதற்கு ஏற்ற வைகயில் ெதாழிற் 
சாைலகள் தாபிக்கப்படல் ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களிேல எம  மாவட்டத்தில் பல 
ெதாழிற்சாைலகள் பாதிக்கப்பட் க்கின்றன. வாைழச்ேசைன 
ேதசியக் கடதாசிக் கம்பனி நீண்ட காலமாக டப்பட்ட 
நிைலயில் இ க்கின்ற . கிட்டத்தட்ட வாயிரம் ேப க்குத் 
ெதாழில்வாய்ப்ைபத் தந்த அந்தத் ெதாழிற்சாைல இன்  

டப்பட்ட நிைலயில் இ ப்ப  அந்த மக்க க்கு 
ேவதைனையத் த கின்ற . அந்தத் ெதாழிற்சாைல லேம 
கூ ய வ மானத்ைத நாங்கள் ஈட்ட ம். இன்  அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயில் தலீ  ெசய்வதற்காக தலீட்டாளர்கள் 
ஆயத்தமாக இ க்கின்றார்கள். அரசாங்கம் எங்களிடம் 
ேகாாிக்ைக வி க்குமானால் அந்தத் ெதாழிற்சாைலையக் 
கட் ெய ப் வதற்காக அவர்கைள அரசாங்கத் டன் 
ெதாடர் ப த் வதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம். 
அ ேபான்  அங்கு கும் ைலயிேல உள்ள அச்சகம் 
கடந்த த்த காலத்திேல உைடக்கப்பட்ட நிைலயில் 
அப்ப ேய கிடக்கின்ற . ேதவ ரத்தி ள்ள ஓர் அாிசி 
ஆைல ம் டப்பட்ட நிைலயிேல இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
இவற்ைற எல்லாம் கட் ெய ப்ப ேவண் ம். தற்ெபா  
நல்லாட்சி என்ற வைகயிேல ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி ம் 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் ஒன்  ேசர்ந்தி க்கின்ற 
நிைலயிேல, மாவட்டத்தின் வ ைம நிைலைமையக் குைறப் 
பதற்காக இ தரப்பின ம் ேசர்ந்  அங்ேக ெதாழிற்சாைல 
கைளக் கட் ெய ப்ப ேவண் ம்.  

அேதேபான்  அங்ேக வழங்கப்ப கின்ற உதவிகள் 
மக்க க்குச் சாியான ைறயில் ெசன்றைடவைத உ திப் 
ப த்த ேவண் ம். ச ர்த்தி ேபான்ற உதவிகள் எல்லாம் 
உண்ைமயிேல பாதிக்கப்பட்ட மக்கைளச் ெசன்றைடய 
ேவண் ம். யா க்கு அந்தச் ச ர்த்தி ெகா க்கப்பட ேவண் ம் 
என்ப  உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். மாவட்டத்திேல 
ெப ம்பா ம் வ ைம கூ ய பிரேதசத்திேல ச ர்த்தி 
உதவிகள் குைறவாக வழங்கப்பட் க்கின்றன. அங்கு 
வ ைம நிைலைம ஏற்ப வதற்கு அ ம் காரணமாக 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அவற்றில் எல்லாம் மாற்றம் 
வரேவண் ம். அவ்வாறான நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாள் மாக இ ந்தால் மாவட்டத்தின் வ ைம 
நிைலையக் குைறத்  மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதச் சிறந்த 
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ைறயிேல கட் ெய ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கலாம். 
ெபா வாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 'ேமால்ட்', 'ைவன்', 
'ஸ்பிாிட்', கள்  ேபான்றைவதான் கூ தலாக வ மானத்ைதக் 
ெகா க்கின்றன. ஆனால், அந்த மக்களின் 
ஆேராக்கியத்திற்கும் வாழ்வாதாரத்திற்கும் உதவிெசய் ம் 
வைகயில் ம பானப் பாவைன அங்கு குைறக்கப்பட ேவண் ம் 
என்  நான் இந்தச் சைபயிேல அன்பாகக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 2009ஆம் ஆண் ல் 58 
ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் இ ந்தன. அைவ 2009 க்குப் 
பின்னர் 66 ஆக அதிகாித்தி க்கின்றன. அந்த வைகயில் 
மண் ைன வடக்கிேல இரண் ம் க வாஞ்சிக்கு யிேல 
இரண் ம் ெசங்கல யிேல இரண் ம் வாைழச்ேசைனயிேல 
இரண் ம் ேமலதிகமாகத் திறக்கப்ப வதற்கு அ மதிக்கப் 
பட் க்கின்ற . இதனால் இன்  பாடசாைல மாணவர்க ம் 
ம பானம் பாவிக்கும் நிைலைம அங்கு ஏற்ப கின்ற . 
இதனால்தான் கல்வியி ம்கூட எங்க ைடய மாகாணம் 
ஒன்பதாவ  இடத்தில் இ ந் ெகாண் க்கின்ற . அங்கு 
மாணவர்கள் ம பானம் பாவிக்கும் நிைலைமக்கும் சில 
காரணங்கள் இ க்கின்றன. அதாவ  வாைழச்ேசைனயிேல 
வி லானந்த தியிேல ேந க்குேநேர இரண்  ம பானச் 
சாைலகள் அைமந்தி க்கின்றன. அதற்குச் சிறி  ரத் க்கு 
அப்பால்தான் பாடசாைல இ க்கின்ற . அங்கு கல்வி 
பயில்கின்ற மாணவர்களில் ஒ சிலர்கூட அந்த ம பான 
விற்பைன நிைலயங்களிேல ம பானத்ைதப் ெபற் ச் 
ெசல்வதாக ம் நான் அறிகின்ேறன். ஆகேவ, இவற்ைற 
எல்லாம் த ப்பதற்ேகற்ற வைகயில் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். அந்த இரண்  ம பானசாைலக ம் டப்பட 
ேவண் ம். அ  சார்பாக நாங்கள் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்  
வ கின்ேறாம். அதற்கு இந்தச் சைப ம் ஒத் ைழப் த்தர 
ேவண் ம்.  

ெபா வாக ம பான விற்பைன நிைலயங்கைளக் குைறக்க 
ற்ப ம்ேபா  சட்டப்ப  தங்கைள ஒன் ம் ெசய்ய யா  

என்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ெசால்கின்றார்கள். ஆனால் 
சட்டத்ைதக் கூறி மக்களின் வாழ்ைவச் சீரழிப்பதா? இ  
சார்பாக கூ ய கவனம் ெச த் மா  இந்தச் சைபயிேல நான் 
மீண் ம் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த உயர் 
சைபயிேல ம பானத்ைதப் பற்றிக் கைதப்பதற்கு 
தகுதியானவன் என்ற வைகயிேல உண்ைமயிேல நான் 
சந்ேதாசப்ப கின்ேறன். இ தியாக, இந்த ம பானசாைல 
கைளத் தைட ெசய்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  அன்பாக ேவண் , என் ைடய 
உைரைய 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. J.C. Alawathuwala. 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. J.M. Aananda Kumarasiri to the Chair? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

do now take the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the 
Chair. 

[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම අෙප් නව මුදල් ඇමතිතුමාට 
සුබ පතනවා. එතුමාෙග් වැඩකටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යන්න 
ශක්තිය හා  ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියාත් පාර්ථනා කරනවා.   

 අද දින සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් ඉස්කාගාර සඳහා වූ බදු 
සංෙශෝධනය සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ගැන මෙග් අදහස 
ෙම්කයි. ෙම් සුරාබදු ආඥාපනෙත් ඉතාම පරණ, යල් පැන ගිය 
නීති රීති ගණනාවක් තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කරන බදු 
සංෙශෝධනය ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, කලින් කථා කළ 
අෙප් ගරු මන්තීවරෙයකුත් කිව්වා වාෙග්, ඉස්කාගාර කීපයකට 
හැර අනිකුත් ඉස්කාගාරවලට ෙම් පනවා තිබුණු බදු පමාණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව නඩු පවරලා ඉතාම අපහසු තත්ත්වයකට පත් 
ෙවලා තිබුණු අවස්ථාවක තමයි ෙම් අලුත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. අප සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා ඒ 
කර්මාන්තශාලාවලට යම් යම් සහන ලබාෙදනවා වාෙග්ම, ඒ 
ඉස්කාගාරවල -නිෂ්පාදනාගාරවල- නිෂ්පාදනය වන මත්පැන්වල 
පමිතිය පිළිබඳවත් අෙප් අවධානය වැඩිෙයන් ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑය කියන කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. 
ෙමොකද, ඒවා පමිතිෙයන් ෙතොරව නිෂ්පාදනය කිරීම නිසා අපට 
ෙසෞඛ්යමය පැත්ෙතන් තවත් ගැටලු රාශියකට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද මත්පැන්වල මිල ඉහළ යන්න යන්න, 
අප එම කර්මාන්තයට ෙනොෙයකුත් ෙරගුලාසි දමන්න දමන්න, 
ගම තුළ කසිප්පු නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවා වාෙග්ම, ජනතාවෙග් 
බීමට කිසිම පමිතියකින් ෙතොර නිෂ්පාදන බිහි වීම වැඩි ෙවනවා. 
එම නිසා මම මුලින් කිව්වා වාෙග්, සුරාබදු ආඥාපනත 
සම්බන්ධෙයන් අප අලුතින් හිතලා වැඩකටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම අප ෙම් අධික සැර මත්පැන් බීම සඳහා දිරිමත් කරන්ෙන් 
නැතිව, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඉදිරිෙය්දී අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන සංචාරක ව්යාපාරෙය් -දැනටමත් කියාත්මක වන- සහ 
අනිකුත් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්  බියර් වැනි මද්යසාර, නැත්නම් 
සැර පමාණය අඩු මත්පැන් වර්ග සඳහා අප යම් සහෙයෝගයකින් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එකයි මෙග් අදහස.  

ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න 
ඕනෑ. 2015 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් සහ ෙනොවැම්බර් මාසවලදී අප 
බියර් සඳහා පනවා තිබූ බද්ද සියයට 70කින් ඉහළ දමා තිෙබනවා. 
මීට අමතරව, 2016 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් බියර් කෑන් කිරීම 
සඳහාත් අලුතින් බද්දක් අය කර තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය 
නිසා අද බියර් නිෂ්පාදනය සියයට 50කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
අද අධික සැර මත්පැන් සඳහා ජනතාවෙග් තිෙබන ඉල්ලුම වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාවට ෙරෝගාබාධ අඩු බියර් වැනි 
මත්පැන්වලට අප පසු ගිය වසෙර්දී පනවා තිෙබන බදු වැඩිවීම 
නිසා ෙම් වන විට ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ෙපන්වනවා. 
බියර්වල සියයට හතරක් වන අවම මද්යසාර පමාණයට අඩුෙවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එය නිෂ්පාදනය ෙනොවිය යුතුය කියා අප නීතියක් ගැසට් කර 
තිෙබනවා. එම කාරණය ෙකෙරහි මම වි ෙශේෂෙයන්ම මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අප 
බලන්න ඕනෑ අඩුෙවන් මද්යසාර පමාණයක් තිෙබන නිෂ්පාදන 
වැඩි කරන්නයි.  

ෙමහිදී සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? විෙශේෂෙයන් රටක් හැටියට අපි 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය ගැන හිතනවා නම්, අපි කරන්න ඕනෑ, 
ෙමවැනි කාරණා ඉවත් කර ෙම් සඳහා දිරි ගැන්වීමක් කිරීමයි. එම 
නිසා අඩු සැර ඇති මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා දිරි ගැන්වීමක් 
කිරීම අවශ්යයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා. ඒ 
වා ෙග්ම 2015 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් රුපියල් 180කට තිබුණු බියර් 
ෙබෝතලයක් අද ෙවනෙකොට රුපියල් 350 දක්වා ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් කාරණාව නිසා විෙශේෂෙයන් සැර අඩු මත්පැන් 
සඳහා වැඩිෙයන් බදු අය කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන කාරණය  ඉටු  ෙවනවාද කියන එක ගැනත් අපි කථා 
කරන්නට  ඕනෑ. ෙම් නිසා බියර්  කර්මාන්තය කඩා වැටීමකට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරනවා. බියර් නිෂ්පාදනය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කර්මාන්තය තුළ රැකියා කරන 
අයෙග් රැකියා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන මාවතගම පෙද්ශෙය් බියර් 
කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබනවා. දැන් එහි ෙසේවකයන් විශාල 
සංඛ්යාවකට රැකියා අහිමි ෙවන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා මා ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා ෙම් සඳහා සමතුලිත 
තත්ත්වයක් ඇති කර ෙගන යන්න කියලා. විෙශේෂෙයන් අරක්කු 
සහ අඩු සැර මත්පැන් සම්බන්ධෙයන් සමතුලිතතාවය ඉවත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මා මුලින් කිව්වා වාෙග් අද එක පැත්තකින් නීතිවිෙරෝධී 
මත්පැන් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යතුමා පසු ගිය දවසකත් ෙම් බව මතක් කළා. අද ෙම් 
ෙවනෙකොට මත්පැන් තුළින් ඇතිෙවන ෙරෝගාබාධ වැඩි ෙවන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මන්ද, සැර අධික, පමිතියකින් 
ෙතොර මත්පැන් පානය කිරීම නිසා.  

මා මුලින් මතක් කළා වාෙග්ම ෙම්වාෙය් පමිතිය 
සම්බන්ධෙයන් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. අපි බදු අය 
කර ගන්නවා වාෙග්ම ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ගැනත් 
සලකා බලන්නට  ඕනෑ. ඒ පමිතිය සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා 
බැලීෙම්දී අෙනකුත් නිෂපාදන කර්මාන්තශාලාවලටත් බදු අඩු 
කළා වාෙග්ම ෙම් සඳහාත් සහන දිය හැකියි. අරක්කු නැත්නම් 
ෙවනත් සැර මත්පැන් සඳහා අමුදව්ය ලබා ගන්ෙන් ෙමොන 
ෙදයකින්ද කියන එකත් අපි ෙසොයා බලන්නට ෙවනවා. ෙපොල් 
අරක්කු ගත්ෙතොත් අද ෙපොල් ගස් මදින පමාණය ෙදස බැලුවාම 
අපට ෙපෙනනවා,   ෙමච්චර ෙපොල් අරක්කු පමාණයක් ෙපොල් ගස් 
මදින පමාණෙයන් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ඒ 
පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට හිතකර, 
පමිතිෙයන් ඉහළ ෙද් ලබා ෙදන්නට අපි කටයුතු කරනවා නම් 
ඉතාමත් වැදගත්ය කියන එක මතක් කරනවා.   

ජනතාවට සැර මත්පැන්වලට වඩා බියර් වාෙග් ෙද්වලට 
සියයට  4ක නැත්නම් සියයට 4.5ක මද්යසාර සාන්දණයක් ඇති 
සමතුලිත තත්ත්වයකට ෙම් මත්පැන් ෙගන එන්නට පුළුවන් නම් 
ඉතාමත් වැදගත්ය කියන එක මම මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම  
සියයට 4ට අඩු මද්යසාර සාන්දණයක් ඇති බියර් නිෂ්පදානය 
සඳහා නිකුත් කර තිෙබන ගැසට් නිෙව්දනය ඉතාමත් අහිතකරයි. 
එය යහ පාලනය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළටත් අහිතකරයි. ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් අයින් කර ඒ සඳහා යම් සහනදායි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑය කියන එක  මම ෙයෝජනා කරනවා.  

නව මුදල් අමාත්යතුමා ට ෙම් කටයුතු කරන්නට, ඒ වාෙග්ම 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් වැඩකටයුතු අෙප් රෙට් ජනතාවට හිතකර  
විධියට කියාත්මක කරන්නට ශක්තිය ලැෙබ්වායි මම පාර්ථනා 
කරනවා.  
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   
 
The Hon. Ameer Ali Shihabdeen, please. You have 

six minutes. 
 
 
[பி.ப. 2.56] 

 
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. 

ெகௗரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 52வ  அத்தியாயத்தின் 
கீழான அறிவித்த ன்மீ  இடம்ெப ம் விவாதத்தில் ேபசச் 
சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் ெதாடர்பான 
இந்த அறிவித்த ேல சாராய உாிமப் பத்திரக் கட்டணத்ைத 

ன்பி ந்த ெதாைகையவிடச் சற் க் குைறத்தி ப்ப  
எங்க க்குக் கவைலயளிக்கின்ற . ஏெனன்றால், எங்கள  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல மிகுந்த கஷ்டத்ேதா ம் 
சிரமத்ேதா ம் நாங்கள் ம ப்பாவைன பற்றிய பிரச்சிைனைய 
எதிர்ேநாக்கிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்நிைலயில், யார் 
என்ன ெசய்தா ம் பரவாயில்ைல, நீங்கள் கு த்தாவ  
எங்கள  வ மானத்ைதத் தரேவண் ம் என்  
ெசால்வ ேபால இந்த அறிவித்தல் அைமந்தி க்கிற . 

சாதாரணமாக ஒ  மாகாணத்திேல இ க்கின்ற 
எண்ணிக்ைகையவிட அதிகமான எண்ணிக்ைகயில் ம பான 
சாைலகள் இ க்கின்ற இடெமன்றால் அ  மட்டக்களப்  
மாவட்டம்தான். පළාත් සභාවක තිෙබන්නට පුළුවන් බාර් 
සංඛ්යාවටත් වඩා වැඩි බාර් සංඛ්යාවක් තිෙබන ලංකාෙව් එකම 
දිස්තික්කය මඩකළපු දිස්තික්කයයි. மட்டக்களப்  மாவட்டத்திற்கு 
2016ஆம் ஆண் ல் அரசாங்கத்தினால் அபிவி த்திக்காகக் 
ெகா க்கப்பட்ட பணம் 3,400 மில் யன் பாய். 
அவ்வாண் ேல அங்கு ேபாைதக்காகச் ெசலவழிக்கப்பட்ட 
பணம் 3,600 மில் யன் பாய். எங்கு ேபாயி க்கிற  
எங்கள  நிைலைம! இ ெதாடர்பாக நாங்கள் மிக ம் 
கவைலயைடகின்ேறாம். இந்தப் பிரச்சிைனயி ந்  வி பட, 
அந்த மக்க க்கு ஒ  வி ைவக் காணேவண் ம் என்பதற்காக 
அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த எனக்கு ன்  ேபசிய 
உ ப்பினர் ெகௗரவ ேயாேகஸ்வரன் அவர்க ம் நாங்க ம் 
பகீரதப் பிரயத்தனம் எ த் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

கல்குடா பிரேதசத்திேல தனியார் ஒ வர் பாாிய 
'எதேனால்' உற்பத்திச்சாைலைய ஆரம்பிப்பதற்கும் அதைனத் 
ெதாடர்ந்  அங்கு சாராயம் காய்ச்சுவதற்குமான 
ேவைலத்திட்டத்ைத, அரசாங்கம் எதிர்த்தேபா ம் 

1911 1912 

[ගරු  ෙජ්. සී. අලවතුවල  මහතා] 
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தன்னிச்ைசயாக ன்ென த் ச் ெசல்வெதன்ப  எங்க க்கு 
மிக ம் கவைலயளிக்கின்ற . ஆனால், ேநற்  ன்தினம் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்க க்குப் பதில் 
அ ப்பியி க்கின்றார். அதிேல அைத அைமக்க 
அ மதிக்கப்ேபாவதில்ைல என்ற உ திப்பா  ஜனாதிபதி 
அவர்களினால் தரப்பட் க்கின்ற . எனேவ, கல்குடாவில் 
அைமக்கப்பட இ க்கின்ற ethanol factory எதிர்காலத்தில் 
கட்டப்படா  என்பதில் நாங்கள் அதிகமாக நம்பிக்ைக 
ெகாள்கின்ேறாம். ஜனாதிபதி அவர்க ைடய எ த் ல 
அறிவித்தைல நாங்கள் ெப ைமேயா  பார்க்கின்ேறாம்.  
இதற்காக நாங்கள் அதிக ேநரத்ைதச் ெசல  
ெசய்தி க்கின்ேறாம். எனக்கு ன்  ேபசிய ெகௗரவ 
ேயாேகஸ்வரன் அவர்கள், அேதேபான்  அந்தப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற மற்ைறய பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
என எல்ேலா ேம இதற்காக அதிக ேநரத்ைதச் ெசலவழித் 
தி க்கின்ேறாம்.  

மட்டக்களப்  மாவட்டம் கடந்த காலத்தில் த்தத்தினால், 
சுனாமியினால், ேம ம் இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகளினால் 
பாதிக்கப்பட்  வ ைமப்பட்ட நிைலயி க்கின்ற . எனேவ, 
அங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத உறிஞ்சிக் கு க்கின்ற 
இந்த ம பாவைனைய அந்த மாவட்டத்தி ந்  
இல்லாமற்ெசய்  தா ங்கள்! என்பைத மாத்திரேம நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். பாதிக்கப்பட் க்கின்ற அந்த மக்கைளக் 
காப்பாற்றி, அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற்றி 
அவர்கைள ம் இந்த நாட் ேல ெப மதிமிக்க பிரைஜகளாக 
ஆக்கிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நாங்கள் கன  
காண்கின்ேறாம். நாங்கள் அவர்க ைடய பிரதிநிதிகள் 
என்பதால், அவர்கைளப் பற்றி ேயாசிக்கின்ேறாம். 
அவர்க க்குச் சாியான வழிகாட்டல் ேவண் யி க்கின்ற . 
எனேவதான், இந்தச் சைபயிேல நாங்கள் எல்ேலா ம் 
அவர்களின் வ ைமையப் ேபாக்கேவண் ெமன்  ேபசு 
கிேறாம். இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் 
இதிேல மிக ம் விழிப்பாக இ க்கிறார்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், 
அங்குள்ள ெப ம் ச கம் ேபாைதக்கு அ ைமயாகி 
யி க்கின்ற . இதற்குக் கடந்த காலத்தில் அவர்கள் 
அ பவித்த அந்த த்த சூழ ம் ஒ  காரணமாகும். எனேவ, 
அவர்கைள அந்த வழியி ந்  மீட்ெட க்கேவண் ய பாாிய 
ெபா ப்  அங்கி க்கின்ற அரசியல் தைலவர்களாகிய 
எங்க க்கு இ க்கின்ற . எனேவ, இவ்வாறான சட்ட 

லங்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றெபா  அவ்வாறான 
பிரேதசங்க க்குப் பாதிப் க்கள் ஏற்படாத வைகயிேல 
ெகௗரவ நிதி அைமச்சர் அவர்கள் பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்  நாங்கள் வி ம் கின்ேறாம். மிக ம் ேநா்ைமயான, 
ேநா்த்தியான ஒ  මුදල් அைமச்சர் - நிதி அைமச்சர் - 
நியமிக்கப்பட் க்கின்றார். தலைமச்சர் என்  கூறினாேல 
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . கிழக்கி ம் இ தான்,  
வடக்கி ம் இ தான்!  யாைர ேநா்த்தி என்  ெசால்வ , 
யாைர ேநா்த்தியில்ைல என்  ெசால்வ  என்ப  
ெதாியாம க்கின்ற . நான் இங்கு මුදල් அைமச்சர் என்  
கூறிய  எங்க ைடய நிதியைமச்சர் அவர்கைளத்தான். அவர் 
நீதியான, நியாயமான ஓர் அைமச்சர். எனேவ, அவர் இந்த 
விடயத்தில் நல்ல விைனப் ெபற் த் தரேவண் ெமன்  
ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Srineshan, you have twenty minutes. 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகௗரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ம வாிச் சட்டம் ெதாடர்பான அறிவித்தல்மீ  நைடெப ம் 
விவாதத்தில் உைரயாற்றக் கிைடத்தைமையயிட்  மகிழ்ச்சிய 
ைடகின்ேறன். இன்ைறய காலகட்டத்தில் ம ப்பாவைன 
என்ப ம் ம சார நிைலயங்கைளத் திறப்ப  என்ப ம் 

க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயங்களாகக் க தப்ப கின்றன. 
ஆனால், உண்ைமயில் ம வின் லமாக வ வாயிைன 
அதிகாித்  நாட் ைன அபிவி த்தி ெசய்ய மா? என்ற 
ேகள்வி எங்கள் மத்தியில் எ கின்ற . கு ங்கால ேநாக்கில் 
தற்கா கமான அபிவி த்திைய ஏற்ப த்தினா ம், நீண்டகால 
ேநாக்கில் பார்க்கின்றேபா  ம வின் லமாக நாங்கள் 
நிைலத் நிற்கக்கூ ய அபிவி த்திைய ஏற்ப த் வ  என்ப  
க னமாகும்.  

நாங்கள் வளங்கைள மனித வளம் என் ம் ெபௗதிக வளம் 
என் ம் நிதி வளம் என் ம் தகவல் வளம் என் ம் கால வளம் 
என் ம் பல்ேவ  வைகயில் வைரய த் க்ெகாண்  
ெசல்லலாம். இவற்றில் பிரதான வளமாக இ ப்ப  மனித 
வளம். இந்த மனித வளத்திைன ைமயாகப் பயன்ப த்திய 
நா கள், தி ப்தியாகப் பயன்ப த்திய நா கள் இன்  
அபிவி த்தியைடந்த நா களாக வளர்ந்  நிற்கின்றன; 
எ ந் நிற்கின்றன. ஆனால், மனித வளத்ைதச் சாியான 

ைறயில் பயன்ப த்தத் ெதாியாத நா களால் அல்ல  மனித 
வளத்திைனப் பல்ேவ  கூ களாகப் பிாித்  அரசியல் 
ேதைவக க்காகப் பயன்ப த் கின்ற நா களால் 
அபிவி த்தியைடய யா . எம  நாட் ன் அரசிய ல் 
எ த்தாளப்பட்  வ கின்ற இனவாதம், மதவாதம் என்ற 
இரண்  விதமான ேகாஷங்கள் மனிதவள அபிவி த்திக்கு 
எதிராக உள்ள அேதேவைள, இந்த மனித வளத்திைன 
உச்சமாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்குத் தைடயாக இ க்கும் 
மற்ெறா  காரணி ‘ம ’ என்ற திராவகமாகும். மனிதவள 
அபிவி த்திைய எ த் க்ெகாண்டால், ம ப்பாவைன 
அதிகமாக இ க்கின்றேபா  அந்த அபிவி த்தியில் உச்சமான 
விைனத்திறைனேயா, விைளதிறைனேயா எங்களால் 
அைடந் விட யா . இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்திேல 
தற்ேபாைதய பாரதப் பிரதமர் நேரந்திர ேமா  அவர்கள் 
ம பாவைன விடயத்தில் ஏறத்தாழ ைமயான தைடைய 
அப்ேபா  ஏற்ப த்தியதன் காரணமாக ைமயான 
அபிவி த்தியிைன அங்கு காணக்கூ யதாக இ ந்த  என்ற 
ஒ  க த் ம் நில கின்ற .  

எம  நாட்ைட எ த் க்ெகாண்டால், எங்கைள ஆட்சி 
ெசய்த அந்நியர்கள் ெதாடர்ந் ம் எம  நாட்டவர்கைள 
அ ைமத்தைளயின் கீழ் ைவத்தி ப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் 
ம பாவைனைய இந்த நாட் ல் அறி கம் ெசய்ததாக ம் ஒ  
வரலா  இ க்கின்ற . குறிப்பாக, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
வாழ்கின்ற மைலயகப் பிரேதசங்களில் சிந்திக்காமல் உைழக் 
கின்ற இயந்திரங்கைளப்ேபால ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளத் 
ெதாடர்ந் ம் தங்க ைடய ேதைவக்ேகற்ற விதத்தில் 
பயன்ப த் வதற்கு, அவர்கைள ம வின் லமாக அ ைமப் 
ப த்தி ைவத்தி ந்ததாகக்கூட தகவல்கள் ெவளியாகியி க் 
கின்றன. இலங்ைகயில் மாத்திரமல்ல, அபிவி த்தியைடந்  
வ கின்ற நா களி ம் ம பாவைனயான  அபிவி த்திக்கு 
ஒ  தைடயாக இ ந் வ வைத எங்களால் கண்கூடாக 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இதற்கு ன் ம் எம  
ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ம பாவைன லமாக 
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ஒ  நாட் ல், ஒ  பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் எந்தள க்கு 
வஞ்சிக்கப்ப கின்றார்கள், அழிக்கப்ப கின்றார்கெளன்ற பல 
விதமான தகவல்கைள, தர கைளத் தந்தி க்கிறார்கள். 
ஊடகங்கள் லமாகக் கிைடக்கின்ற தகவல்கைளப் 
பகுப்பாய்  ெசய்  பார்க்கின்றேபா , ச கத்திற்கு உதவாத 
பாதகமான விைள கள் அேநகமாக ம  ேபாைதயின் 
ேபா தான் இடம்ெப வைத அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இன் ெமா  விதத்தில் பார்க்கின்றேபா , இன்ைறய 
காலகட்டத்தில் தலாளிகள், ெதாழிலாளிகள் என்ற இரண்  
வர்க்கத்தினர் வாழ்கின்ற ஒ  நாட் ல், தலாளித் வ 
வர்க்கமான  மக்கைளச் சுரண் வதற்கு ஏற்ற பானமாக ம  
விற்பைனைய ஊக்குவித்  வ வைதக் காணலாம். ேம ம், 
ெதாழிலாளர் வர்க்கத்தினர் சிந்திக்காத விதத்தில் ெதாடர்ந் ம் 
தங்க ைடய உைழப்ைப தலாளிமா க்கு வழங்கேவண்  
ெமன்ற அ ப்பைடயி ம்  ம ப்பாவைனைய அவர்க க்குப் 
பழக்கிவி கின்ற ஒ  ேபாக்கும் காணப்ப கின்ற . 

தலாளித் வ ட்பத்தின்ப , ெதாழிலாளர் தங்க க்குப் 
ேபாட் யாளர்களாக மாறாமல் இ ப்பதற்கும் தம  ேதைவ 
கைளத் ெதாடர்ந்  ஈேடற்றிக்ெகாள்வதற்கும் அவர்கைள 
அடக்கமான நிைலயில் ைவத் க்ெகாள்வதற்கும் இந்த ம ப் 
பழக்கத்ைத அவர்கள் மத்தியில் ஊக்குவிப்பைதக் காணலாம்.  

எம  நாட் ம் பல்ேவ பட்ட குற்றச்ெசயல்கள் 
நைடெப கின்றன. ெகாைலக் குற்றங்களாக இ க்கட் ம், 
அல்ல  பா யல் வல் ற களாக இ க்கட் ம், அல்ல  
தீவிரமான ஏைனய பல்ேவ பட்ட சம்பவங்களாக 
இ க்கட் ம், அத்தைகய குற்றச்ெசயல்களின்ேபா  குற்ற 
வாளிகள் எவ்வா  இ க்கிறார்கள் என்பைதப்பற்றி நாங்கள் 
ஆய்  ெசய்தால், அத்தைகய அேநகமான சம்பவங்களின் 
ேபா  அவர்கள் ம ேபாைதயில் இ ந்ததற்கான சான்  

லப்ப ம். அதாவ , அப்ப ப்பட்ட குற்றச் ெசயல்களில் 
ஈ ப வதற்கு ன் அவர்கள் தங்கைளப் ேபாைதக்கு 
அ ைமயாக்கிக் ெகாள்கிறார்கள். குறிப்பாக, வித்தியா மீதான 
பா யல் வல் றவாக இ க்கட் ம், ெதன்பகுதியில் 
நைடெபற்ற பல்ேவ பட்ட பா யல் வன் ைறகளாக 
இ க்கட் ம், மனிதாபிமானத்திற்கப்பால் ெசன் , மனித 
நிைலயி ந்  தாழ்ந்  தங்கைள மி க நிைலக்கு 
மாற்றிக்ெகாண்ட பின்னர்தான் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
அத்தைகய குற்றச் ெசயல்களில் ஈ பட் ள்ளதாகத் தகவல்கள் 
கூ கின்றன. இத்தைகய வன் ைறகளின் பின்னர் 
தங்க ைடய குற்றங்க க்கான சாட்சியங்கள் ெவளிவந்  
விடக்கூடா  என்பதற்காக அவர்கைளக் ெகாைல 
ெசய் வி கின்ற ேபாக்ைக ம் காண்கின்ேறாம். எனேவ, 
மனிதைனக் ெகாைலயாளியாக மாற் வதற்குக்கூட இந்த 
ம ப்பாவைன காரணமாகின்ற . 

 நாங்கள் எந்த வைகயில் பார்த்தா ம், அதாவ , 
தலாளித் வ - ெதாழிலாளர் வர்க்க ாீதியாகப் பார்க்கின்ற 

ேபா  குற்றச்ெசயல்கள் அதிகாிப்பதற்கும், இன் ெமா  
விதத்தில் பார்க்கின்றேபா  மக்களின் கலாசார அ ப்பைடப் 
பண்பா கள் மீறப்ப வதற்கும், அவர்கள் குற்றவாளிகளாக 
பிறழ்வான ேபாக்கில் ெசல்வதற்கும் ம  மற் ம் 
ேபாைதவஸ் ப் பாவைன என்பன அ ப்பைடயாக 
அைமந்தி க்கின்ற . எனேவ, இப்ப யான ம ப் பாவைன 

லமாக அல்ல  ம  லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வாிகைளக்ெகாண்  நாட்ைட அபிவி த்தி ெசய்யலாெமன்  
நிைனப்ப  கானல் நீராகத்தான் இ க்க ம். அதாவ , 
கானல் நீர் என்ப  பார்ப்பதற்கு நீர்ேபால இ ந்தா ம் அ  
நிஜமான நீராக இ ப்பதில்ைல. ெவ மேன ஒ  மாையதான். 

அேதேபான்  ம வாிகைள அதிகாிப்பதன் லமாக அல்ல  
ம  உற்பத்திகைள அதிகாிப்பதன் லமாக அல்ல  ம க் 
கைடகைள அதிகாிப்பதன் லமாகப் ெபறப்ப கின்ற 
வ மானமான , ஒ வைகயில் வ மானமாகத் ெதாிந்தா ம் 
இன் ெமா  வைகயில் அ  மனித வளத்ைத சீரழித் ச் 
சீர்குைலக்கின்ற . அந்த வைகயில், ம வான  ைமயான 
மனிதர்கைள அைரகுைற மனிதர்களாக அல்ல  ச்சியநிைல 
மனிதர்களாக மாற் கின்ற ஒ  ெபா ளாக அைமந்தி ப்பைத 
நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளலாம்.  

இன்ைறய காலத்தில் பாடசாைல மாணவர்கள் - சிறார்கள் 
- ஏன், ெபண்கள்கூட இந்த ம ைவ அ ந்தக்கூ ய அள க்கு 
எம  நாட் ல் ம  உற்பத்தி நிைலயங்க ம் ம க் கைடக ம் 
அதிகாித்தி க்கின்றன. 2015ஆம் ஆண் ல் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ 58 ம  விற்பைன நிைலயங்கள் 
இ ந்ததாகப் ள்ளிவிபரங்கள் கூ கின்றன. இதைன ம்விட, 
சிலர் சில சுத் மாத் கைளச் ெசய் , ம சாரக் கைடகைள 
அதிகாித்  ைவத்தி க்கின்ற ஒ  பாங்கிைன ம் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அதாவ , ஒ  
மாவட்டத் க்கு வழங்கப்பட்ட அ மதிப் பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைகக்கு ேமலதிகமாகப் பிற மாவட்டங்களி ந்  
ெபற கின்ற அ மதிப் பத்திரங்கைள ம் பயன்ப த்தி 
ம பானக் கைடகைள நி வியி ப்பைதக் காணலாம். அந்த 
வைகயில்தான், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் அதிகளவான 
ம ச்சாைலகள், ம க்கைடகள் திறக்கப்பட் க்கின்றன.  

இதைன ஒ  சாதனமாகப் பயன்ப த்தி மக்கைள வ ைமக் 
ேகாட் ன்கீழ் தள்ளிவி கின்ற  ேபாக்கிைன ம் நாங்கள் 
பார்க்கலாம். இதனால் ஒ றத்தில் சிலர் உச்சமாக 
உைழத் க்ெகாண் க்கின்ற அேதேவைளயில், ம றத்தில் 
எண்ணிக்ைகயில் அதிகமான மக்கள் வ ைமயி ம் 
ஏழ்ைமயி ம் வாழேவண் ய ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . இதனால், எதிர்காலத்தில் ைமயான 
ஆ ைம ள்ளவர்களாக வளர்ந்  ச கத்ைத ஆளக்கூ ய, 
நாட்ைட ஆளக்கூ ய சிறார்கைள ைளக்கின்றேபாேத 
க க்கிவி கின்ற அல்ல  க கவி கின்ற ெசயற்பா  
இடம்ெப கிற . எனேவ, எம  ச கம் நற்பிரைசகைள 
உ வாக்கக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்ப வதற்கும் அவர்கள் 
ஒ க்கச்சீலர்களாக வ வதற்கும் நாங்கள் ம சார 
உற்பத்திைய ம் ம க்கைடகைள ம் கட் ப்ப த்தேவண் ய 
ேதைவ இ க்கின்ற . ஓர் ஆய்வின் லம் கிைடத்த தகவ ல், 
“ம பானத்தின் லம் கிைடக்கின்ற வ வாயிைனவிட, 
ம வின் லமாக ஏற்ப கின்ற ேநாய்க க்குப் பாிகாரம் 
வழங்குவதற்குச் ெசல  ெசய்கின்ற ெதாைக அதிகம்” எனக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அந்த வைகயில், நான் ஏற்ெகனேவ 
ெசான்ன ேபால, ம  லமாக - அத டன் சம்பந்தப்பட்ட 
வாிகள் லமாக - கிைடக்கின்ற வ வாயான  உண்ைமயில் 
மாையயான ஒ  ேதாற்றேம! நாட் ல் கு கிய காலத்தில் அ  
வ மானத்ைதக் கூட் க் காட் கின்றதாக இ ந்தா ம், நீண்ட 
காலப் ேபாக்கில், ம க்கு அ ைமயான ஓர் அ ைமத் வ 
ச கத்ைத உ வாக்குவதாகேவ இ க்கும். 

எம  இலங்ைக நாட் க் கலாசாரமாக இ க்கட் ம், 
கீைழத்ேதய ஆசிய கலாசாரமாக இ க்கட் ம், அக்கலாசாரம் 
ேமைலத்ேதய கலாசாரத்தி ந்  சற்  இ க்கமான, 
கட் க்ேகாப்பான, பண்பா கைள ேநசிக்கின்ற ஒ  
கலாசாரமாகக் காணப்ப கின்ற . “கண்ட பாவைனயில் 
ெகாண்ைட கின்ற” கலாசாரமாக எம  கலாசாரம் 
இ ந்ததில்ைல, இ க்க ம்கூடா . ஆனால், இன்ைறய 
நிைலயில் இந்த ம ப்பாவைன என்ப  எம  ச கங்கைள 
ேமைலத்ேதய கலாசாரத்தின்பால் ஈர்ப்பைத ம் ேமைலத்ேதய 
ச கத்தவர்கள் ேபான்  நடந் ெகாள்ளத்  ண் வைத ம் 
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எங்களால் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்த 
நிைலயில் ஒ றத்தில் சட்ட ர்வமாக ம  விற்பைன 
நிைலயங்கைள அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்ற 
தன்ைமயினால், ம றத்தில் ேவ  விைள கள் ஏற்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அதாவ , ஓர் அசல் நிகழ்ெவான்  
நடக்கின்றேபா  அதற்குச் சமாந்தரமாக நகல் விைள க ம் 
நைடெபற் க்ெகாண் ப்பைத அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .   

1994இல் அல்ல  1995இல் என்  நிைனக்கிேறன், 
மட்டக்களப்பில் ஒ  பாிதாபகரமான சம்பவம் இடம்ெபற்ற . 
அங்கு 'எதேனால்' லமாக ம விைன உற்பத்தி ெசய்கின்ற 
அல்ல  சாராயத்ைத உற்பத்தி ெசய்கின்ற நிைலயங்கள் 
காணப்பட்டன. அங்கு 'எதேனால்' கிைடக்காத பட்சத்தில், 
அதற்குப் பதிலாக 'ெமதேனால்'ஐப் பயன்ப த்தி நச்சுச் 
சாராயத்திைன உற்பத்தி ெசய்தனர். அதன் விைளவாக, 
ஆண்கள், ெபண்கள், சிறார்கள் என ற் க்கணக்காேனார் 
உயிாிழந்த அந்தச் சம்பவத்தின் வரலாற் ப் பதி  
காணப்ப கின்ற . அதனால்தான் நான் ெசால்கின்ேறன். 
நாங்கள் சட்ட ர்வமாக ஒ  ெசயைலச் ெசய்கின்றேபா  
சட்டத் க்குப் றம்பாக ெக தியான ெசயல்க ம் 
நைடெப கின்றன என் . கசிப்  உற்பத்தி அல்ல  சட்ட 
விேராதமாக கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சுதல் ேபான்றைவ 
திைரமைறவில் இடம்ெப கின்றன. அதாவ , அவற்ைற 
உாிய ஆேலாசைனகள் இல்லாமல் தயாாிக்கின்ற ேபாக்கு 
காட் ப் றங்களி ம் ெபா சாாின் தைலயீ கள் இல்லாத 
பகுதிகளி ம் காணப்ப கின்ற . சில ேவைளகளில், அவர்கள் 
ெபா ஸா க்குக்கூட ெகா க்கேவண் யைதக் ெகா த் 

விட்  கள்ளத்தனமான அல்ல  மக்கைளச் சீரழிக்கின்ற 
உற்பத்திகளில் ஈ ப கின்ற ேபாக்கிைன நாங்கள் 
அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில், குறிப்பாக ஜனாதிபதி 
அவர்கள் அ க்க  கூறிக்ெகாள்கின்ற ஒ  விடயம்தான், 
“ேபாைதயில்லாத ஒ  ேதசத்ைத உ வாக்கி, அதன் லமாக 
நாட் ல் நல்லேதார் எதிர்காலத்ைதக் கட் ெய ப்பக்கூ ய 
விதத்தில் நல்ல பிரைஜகைள உ வாக்கேவண் ம்” என்ப . 
உண்ைமயில் அந்தப் ேபச்சின் லமாக எம  மக்கள் குறிப்பாக 
கு ம்பத் தைலவிகள் அதிகமாக ஈர்க்கப்ப கின்றார்கள்; 
பிள்ைளகள் கூ தலாக ஈர்க்கப்ப கின்றார்கள். எனேவ, 
அந்தக் க த் க்கு ஏற்ற விதத்தில் ெசயற்பா கைள 
ஊக்குவிக்கக்கூ ய விதத்தி ம் அதிகாிக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
நடவ க்ைககள் இ க்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் 
ம ப் பாவைன அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற .  

இந்த இடத்தில் நான் ஒ  விடயத்ைத ஞாபகப்ப த்த 
ேவண் ம். அதாவ , த்தம் நைடெபற்ற காலத்தில் குறிப்பாக 
வி தைலப் களின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இ ந்த பிரேதசங் 
களில் எந்தவிதமான ம  உற்பத்தி நிைலயேமா ம  விற்பைன 
நிைலயேமா இல்லாத விதத்தில் ஒ க்கசீலம் என்ற விடயத்தில் 
அவர்கள் மிக ம் இ க்கமாக இ ந்தார்கள். அந்த வைகயில் 
அவர்கள் ம ைவப் பாவித்த மில்ைல; மற்றவர்கைளப் 
பாவிக்க அ மதித்த மில்ைல. இவ்வா  இ க்கமான ம ப் 
பாவைனயற்ற பிரேதசங்களாக, அதாவ  எங்க ைடய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பி வ ேபான்  ேபாைதயற்ற 
பிரேதசங்களாக அந்தப் பிரேதசங்கள் ஏற்ெகனேவ 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்தன. ஆனால், த்தம் வைடந்  
அந்தப் பிரேதசங்கள்  அளவில் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ற்குள் வந்ததன் பின்னர் அங்கு தி  திதாக 
ம க்கைடகைள அல்ல  ம சாரம் அ ந்தக்கூ ய 
நிைலயங்கைள அதிகாித் ச் ெசல்கின்ற ஒ  ேபாக்கு 

காணப்பட்ட . த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில் எம  வடக்கு, 
கிழக்குப் பிரேதசங்களில் இ ந்த ம சார நிைலயங்கைள ம் 

த்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் அங்கு திறக்கப் 
பட் க்கின்ற ம சார நிைலயங்கைள ம் நாங்கள் ஒப்பிட் ப் 
பார்க்கின்றேபா  அங்கு இந்த ம  உற்பத்தி நிைலயங்கள் 
கணிசமான அளவில் பல மடங்குகளாக அதிகாித்தி ப்பைத 
அவதானிக்கலாம். எனேவ, சட்ட ர்வமாக ஆட்சி ெசய்கின்ற 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் கூ தலான கவனம் 
ெச த்தி இந்த ம க் கைடகைள அல்ல  ம  விற்பைனச் 
சாைலகைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  கட் ப்ப த்தா விட்டால் எதிர்காலத் 
திற்கு உதவாத, நடமா ம் மனிதப் பிணங்கைள உ வாக்கிய 
ஓர் அரசாக இந்த அரசின் ெபயர் மாறேவண் ய ஒ  நிைலைம 
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற .  

எனேவ, இந்த ம வினால் கிைடக்கின்ற வ மானத்ைத 
ைமயமாக ைவத் க்ெகாண்  எம  நாட் ல் ெமாத்தத் ேதசிய 
உற்பத்திையப் பற்றிேயா அல்ல  தலா வ மானத்ைதப் 
பற்றிேயா நாங்கள் சிலாகித் ப் ேபசக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
இ க்கா  என்பைத நான் மீண் ம் மீண் ம் ெசால்கின்ேறன். 
நாங்கள் நீண்ட காலப்ேபாக்கில் நிைலேபறான - நிைலத்  
நிற்கக்கூ ய ஓர் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்த ேவண் மாக 
இ ந்தால், இந்த ம வின் லமாகக் கிைடக்கின்ற 
வ வாய்கைள - வாிகைள நம்பி இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்பிச் ெசல்ல யா . ஏெனன்றால் பல்ேவ பட்ட 
ெவறிகைள ஏற்ப த் கின்ற ேபாக்குகள் ெபா வாக எம  
நாட் ல் காணப்ப கின்றன. அதாவ  மத ெவறி 
காணப்ப கின்ற ; இன ெவறி காணப்ப கின்ற . இைதவிட 
ம  ெவறி ம் அதேனா  ேசர்ந் வி கின்றேபா  
ெமாத்தத்தில் நல்ல பிரைசகளாக வரேவண் ய எம  நாட் ன் 
எதிர்காலப் பிரைசகள் நைடப்பிணங்களாகி ச கத்திற்கும் 
கு ம்பத்திற்கும் சுைமயாக  மாறக்கூ ய ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அேநகமாக அறிஞர்கள்கூட தங்க ைடய 

த்திசா த்தனமான ேசைவகைள நாட் ற்கு வழங்குவதற்கும் 
இந்த ம ப் பாவைன தைடயாக இ ந் வந்தைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

எனேவதான் நாங்கள் மீண் ம் மீண் ம் சிந்திக்க 
ேவண் ய ஒ  விடயம் இ க்கின்ற . அதாவ , ஜனாதிபதி 
அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபான்  ேபாைதயற்ற ேதசத்ைத 
உ வாக்கக் கூ ய விதத்தில் ெசயற்பா கைள 

க்கிவிடேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . அேநகமாக 
எம  பாடசாைலக் கல்விைய எ த் க் ெகாண்டா ம் அ  
ேகாட்பாட் க் கல்வியாகத்தான் இ க்கின்றேத ஒழிய, 
ெசயற்பாட் க் கல்வியாக இ ப்பதில்ைல. அேதேபான் தான் 
எங்க ைடய அரசியல் ேகாஷங்கள் என்ப ம் ெவ மேன 
ேகாட்பாட்  ாீதியாக அல்ல  மக்களின் ெசவிகைளக் குளிர 
ைவக்கக்கூ யதாக இ ந்தால் ேபாதா . மாறாக, அ  ஒ  
ெசயற்பாட்  வ வத்ைதப் ெப கின்றேபா தான் நா  
நன்ைமையப் ெபற ம்.  

எனேவ, இன்ைறய காலகட்டத்தில் அறெநறி 
சம்பந்தமாக ம் தர்மெநறி சம்பந்தமாக ம் ஒ க்கசீலம் 
சம்பந்தமாக ம் நாங்கள் அ க்க  உரத் ப் ேபசி 
வ கின்ேறாம். இந்த ஒ க்கெநறி அல்ல  தர்மசீலம் என்பன 
ேபணப்பட ேவண் மாக இ ந்தால் தற்கட்டமாக நாங்கள் 
இந்த ம  ஒழிப்  விடயங்களில் ஈ பட ேவண் ம். ம  

லமாகக் கிைடக்கின்ற வ மானத்திைன நிைலேபறான 
வ மானமாகக் க தாமல்,  நிச்சயமாக ம ப் பாவைனையக் 
குைறப்பதற்கும் ம க் கைடகைளக் குைறப்பதற்கும் ம  
உற்பத்திையக் குைறப்பதற்கும் ஏற்ற திடமான சட்ட 

லங்கைளக் ெகாண் வர ேவண் ம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two minutes more.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay. 

ெபளத்தர்கள் அ க்க  இந்த நாட் ன் சில பிரேதசங் 
கைளப் னிதப் பிரேதசங்களாகப் பிரகடனப் ப த் கின்ற ஒ  
தன்ைம இ க்கின்ற . இந் க்கள், இஸ்லாமியர், 
கிறிஸ்தவர்கள்கூட அவ்வாறான பிரகடனம் ெசய்கின்ற ஒ  
பாங்கிைனக் கைடப்பி க்கின்றார்கள். ஒ  பிரேதசம் 

னிதமாக இ க்கேவண் மானால், தன் த ல் 
ம க்கைடகள் அந்தப் பிரேதசத்தி ந்  அகற்றப்பட 
ேவண் ம்.  ம க்கைடகைள அகற் வதன் லமாகத்தான் 

த ல் னிதப் பிரேதசம் என்பதற்கு நாங்கள் தலாவ  
கால்ேகாளிைன இட்டவர்களாக இ க்க ம். எனேவ, 
ம பானத்தின் லம் வ கின்ற வ மானத்திைனவிட 
ம பாவைனயால் அைடயக்கூ ய தீைமகள், ெகா ைமகள் 
ேபான்றவற்ைற அறிந் , அதற்ேகற்ற விதத்தில் அவற்ைறக் 
கட் ப்ப த்தி நாட்ைட ஒ க்கசீல ள்ள, கட் க்ேகாப்பான, 
நல்ல பிரைசகள் வாழ்கின்ற நாடாக மாற்றிக்ெகாள்ள நாங்கள் 
விைழயேவண் ம் என்  கூறி, என  உைரயிைன 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. A. Aravindh Kumar.  You 

have six minutes. 
 
[பி.ப. 3.21] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Thank you, Sir.  I was informed originally that I had 

eleven minutes. According to the notice board outside, it 
is eight minutes. Now you have reduced it to six minutes.  
Anyway, thank you, Sir.   

இன்  நிதி அைமச்சின்கீழ்வ ம் ம வாித் திைணக் 
களத்தின் ம வாிச் சட்டத்தின்கீழான அறிவித்தல்ெதாடர்பான 
விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  எங்கள  க த் க்கைள 

ன்ைவத் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். நாட் ல் வாிவிதிப்  
தம் ஒ றம் அதிகாித் க்ெகாண்  ேபாகின்ற . இவ்வா  

வாி அதிகாிப்பி டாக வ மானத்ைதப் ெப க்கிக் 
ெகாள்ளலாம் என்ற எதிர்பார்ப்  அரசாங்கத்திற்கு 
இ க்கின்ற . இந்த எதிர்பார்ப்பிைன நான் பிைழயாகப் 
பார்க்கவில்ைல. ஆனால், இவ்வா  ம  வாியி டாக 
வ மானத்ைத அதிகாித்தா ம் அதன் ம றத்திேல 
ம பானத்தி டாக ஏற்ப ம் ேக , அத டாக வ ம் இழப்  
ேபான்றவற் க்காக அரசாங்கத்தினால் ெசல  ெசய்யப்ப ம் 
ெதாைகைய ஒப்பி ம்ேபா  இந்த வ மான அதிகாிப்பிேலா 
அல்ல  வாி ெபற் க்ெகாள்வதிேலா எந்தவித அர்த்த ம் 
இ ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஏெனனில், ஒ றம் 
எமக்கு வ மானம் வ கின்ற . ஆனால், ம றத்திேல, அந்த 
வ மானத்ைதவிட அதிகளவிலான ெசலவினத்திைன நாங்கள் 
நாட்  மக்களின் சுகாதாரத்திற்காக ம் நாட்  மக்கைள 

ேநாய்களி ந்  வி வித் க்ெகாள்வதற்காக ம் குணப் 
ப த் வதற்காக ம் பயன்ப த் கின்ேறாம்.  எனேவ, 
ம வின் லம் வ கின்ற வ மானத்தினால் ஏ ம் பலன் 
இ க்கின்றதா என்  பார்க்கும்ேபா  எந்தவித பலைன ம் 
காண யவில்ைல. ஆகேவ, இந்த நிைலப்பாட் ேல 
நாங்கள் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தேவண் ம்.   

அேதேநரத்தில், ம  என்ப  ஒ  கு கிய கால 
சந்ேதாசத்ைதத் த ம் ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இந்த 
ம வி டாக ஏற்ப ம் இன்னல்கள், ேக கள், விைள கள் 
என்பவற்ைறப் பார்க்கும்ேபா  அைவ மிக அதிகமாக 
இ க்கின்றன. இன்  எந்த ஒ  குற்றச் ெசயல் நடந்தா ம் 
அதற்குப் பின்னால் இ ப்ப  இந்த ம பாவைனதான். 
இதைன நாங்கள் பத்திாிைககளில் பார்க்கின்ேறாம்; 
ெசய்திகளிேல ேகட்கின்ேறாம்.  அைதவிட, ெபா ஸாாின் 
அறிக்ைககள் ஊடாக ம் இ  ெதளி ப த்தப்ப கின்ற . 
அப்ப ெயன்றால், இைத எதற்காக நாங்கள் ம  உற்பத்தி 
ையேயா அதன் பாவைனையேயா அதிகாிக்கேவண் ம், 
ஆதாிக்கேவண் ம்? என்கின்ற ேகள்வி இயல்பாகேவ 
எ கின்ற .   

அ மாத்திரமல்ல, இ  ெதாடர்பாக நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மைலயகத்ைதப் பற்றி ஒ  சில விடயங்கைள 
இந்த உயாிய சைபயிேல பகிர்ந் ெகாள்ளலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். இன்  மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் 
அங்கு ம பானப் பாவைன மிக அதிகமாக இ க்கின்ற .  
நிைனத் ப் பார்க்க யாதளவிற்கு ம பானப் பாவைன 
அங்ேக அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற . காரணம், 
மைலயகத்திேல பட் ெதாட் கள், சந்திகள், சந் ெபாந் களி 
ெலல்லாம் ம பானசாைலகள் திறக்கப்பட் ப்பதாகும். 
இவ்வா  ம பான சாைலகள் திறக்கப்ப வத டாக மிக 
இலகுவாக ம பானத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வாய்ப்  
அங்ேக இ க்கின்ற .  அ மாத்திரமல்லாமல், மிக இலகுவாக 
அங்ேக ம க்கு அ ைமயாகும் தன்ைம காணப்ப கின்ற . 
ஏெனனில், நாங்கள் ஆசாபாசங்க க்கு உட்பட்ட 
மானிடர்கள். ஆகேவ, அவற்ைறப் பார்க்கும்ேபா  இயல் 
பாகேவ ம பானத்ைத அ ந்தேவண் ம் அல்ல  
ம பானத்ைத சித் ப் பார்க்கேவண் ம் அல்ல  ம பானம் 
பாவித்தால் எப்ப யி க்கும் என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ெறல்லாம் ஆைசகள் வ வ  இயற்ைக.   

அேதேநரத்தில், இன் ெமா  க்கிய விடயத்ைத நான் 
இந்த உயாிய சைபயிேல ன்ைவக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். இன்  மைலயகத்ைதப் ெபா த்தளவிேல 
'ெதன்னம் கள்' என்  ெசால்லப்ப ம் ேபாத்த ேல 
அைடக்கப்ப ம் கள்ளின் பாவைன மிக ம் உச்சக்கட்டத்தில் 
இ க்கின்ற . தினந்ேதா ம் ேப ந் களில் மில் யன் 
கணக்கான லீற்றர் கள்  ேபாத்தல்களில் அைடக்கப்பட்  
மைலயகத்திற்குக் ெகாண் வரப்ப வைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  அந்தப் ேபாத்த ல் மிக 
அழகாக, ெதளிவாக ‘ெதன்னம் கள்’ என்  ெபாறிக்கப் 
பட் க்கின்ற . அப்ப ெயன்றால், அந்தள க்குத் ெதன்னம் 
கள் தயாாிப்பதற்கான வாய்ப்  இந்த நாட் க்கின்றதா? 
அந்தள க்குத் ெதன்ைன மரங்கள் இந்த நாட் ேல குவிந்  
கிடக்கின்றனவா? அைவ ெப மளவில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்றனவா என்  பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்ைல. 
அப்ப ெயன்றால், இவ்வா  மில் யன் கணக்கான லீற்றர் 
ெதன்னங் கள்  ெதன்ைன மரத்தி ந்  
ெபறப்படாவிட்டால் அைவ எங்கி ந்  வ கின்றெதன்பைதப் 
பற்றி மிக ஆழமாக ஆராயேவண் ய ஒ  காலகட்டத்திேல 
நாங்கள் இ க் கின்ேறாம். நான் இதைன மிகப் ெபா ப்ேபா  
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இந்த உயாிய சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். நிச்சயமாக அைவ இயற்ைகயாகத் 
தயாாிக்கப்பட்ட ெதன்னங்கள்  அல்லெவன்ப  இதி ந்  

லனாகின்ற .  

அப்ப ெயன்றால் அைவ எவ்வா  உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்றன? நிச்சயமாக அவற்ைறச் ெசயற்ைக 
கள்ளாகேவ பார்க்கேவண் யி க்கிற . இயற்ைகயிேல 
ெதன்ைன மரங்களி டாக இவ்வா  மில் யன் கணக்கான 
லீற்றர் ெதன்னங்கள்  உற்பத்தி ெசய்ய யாத ஒ  
நிைலயிேல, ெதன்னங்கள்  என்ற label உடன் மைலயகத்தில் 
கள் ப் ேபாத்தல்கள் விற்பைனயாகின்றெதன்றால் இைத 
நாங்கள் மிக ஆழமாக ஆராயேவண் யி க்கிற . நிச்சயமாக 
அ  பாவைனக்கு உதவா  என்பதிேலா பல்ேவ  
ேநாய்கைள ம் பின்விைள கைள ம் ஏற்ப த்தி மனித க்கு 
அ  ேக  விைளவிக்கும் என்பதிேலா எந்தச் சந்ேதக ம் 
இல்ைல. எனேவ, நாம் இதைன  ெவ மேன பார்த் க் 
ெகாண் க்க யா . சிறிய காாியமாக, சுலபமான ஒ  
விடயமாக இதைன எ த் க்ெகாள்ள யா . இதன் 
விபாீதத்ைதப் ாிந் ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், ெசயற்ைக ைறயாக ெவறிைய ஏற்ப த் ம் 
இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் அதிேல கலக்கப்பட்டால் 
நிச்சயமாக அ  மனித பாவைனக்கு உகந்ததாக இ க்க 

யா . எனேவ, ம  வாித் திைணக்களமாக இ க்கலாம், 
அதேனா  சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய திைணக்களங்களாக  
இ க்கலாம், இதன் பின்னணிைய ஆராயேவண் ய அவசியம் 
இந்தக் காலகட்டத்திேல ஏற்பட் க்கின்ற . அந்த 
வைகயிேல ம வாித் திைணக்களம், அதேனா  சம்பந்தப்பட்ட 
ஆய் கூடங்கள் ஏைனய இரசாயன ஆய் கூடங்கள் 
அைனத் ம் இவ்வா  ேபாத்த ேல அைடக்கப்பட் க்கும் 
கள்  உண்ைமயிேலேய ெதன்னங் கள் தானா என்பைத 
மிகத் ெதளிவாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்பிக்க ேவண்  
ெமன்பைத நான் இந்த உயாிய சைபயிேல ேகாாிக்ைகயாக 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன் .  

அ மாத்திரமல்ல, இவ்வாறான மட்டகரமான 
ம பானத்ைதப் பாவிக்கின்றேபா  அதனால் பல்ேவ  
பக்கவிைள கள் ஏற்ப கின்றன. ஆண்க க்கு ஆண்ைமத் 
தன்ைம குைறவைட ம், க த்தாிப்பிேல பாாிய மாற்றத்ைத 
அ  ஏற்ப த் ம். பிறக்கும் பிள்ைளகளின் உட ப் 

க்களிேல மாற்றத்ைத அ  ஏற்ப த் ம்; பல்ேவ  அவயவக் 
குைறபா கேளா  பிள்ைளகள் பிறக்கக்கூ ய வாய்ப்  
இதனால் ஏற்ப ம். ெபா த்தமற்ற விதத்திேல தயாாிக்கப்ப ம் 
ம பானங்கைளப் ப குவத டாக மக்கள் இத்தைகய 
நிைலைமக்கு ஆளாவார்கள்.  

நான் ெதாடர்ந் ம் இந்த உயாிய சைபயில் குறிப்பி ம் ஒ  
விடயம் இ க்கின்ற . அதாவ , மைலயக மக்கைளப் 
ெபா த்தளவிேல அவர்கள் க ன உைழப்பாளிகள்! 
அவர்கள  உைழப் க்கு நிகராக ேவ  எவ ம் இ க்க 

யா . இ தான் யதார்த்தம்-உண்ைம. இவ்வா  க ன 
உைழப்பி டாக அவர்களால் ெபறப்ப ம் வ மானத்ைத 
ஆங்காங்ேக பட் ெதாட் களி ள்ள ம பானசாைலக க்குச் 
ெசன்  ெகாட் னால் அல்ல  தங்கள  வ மானத்ைத 
ம பானத்திற்காகச் ெசலவிட் த் தங்க ைடய உைழப்ைபச் 
சீரழித்தால் எவ்வா  ஒ  ச கத்தால் ன்ேனற ம்? 
என்ற ேகள்வி இயல்பாகேவ எ கின்ற . அந்த வைகயில், 
இந்தச் ச க சீரழி க க்கு நாங்கள் ற் ப் ள்ளி ைவக்க 
ேவண் ம். இந்த ச கத்ைத இவ்வாறான சீரழி களி ந்  
நாங்கள் காப்பாற்ற ேவண் ம். மைலயக மக்கள் இவ்வா  மிக 
அதிகளவில் ம பானங்கைளப் பாவிப்பைதத் தவிர்ப்பதற்கு 

அவர்க க்கு சாியான ஆேலாசைனகைளப் கட்ட ேவண் ம். 
ஆங்காங்ேக அதிகாித்தி க்கும் ம பானசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகையக் குைறக்க ேவண் ம். இவ்வா  ெசய்தால் 
மாத்திரேம நல்ல ச தாயத்ைத எங்களால் கட் ெய ப் 
பக்கூ யதாக இ க்கும். மைலயக மக்களின் உைழப்ைப 
எங்களால் குைறத்  மதிப்பீ  ெசய்ய யா . அவர்களின் 
உைழப்  இந்த நாட் க்குத் ேதைவ. அவர்களின் உைழப்ைப 
இந்த நாட் க்கு நாங்கள் ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் மாக 
இ ந்தால் அவர்கள் ஆேராக்கிய ள்ளவர்களாக இ க்க 
ேவண் ம். அவர்கள் சுகாதாரத் ட ம் ெசௗக்கியத் ட ம் 
வாழேவண் ய கட்டாயம் இ க்கின்ற . ஆகேவ, நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் என்ற வைகயிேல மைலயக மக்களின் நலனில் 
அ  அதிக அக்கைற ெச த்தேவண் ெமன்பைத நான் இந்த 
உயாிய சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ  மாத்திரமல்ல, ம பாவைனைய ெவ மேன 
மைலயகத்திற்கு மாத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விடயமாக நான் 
பார்க்கவில்ைல. ம பானத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, அ  

 நா ம் சம்பந்தப்பட்ட ஒ  விடயமாகும்.  நாட்  
மக்க ம் சுபிட்சமாக வாழ ேவண் ெமன்றால் ம பான 
பாவைனயி ந் , ம பானத் க்கு அ ைமயாவதி ந்  
அவர்கைள நாங்கள் மீட்ெட க்க ேவண் ய ேதைவ, 
கடப்பா  இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் இந்த நாட் ன் 
பிரதிநிதிகள்  என்ற வைகயிேல, நல்லாட்சியின் உ ப் 
பினர்கள் என்ற வைகயிேல அதைன நாங்கள் 
ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பம் அளித்த 
அைவத் தைலவர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன். வணக்கம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දීත් සමරසිංහ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 07ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
 

[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබාදීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අද දිනෙය් 
සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරපු අෙප් ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමාට අපි සුභ පතනවා. ඒ වාෙග්ම, සුරාබදු 
ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දන යටෙත් සංෙශෝධනයන් ඉදිරිපත් 
කිරීම පිළිබඳවත් අපි එතුමාට පශංසා කරනවා.  

අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් 
නිෙව්දන ෙදස බලන විට අෙප් රෙට් වර්තමාන සමාජ තත්ත්වය 
ගැන වාෙග්ම අෙප් ඉතිහාසය ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් බලන්න ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්පැන් භාවිතය අෙප් සමාජයට 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා අපි දන්නවා. අෙප් එදා රජවරුත් 
රා වැනි ෙද්වල් පාවිච්චි කළා. 1505දී පෘතුගීසීන් ද, 1658දී 
ලන්ෙද්සීන් ද, 1796දී ඉංගීසීන් ද අෙප් රට යටත් විජිතයක් කරපු 
කාලෙය් සිට තමයි අෙප් සමාජය මත්පැන් භාවිතයට  ෙබෙහවින්ම 
පුරුදු වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ ඉංගීසීන් විසින් 1912 පනත හරහා 
තැබෑරුම් බලපත ලබා ෙදන්න පටන් ගත්තා. ඒ වර්ධනය වීමත් 
සමඟ තමයි අෙප් රට අද වන විට ෙම් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම්ක අෙප් රෙට් සමාජීය, 
ආර්ථික සහ ෙසෞඛ්යමය පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන බව. ඒවාට 
ෙහේතූන් තිෙබනවා.  

1921 1922 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසු ගිය වකවානුෙව් අපි දැක්කා, එක එක පුද්ගලයන් 
ෙද්ශපාලන හයිය අරෙගන ඉස්කාගාර පවත්වාෙගන ගිය ආකාරය. 
ඒ වාෙග්ම, නිෂ්පාදනය කරන පමිතිෙයන් අඩු මත්පැන්, මධ්යසාර 
සමාජගත කරන්නත් ඒ තුළින් හැකියාව ලැබුණා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පසු ගිය පාලන කාලෙය් ෙද්ශපාලන හයිය 
එච්චර උඩට ඇවිල්ලා ඒ අයෙග් ෙගෝල බාලයින්ට ඕනෑ විධියට, 
කැමැති විධියට මත්පැන් විකුණන්නත්, අවන්හල් පවත්වා ෙගන 
යන්නත්  අවසර දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කය 
ගත්තාම බලපත තිෙබන තැන්වලට වඩා බලපත නැති තැන්වල 
මත්පැන් විකුණුවා; කසිප්පු ෙපොළවල් තිබ්බා. හැබැයි, එදා හිටපු 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් බලපෑම තුළින් තමයි ෙම් සෑම ෙදයක්ම 
කෙළේ. ඒ තුළින් සමාජ රටාව ෙවනස් වුණා. පුද්ගලෙයකුට පාෙර් 
බැහැලා යන්න බැරි පශන් තිබුණා. මිනිස්සු මිනී මරා ගත්තා; ෙවඩි 
තියාගත්තා; සමාජය පරිහානියට පත් වුණා. 2015 ජනවාරි 
08වැනිදා ඇති වූ ෙවනසත් එක්ක අද රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. 
සාමය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් අද රට ඉදිරියට යනවා. ඒ 
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, අද සෑම තැනකම 
මත්පැන් විකුණන්න ෙහෝ ඒවා භාවිත කරන්න බලපත අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවෙළද ෙපොෙළේ විවිධ 
බියර් වර්ග තිෙබනවා. ෙම් බියර්වල තිෙබන alcohol percentage 
එක 8ට තමයි උපරිම තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, බලපුවාම සියයට 10ක් 
විතර තිෙබනවා. ෙම් ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය  4.5ට ෙග්න්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, ෙවනත් 
රටවල්වල ඒ percentage එක 3ට අඩුෙවන් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
ඒකට කියන්ෙන් light beer කියලායි. අන්න ඒ වාෙග් ෙද්වල් 
හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් සමාජෙය් මත්පැන් භාවිතය 
නිසා ඇතිවන හානිය අඩු කරගන්නත් පුළුවන් ෙවයි කියන එක 
ෙම් ෙවලාෙව්දී මම කියනවා.  

අපි දන්නවා, රට ඉදිරියට යනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක 
ව්යාපාරය දියුණු ෙවලා තිෙබන බව. ලක්ෂ 25ක් පමණ 
සංචාරකයන් ෙම් රටට පැමිෙණනවා. එතෙකොට අපි දන්නවා, රෙට් 
විවිධාකාර අවන්හල් ඇති ෙවන බව. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන්ට 
නවාතැන් ගැනීමට -ඉඳුම් හිටුම්-  නිෙක්තනයන් ඇති වනවා. ඒ 
නිසා සංචාරක අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා හරියාකාරව ඒ 
බලපත ලබා ෙදනවා නම්, ෙම් අනික් පශ්නවලට නිසියාකාරව 
මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ඇති වී 
තිෙබන පශ්නය නම්, මත්පැන් සැල්වලින් ගන්නා මත්පැන් 
පාවිච්චි කරනවාට වඩා ගෙම් හදන කසිප්පු  පාවිච්චි කිරීමට 
ෙපළඹී තිබීමයි.  කසිප්පු භාවිතෙයන් තමයි විශාල පිරිසක් අද 
ෙරෝගාතුරභාවයට පත් ෙවන්ෙන්. ෙම්වාට කමෙව්ද තිෙබනවා.  

අපි දන්නවා, ගමකට ගියාම කිතුල් රා තිෙබනවා; ෙපොල් රා 
තිෙබනවා. ෙම්වා එදා ඉඳන් ආපු ෙද්වල්. කිතුල් රා ෙපරන්න එක 
ෙකොටසකට හරි යම්කිසි කමෙව්දයක් හදලා, පමිතියක් හදලා 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. නිලධාරින් හා ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහා ඒ 
පමිතීන්වලට අනුකූලව යම්කිසි ෙහොඳ ෙදයක් ෙදනවා නම් එය 
වැදගත්. මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, මත්පැන් ෙහොඳයි 
කියනවා ෙනොෙවයි, නමුත් ශරීරයට අහිතකර ෙදයක් ලබා ෙදනවා 
නම් එය අවම අහිතකර ෙදයක් වීම ඉතා වැදගත් කියන එක මම 
ෙම් ෙවලාෙව් පකාශ කරනවා. ෙමොකද, අද ගමකට ගියාම ඒ ගම 
තුළ පශ්න ඇති ෙවන්ෙන්, රණ්ඩු ඇති ෙවන්ෙන් කසිප්පු විකුණන 
ස්ථානවල කසිප්පු බීලා වන පශ්න නිසාය කියන එකත් ෙම් 
ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, අෙප් රට ෙබෞද්ධ රටක්. ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් 
කාරණය කිව්වා. තායිලන්තයත් ෙබෞද්ධ රටක්. තායිලන්තය 

සංචාරකයන්ට අවශ්ය ඒ පහසුකම් ලබාදී තිෙබනවා කියන එක 
එතුමා කිව්වා. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් මත්පැන් සැල් තිෙබන බව. 
ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, මත්පැන් ගන්න පුළුවන් කාලසීමාව සීමා 
ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් නිසා මත්පැන් ලබා ගන්න වුවමනා කරන 
පිරිස් ෙමොනවාද කරන්ෙන්? බලපත නැති තැන්වලට ගිහින් වැඩි 
මුදලට මත්පැන් ලබා ගන්නා කමෙව්දයන්ට ඔවුන් පුරුදු ෙවලා 
තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, තැබෑරුමක් වහන්ෙන් රාතී 9.00ට 
බව අපි දන්නවා. එතෙකොට වැඩ ඉවර ෙවලා යන රජෙය් 
නිලධාරින් ෙවන්න පුළුවන්; ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය ෙවන්න 
පුළුවන් ෙම් අය ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් අය ෙමෝටර් සයිකලෙය් 
යවනවා ෙවන්න පුළුවන්; වාහනයක යනවා ෙවන්න පුළුවන්; ඒ 
අය රාතී 9.00 ෙවන්න ෙපර මත්පැන් ලබා ගැනීම සඳහා ෙර්ස් 
පදිනවා. ඒ නිසා සිදුවන රිය අනතුරු ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් බලන්න 
ෙවනවා. ෙමොකද, කාල ෙව්ලාව සීමිත නිසා තමයි එෙහම 
ෙවන්ෙන්.  ඉතින් ඒවා ගැනත් හිතලා ඉදිරියට යනවා නම්, ඒ 
වාෙග්ම සමාජය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් නීති පද්ධතිත් එක්ක 
ෙම්වා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මට 
කාලය ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.39] 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

අද විවාදයට ගැෙනන  සුරාබදු ආඥා පනත යටෙත් නිෙව්දන 
මඟින් මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන, මද්යසාරය නිෂ්පාදනය කරන 
ව්යාපාරවලට  අයකරන ගාස්තු පිළිබඳවත්, ගාස්තු අඩු කිරීම 
පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් විවාදයට කරුණු 
එකතු කළ සෑම ෙකෙනකුටම ස්තුතිවන්තවනවා. හුඟක් අය 
මත්පැන් සහ මද්යසාරය ගැන කථා කළා. එහි තිෙබන භයානක 
පැත්තත් කථා කළා. සුරාව අඩු කරන්න ඕනෑ බව කිව්වා. සමහරු 
ෙසෞඛ්යයට ඇති අහිතකරභාවය පිළිබඳවත් කථා කළා.  

අපි අෙප් දරුවන් මත්පැන්වලින් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. 
අෙප් මුදල් ඇමැතිතුමා විෙශේෂෙයන් පකාශ කළා,   වැඩිමහල් 
අයට මත්පැන් භාවිත කරන්නට තිෙබන අයිතියත් ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් අයිතීන්, නිදහස හැම 
තිස්ෙසේම ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ෙම්වා රජයකින් පමණක් තීරණය 
කරන්නට බැහැ. නමුත් නීති පනවලා, බදු පනවලා මතපැන් 
භාවිතය අඩු කරන්න බැහැ. මම ඒක සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒක 
නීති පනවලාවත්, බදු පනවලාවත් අඩු කරන්නට බැහැ. දරුෙවක් 
නම් ෙදමව්පියන්ෙගන් සහ පන්සෙලන්, ෙකෝවිෙලන්, පල්ලිෙයන් 
ලබා ෙදන ඉෙගනුම අනුව තමයි මත්පැන් භාවිත කරනවා නම් 
නිසි පමාණෙයන් භාවිත කරන්නත්, භාවිත ෙනොකරනවාද කියලා 
තීරණය කරන්නත් පුළුවන් වන්ෙන්. නමුත්, අද  ෙම් විවාදය තුළ 
තවත් අදහස් කිහිපයක් පකාශ වුණා. මම ඉන් අදහස් කිහිපයකට  
පිළිතුරු ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පළමුෙවන්ම  ආර්ථික පසුබෑමක් තිෙබනවා කියලා අදහසක් 
ඇති කළා. ඇත්තටම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගත්ෙතොත්, 

1923 1924 

[ගරු  සන්දිත් සමරසිංහ  මහතා] 
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දශකයකට උඩදී ෙලෝකෙය්, ආසියාෙව්  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
ශීඝෙයන් වර්ධනය වුණා. ආසියාෙව් පධාන රටවල් ෙදක, විශාල 
රටවල් ෙදක වන ඉන්දියාෙව් සහ චීනෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 
සියයට 7, සියයට 8, සියයට 9, සියයට 10ටත් වර්ධනය වුණු 
කාලයක් තිබුණා. ඒකට සමාන්තරව ලංකාෙව් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනය  සියයට 6ට, සියයට 7ට වර්ධනය වුණා. අද ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් පසුබෑමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආසියාෙව් 
ආර්ථිකයන් වන චීනය සියයට 4ට, සියයට 5ට සහ ඉන්දියාව 
සියයට 5ට, සියයට 6ට වර්ධනය ෙවද්දී ලංකාව සියයට 4ට, 
සියයට 5ට වර්ධනය ෙවනවා. ෙම්ක සාෙප්ක්ෂව බැලිය යුතු 
කරුණක්. සති ගණනාවකට උඩදී ලංකාෙව් විෙද්ශ විනිමය ෙශේෂය 
ෙඩොලර් ෙකෝටි 500ට අඩු ෙවලා තිබුණා. නමුත්, අපට දැන් වාර්තා 
කරන්න පුළුවන්, ඒක ෙඩොලර් ෙකෝටි 600කට ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා කියලා.  

මට ෙම් අවස්ථාෙව්දීම පකාශ කරන්න පුළුවන්, අවුරුද්ද 
අවසන් ෙවනෙකොට විෙද්ශ විනිමය ෙශේෂය ෙඩොලර් ෙකෝටි 700 
ඉක්මවා යනවා කියලා. එෙහම ෙඩොලර් ෙකෝටි 700 ඉක්මවා 
යන්ෙන් ලබන මාස 6 තුළදී අපි ඝෘජු විෙද්ශීය ආෙයෝජන ෙඩොලර් 
ෙකෝටි 150කට වැඩිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන නිසායි. දැන් 
සාකච්ඡා කරන ගිවිසුම් අත්සන් කළාම, ෙම් වසෙර් ඒ 
ආෙයෝජනවලින් සෑෙහන ෙකොටසක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා.   

අපි රුපියෙල් විෙද්ශ විනිමය අනුපාතය කෘතිමව තබා ගන්ෙන් 
නැතිව, ෙවෙළඳ ෙපොළ මට්ටෙමන් තමයි පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. 
ඒක අෙප් රජෙය් පතිපත්තියයි. අපි ඒක  ඒ ආකාරයට පවත්වා 
ෙගන යන්ෙන් අපනයනයට මුල් තැන දීලා, අපනයන වැඩි 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසායි. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාට 
ළඟදීම දැන ගන්න පුළුවන් ෙවයි, අෙප් බදු පතිපත්තිෙය් 
ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරනවා කියලා.  මුදල් ඇමැතිතුමා ළඟදීම ඒ 
ගැන පකාශයක්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර මන්තීවරුන් කථා කරනෙකොට සඳහන් 
කළා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පසුබෑම ගැන. මම ෙමතැන කථා 
කරන්ෙන් ජූනි මාසෙය් දත්තවලින් ෙනොෙවයි, මැයි මාසෙය් 
දත්තවලින්. ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල ඉඳලා බැලුෙවොත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධව 
බ්ලූම්බර්ග් ෙවබ් අඩවිෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා,  මැයි මාසය 
ෙවනෙකොට අපි ෙලෝකෙය් නවවැනි සාර්ථකම ෙකොටස් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ -"ninth best performing stock market in the world"- 
කියලා. 

ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී රටට ආපු මුදල් පමාණය -net foreign 
inflow එක-  රුපියල් බිලියන 18කට වැඩියි. ඒ වාෙග්ම  market 
capitalization  එක ෙඩොලර් බිලියන 2662 සිට 2953 දක්වා ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
රුපියල් බිලියන 291කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  

නිවැරදි කිරිමක් හැටියට ඒකත් මම සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ. 
තවත් මන්තීතුෙමකු කථා කරන අවස්ථාෙව්දී 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව ගැන සඳහන් කළා.  

"විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් අදහසක් පකාශ කර 
නැහැයි. "කියා කිව්වා. It is a report which has not given an 
opinion on the finances or the accounts.   මම ෙමහිදී පකාශ 
කරන්නට   ඕනෑ, ෙමතැන අලුෙතන් ෙදයක් සිදු ෙවලා   නැති බව. 
ඇත්තටම ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන් විගණන වාර්තාෙව් ෙම් 
ගණන් වාර්තා කරන කමෙව්දෙය් ෙවනසක් ඇති කර  තිබීමයි.  

ෙමතැන පසු ගිය කාලෙය්දී -දශක  ගණනාවකටම- ලංකාෙව්  
ෙම් ගණන් හැදීම  නැත්නම් accounting  එක  කර තිෙබන්ෙන් 
cash basis  එක නැත්නම් මුදල් පදනම අනුවයි. නමුත් 

ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, මුදල් පදනම අනුව ෙනොෙවයි, උපචිත 
පදනම -accrual basis  එක-  අනුව ෙම්ක කරන්න  ඕනෑය කියා.  
 මීට පථම කවදාවත් කර නැහැ. 2016 වර්ෂෙය් අපි ෙම්ක කරන්න 
පටන් ගත්තා. 2016 වර්ෂෙය්  ෙම්ක හරියට  කර තිෙබනවා.  
නමුත් විගණකාධිපති කියනවා, සමහර භාණ්ඩාගාර  බැඳුම්කර  
අවුරුදු 25කට යන ඒවා තිෙබනවා. ඒවා එෙහම ගිහිල්ලා මුදල් 
පදනෙමන් උපචිත පදනමට හරවන්නට ඕනෑය කියා. ඒ 
කියන්ෙන් 2016 අෙප් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ  ගත්ත ඒවා 
ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුව එන්න ඉස්සර ගත් ඒවා මුදල් පදනෙමන් 
උපචිත පදනමට  හරවන්න කියන  එකයි. ෙමතැන කිසිම 
ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. අලුෙතන් ගත් ණය ගැන  ෙනොෙවයි 
ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. ෙමතැන අලාභයක් ෙවලා නැහැ. නමුත් 
අපි විගණකාධිපතිෙග් අදහසට  ෙගෞරව කරනවා.  ඔය කරුණම 
ෙවනත් විධියකට වාර්තා කරන්න කියලායි විගණකාධිපති සඳහන් 
කරන්ෙන්. එම නිසා ණය පිළිබඳව රුපියල් බිලියන 472ක වැඩි 
වීමක් ෙපන්වන්න කියනවා. අපි එය 2017 වර්ෂෙය්දී 
ෙපන්වන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම නිසා තමයි මහ 
බැංකුෙවන් කියන්ෙන්  ලංකාෙව් මුළු ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 79.3යි. නමුත් විගණකාධිපති කියනවා,  
එය සියයට 83ක් ෙවන්න  ඕනෑය කියා. සියයට 83ක් ෙවන්න  
ඕනෑය කියන එක ට ඒක එක  ෙහේතුවක්. 

ෙදවැනි ෙහේතුව ෙම්කයි. විගණකාධිපති  කියනවා, ෙම් හැම 
ණයක්ම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ණයක් හැටියට ෙපන්වලා නැහැ 
කියා.  හැම ණයක්ම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ණයක් හැටියට 
ෙපන්වලා නැහැ කියන එකයි  කියන්ෙන්. නමුත් ෙමතැන ෙපොඩි 
විස්තරයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් රුපියල් බිලියන 332ක ණය 
තුනක් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. එක ණයක් වරාය 
අධිකාරිෙයන් අරෙගන තිෙබන ණයක්. වරාය අධිකාරිෙයන්  ණය 
ගත්ෙත්  මාගම්පුර වරාය හදන්නයි. මාගම්පුර වරාය ණෙයන් 
හැදුවා. මාගම්පුර වරාෙයන් ආදායමක් නැහැ. එම නිසා ෙකොළඹ 
වරාෙයන් ලබන ආදායෙමන් තමයි  මාගම්පුර වරායට ගත් ණය 
ෙගවන්ෙන්. වරා ය අධිකාරිය  ඒ ණය පියවන නිසා  ඒ ණය වරාය 
අධිකාරිෙය් ණයක්  හැ ටියටයි accountsවල  සඳහන් කර 
තිෙබන්ෙන්. 

මත්තල ගුවන්   ෙතොටුෙපොළ  හැදුවා. මත්තල  ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ ණය අරෙගන තමයි හැදුෙව්.  මත්තල ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළන් ආදායමක්  නැහැ ඒ ණය  ෙගවන්න. නමුත් ගුවන් 
ෙසේවා අධිකාරිය මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ණය ෙගවන නිසා  
ඒ ණය  ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිෙය් ණයක් හැටියට තමයි ඇතුළු කර 
තිෙබන්ෙන්.  භාණ්ඩාගාරෙය්  ණයක් හැටියට ෙනොෙවයි. නමුත් 
විගණකාධිපති කියනවා," ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ඒ ණය මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑය" කියා. අපිට ඒ  
කිසි ගැටුමක් නැහැ. ෙම්  එක ණයක්වත් අලුෙතන් ගත් ණය 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා පසු ගිය රාජපක්ෂ  රජය ගත් ණය. ෙමය 
වාර්තාෙවලා තිෙබන කමෙව්දය පිළිබඳව විතරයි  විගණකාධිපති 
සදහනක් කර තිෙබන්ෙන්. නැත්නම් අපි ගත්ත  එකක්වත්, අපි 
මවපු  එකක්වත්, හදපු එකක්වත් ෙනොෙවයි.  ෙම්ක අලුත් ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන්  රටට අයහපතක් ෙවලා නැහැ. ඒ තිබුණු 
පරණ ණයමයි ෙම් වාර්තා කර තිබන්ෙන්.  ෙම්ෙක් කිසිම 
අලාභයක් නැහැ. නමුත්  ෙපන්වන්න වෑයමක් තිෙබනවා, අපි 
ආණ්ඩුව අතට ගත්තාට පස්ෙසේ  ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා.   ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය 
කියා,   මවා ෙපන්වන්න හදනවා.  ෙලොකු ගැටලුවක් පශ්නයක්  
තිෙබනවා කිය ෙපන්වන්න හදනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් නැහැ 
කියා කියන්න අවශ්යයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගිණුම් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීෙම්දී වසර ගණනාවක්ම එකම 
කමෙව්දයක් භාවිත කළා. වාර්තා කරනෙකොට අපත් භාවිත 

1925 1926 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්ෙන් ඒ කමෙව්දයමයි. නමුත් වාර්තා කළ යුතු කමෙව්දය 
ගැන අලුත් අදහසක් පකාශ කරනවා නම්, අපි ඒ අදහසට ගරු 
කරනවා. ඒ අනුව අනාගතෙය්දී ඒ ගණන් හිලව් ලියන්න අපි 
ලැහැස්තියි කියන එක මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වා අලුත් 
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්වායින් රටට අලාභයකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවටත් ගරු කරමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 

[අ.භා. 3.51] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙව්දන සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයට එක් 
ෙවමින් මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ගාස්තු 
ෙවනස්වීම කියන කාරණෙයන් එහාට ගිහිල්ලා සුරාබදු - excise 
duty - ෙකොයි ආකාරයටද අය කරන්ෙන් කියන කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් සහ එය සමාජයට ෙකොයි විධියටද බලපාන්ෙන් 
කියලායි.  

අපි, "සුරාෙම්රය මජ්ජපමා දට්ඨානා ෙව්රමණී සික්ඛා පදං 
සමාදියාමී" කියලා කිව්වාට, ෙබොෙහෝ ෙදනා එය පිළිපදින්ෙන් 
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි යථාර්ථය ගනිමු ෙකෝ. 
යථාර්ථය තමයි, ෙම් රෙට් මිනිසුන් සෑෙහන්න සුරාව පාවිච්චි 
කරනවා කියන එක. අපි මත්පැන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ කියලා 
ෙපන්වන්න එක කාලයකදී ෙම් රෙට් පුදුම වැඩකුත් කළා. ඒ 
තමයි, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව - Census 
and Statistics Department -  මාසික උද්ධමනය ගණනය කරන 
ෙකොට එවකට සිටි මුදල් ඇමතිවරයා නිෙයෝග කළා, එයින් 
මත්පැන් අයින් කරන්න කියලා. ඒ කියන්ෙන්, උද්ධමනය 
ගණනය කරන පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ලැයිසත්ුෙවන් මිනිසුන් 
පාවිච්චි කරන මත්පැන් අයින් කර ගණනය කරන්න කියලා. 
එෙහම කරලා, අපට ඕනෑ නම්  දත්ත ෙපන්වන්න පුළුවන්. එෙහම 
කළාම tax ෙකොච්චර වැඩි කළත් උද්ධමනය වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සිගරට්වලටත් ඒක ඒ විධියටම කළා. ඒ විධියට එළියට 
ෙපන්නුවාට, යථාර්ථය තමයි මිනිසුන් සෑෙහන්න මත්පැන් 
ෙබොනවා කියන එක. ඒකයි ඇත්ත.  

ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ෙකෝට්ෙට් මෙග් 
ආසනෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම නුවරඑළිෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්, බදුල්ෙල් හා යාපනෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ හැම තැනම 
තිෙබන bar එකක් ළඟට ගිෙයොත් බලා ගන්න පුළුවන්, කාෙල් 

ෙබෝතෙල් ගහනවා. 'ටක්' ගාලා ගන්නවා, කාෙල් ෙබෝතෙල් 
ගහනවා. එෙහම සිදු වනවා. ඒ කිට්ටුව කඩල විකුණන මිනිෙහක් 
ඉන්නවා නම්, කඩල ෙපොඩ්ඩක් කනවා. ඇත්ත කථාව ඒක ෙන්. 
එතෙකොට දැන් ෙම් කාෙල් ෙබෝතෙල්ට ෙකොච්චර tax එකක් 
ගහනවාද? සාමාන්ය සම්පදාය අනුව, pure alcohol content එකට 
තමයි බදු ගහන්ෙන්. එතෙකොට beer ෙබෝතලයක, ඇල්ෙකොෙහොල් 
unit එකකට බද්ද ෙකොයි විධියට වදිනවාද කියන එක ගැන මම 
හිතන්ෙන් අපි මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
per unit of alcohol ෙලසට බදු ගහනෙකොට, soft alcoholවලට 
අය කරන tax එක වැඩි කරලා, hard alcoholවලට tax එක අඩු 
කෙළෝතින් මිනිසුන් ෙමොකද කරන්ෙන්? එතෙකොට මිනිසුන් spirit 
එක තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්; කාෙල් ෙබෝතෙල් තමයි ගහන්ෙන්.  

මම අහෙගන හිටියා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් කථාව. එතුමා කිව්වා, "නීති දාලා, tax අය කරලා 
ෙම්වා ෙවනස් කරන්න බැහැ" කියලා. ඇත්ත. ඒක තමන් විසින්ම 
පාලනය කරගත යුතු ෙදයක්. මත් පැන් ෙබොන එක පාලනය කර 
ගන්න එරාන් මන්තීතුමා වැනි සමහරුන්ට පුළුවන්. මම හිතන 
හැටියට එතුමා කවදාවත් බියර් එකක්වත් බීලා නැති 
මනුස්සෙයක්. ඒ වුණාට එවැනි ආත්ම ශක්තියක් ෙබොෙහෝ ෙදනාට 
නැහැ. එෙහම නම් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, ෙසෞඛ්යට 
වැඩිෙයන් අහිතකර මද්යසාර ෙවනුවට අහිතකර අඩු වන මද්යසාර 
පාවිච්චි කරන්න. මම හිතන හැටියට  ඕනෑම ෙකෙනකුට ඒක 
ෙත්රුම් ගැනීම එච්චර අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

දැන් මා ළඟ තිෙබනවා, “units of pure alcohol per litre” 
සඳහන් වන විස්තරයක්. Mild beer එකක් ගත්ෙතොත් ඒෙක් 
තිෙබනවා, ඇල්ෙකොෙහොල් මිලි ලීටර් 48ක්. Strong beerවල 
තිෙබනවා, මිලි ලීටර් 88ක්. Wineවල තිෙබනවා, මිලි ලීටර් 
130ක්. Spiritවල තිෙබනවා, මිලි ලීටර් 335ක්. මද්යසාරවල pure 
alcohol per litre ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා ෙම්ෙක් සඳහන් 
වනවා. හැබැයි අද වන ෙකොට තිෙබන duty structure එකට අනුව 
වැඩිපුරම tax ගහන්ෙන්, beerවලට; spiritවලට ෙනොෙවයි. 
එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? Beer ෙබෝතෙල් මිල ඉහළට 
යනවා; කාෙල් ෙබෝතෙල් මිල අඩු ෙවනවා. එතෙකොට මිනිසුන් 
කාෙල් ෙබෝතෙල් ගහනවා. ඒක simple ෙන්. They incentivize 
people.  How do you incentivize a person towards or away 
from something? 

අෙප් රට පජාතන්තවාදී රටක් නිසා අපට මිනිසුන්ට කියන්න 
බැහැ, කාෙල් ෙබෝතල් ෙබොන්න එපාය, බියර් ෙබෝතල් ෙබොන්නය 
කියලා. එෙහම කියලා බලකරන්න බැහැ; නීතියක් දමන්න බැහැ. 
නමුත් බදු කමයක් හරහා අතැනින් ෙමතැනට එන්න දිරිගන්වන්න 
අපට පුළුවන් නම්, අන්න එතැන යම්කිසි ෙහෝ ජයගහණයක් 
තිෙබනවා.  

අනික් එක, ෙම් tax එක එන්න-එන්න වැඩිවන ෙකොට ෙමොකද 
වන්ෙන්? එක පැත්තකින් රජයට ලැෙබන ආදායම අඩුවනවා. ඒක 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒක මහා ෙලොකු පශ්නයක්. නමුත් මිනිස්සු කසිප්පු 
ෙබොනවා; රා ෙබොනවා. ඒවාට බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. කසිප්පු 
ෙබොන එක ගැන අලුතින් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්. කසිප්පු 
ෙබොන එක ෙහොඳද? මට කවුෙදෝ කිව්වා, කසිප්පුවලට 
කැරෙපොත්තන්, කටුස්සන්, කුණුවුණු අන්නාසි ෙගඩි, ෙමෝර්ටීන් 
ෙකොයිල් දමනවාය කියලා. කැරෙපොත්තකුයි, කටුස්සකුයි, 
කුණුවුණු අන්නාසියි, ෙමෝර්ටීන් ටිකකුයි කලවම් කරලා, වතුර 
ටිකක් දමලා බිව්ෙවොත් ෙමොකද වන්ෙන් කියලා හිතන්න. මිනිස්සු 
මැෙරනවා. අපට "මතට තිත" කියලා කියන්න පුළුවන්; එෙහම 
නැත්නම් තව ෙමොකක් ෙහෝ කියන්න පුළුවන්. ෙකොපමණ ෙද්වල් 
කිව්වත් මිනිසුන්ෙග් හැසිරීම පිළිබඳව අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ 
යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන තමයි අපි බදු පතිපත්තියක් සකස් 
කරන්න ඕනෑ.  

1927 1928 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, මංගල සමරවීර අමාත්යතුමාටත් මා කියන්න 
කැමැතියි,   ෙමවර අය වැය තුළින් බදු පතිපත්තියක් සකස් කරන 
ෙකොට  ෙම් ගැන සලකා බලන්න කියලා. එක්ෙකෝ කියන්න ඕනෑ, 
ෙම් රෙට් ෙබොන්න බැහැයි කියලා. එෙහම රටවල් තිෙබනවා. අපට 
නීතියක් ෙගනැවිත් කියන්න පුළුවන්, ෙම් ර ෙට් කිසි ෙකනකුට 
ෙබොන්න බැහැයි කියලා. සමහර රටවල ෙබොන්න බැහැ ෙන්. මැද 
ෙපරදිග සමහර රටවල ෙබොන්න බැහැ. එක්ෙකෝ එෙහම නීතියක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදී රටක එෙහම නීතියක් ෙගෙනන 
එක කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. අඩුෙවන් 
alcohol  පතිශතයක් තිෙබන මද්යසාර පාවිච්චි කරන්න 
දිරිගන්වන්න ඒ නීතිය ඇතුෙළේ බදු කමයක් හරිගස්සන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට අපට පුළුවන් වනවා, එක පැත්තකින් මුදල් අමාත්යාංශය 
පැත්ෙතන් රජයට ලැෙබන ආදායම වැඩි කරගන්න. නමුත් ඊට 
වඩා පධාන වන්ෙන් ෙසෞඛ්ය පැත්ත ගැන බලන එකයි. ෙසෞඛ්ය 
පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්, කසිප්පු ෙබොන එක, ෙහොර රා ෙබොන එක 
අඩු කරලා, අඩු මද්යසාර තිෙබන, register කරපු, quality එක 
check කරපු මද්යසාරවලට පුද්ගලයන් පුරුදු කරන්න අපට 
පුළුවන් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව එක කාරණයක් 
කියන්නම්. මා ළඟ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙල්ඛනය සාදා 
තිෙබන්ෙන්, Merrill Lynch Global Research කියන 
ආයතනෙයන්, 2015 වර්ෂෙය්දීයි. එහි “excise duty per litre of 
pure alcohol in Euro” යටෙත් සඳහන් වනවා, spiritවලට සහ 
බියර්වලට අය කරන බදුවල ෙවනස. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමහිදී රටවල් 25ක් පමණ සංසන්දනය කරලා 
තිෙබනවා. Sweden, Finland, Ireland, United Kingdom  වැනි 
රටවලින් පටන්ෙගන Spain, Croatia, USA වැනි රටවලින් 
අවසන් වනවා. හැම රෙට්ම spirit එකට, ඒ කියන්ෙන් pure 
alcohol  වැඩි එකට, ඒ කියන්ෙන්, ලීටරයකට මිලි ලීටර් 335ක් 
මද්යසාර අඩංගු කාෙල් ෙබෝතලයකට ෙලොකු බද්දක් අය කරනවා. 
එහි ෙලොකුම ෙවනස තිෙබන්ෙන් Swedenවල බියර්වලට බද්ද 
සියයට 56යි, spiritවලට බද්ද සියයට 22යි. නමුත් ඇෙමරිකාෙව් 
තමයි අඩුම බද්දක් අය කරන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් බියර්වලට බද්ද 

සියයට 6යි, spiritවලට බද්ද සියයට 3යි. ෙමය Euro වලින් 
standardize කරලායි හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් global research  
එෙකන් ෙපන්වන්ෙන්,  spiritවලට වඩා බියර්වලට බදු වැඩිෙයන්  
අය කරන එකම රට ලංකාව බවයි. ෙම් දවස්වල අපි බදු පතිපත්ති 
පිළිබඳව කියා කරන නිසායි මා ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගනාෙව්. 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාටත්, රාජ්ය ඇමතිතුමාටත් මා කියන්ෙන්, 
කරුණාකරලා ෙමය නිවැරැදි කරන්න කියලායි. 

ඒක නිවැරැදි කරලා, ෙබොන්න ෙහොඳ නැති, බිව්ෙවොත් මැෙරන, 
ෙමොෙළේ අමාරුව, ඔළුව අමාරුව, වකුගඩු අමාරුව, liver එෙක් 
අමාරුව හැෙදන කසිප්පු ෙබොන එක නවත්වන්න. ෙමොකද, 
ෙකොච්චර එපා කිව්වත් මිනිස්සු කසිප්පු ෙබොනවා. මිනිස්සු උෙද්ට 
පන්සල් යනවා; වඳිනවා; සුදු ඇඳෙගන ඉන්නවා; මල් වට්ට්ය අෙත් 
තියාෙගන ඉන්නවා. ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් එක තැනක මම දැක්කා, 
එක පැත්තක පන්සල තිෙබනවා; ඒ පන්සෙල් තාප්පෙයන් එහා 
පැත්ෙත් බාර්  එක තිෙබනවා. එෙහම තැන් තිෙබනවා. ඒක නිසා 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන, හරි කමයට ඒ බදු නැවත සකස් 
කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම  ස්තුතියි. 

 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"සුරාබදු ආඥාපනෙත් (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 
25 වගන්තිය යටෙත් අරක්කු බලපත ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් මුදල් 
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ෙදසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/7 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2017.06.06 දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 

      
(අංක 994 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

      
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"  

 
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 

කල්තැබිය යුතුය"යි මම ෙ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 ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. - [බාධා කිරීමක්] 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.03ට, 2016 මාර්තු මස 08 

වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2017 ජූනි මස 23 වන සිකුරාදා පූ. භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி. ப. 4.03 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 

மார்ச் 08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2017 ன் 23, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Parliament adjourned accordingly at 4.03 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 23rd June, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 

1929 1930 
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නිෙව්දන: 
 2017 ජූනි 22  දිනට  නියමිතව  තිබූ කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව 
 ආර්ථික  සංවර්ධන  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව: සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 
 ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ  

ආංශික  අධීක්ෂණ කාරක සභාව: සාමාජිකෙයකු 
ආෙද්ශ කිරීම  

 පතිසන්ධානය හා උතුර  හා  නැෙඟනහිර  නැවත 
ෙගොඩනැඟීම  පිළිබඳ  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව: 
සාමාජිකෙයකු ආෙද්ශ කිරීම  

 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳකාරක සභාෙව් රැසව්ීෙම් 
තීරණය  

 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව 
 
ආංශික අධීක්ෂණ  කාරක සභා වාර්තා   

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
Adjournment Motion Scheduled for 22nd June, 2017 
Sectoral Oversight Committee on Economic 

Development : Substitution of Members 
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (Anti-

Corruption) and Media: Substitution of Member 
Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and 

North and East Reconstruction: Substitution of 
Member 

Decision of Committee on Parliamentary Business 

 
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் கள் : 
      2017 ன் 22ஆந் ேததிக்கு குறித்ெதா க்கப்பட் ந்த 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
      ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 

ேமற்பார்ைவக்கு  : உ ப்பினர்கள் பதிலீ  
      சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் 

ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ  

      நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 
கு  : உ ப்பினர் பதிலீ  

      பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு வின் தீர்மானம் 
 
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக 
 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  அறிக்ைககள் 
 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්: 
 උතුරු පළාෙත් නීති විෙරෝධී පන්න කම තහනම් කිරීම  
 
ෙශෝක පකාශ: 
 ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මහතා  
 ගරු  චන්දා රණතුංග මහතා  
 ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මහතා  
 ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මහතා  
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය මර්දනය  සහ ෛවද්ය වැඩ වර්ජනය 

  

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
      வட மாகாணத்தில் சட்டவிேராத மீன்பி  ைறைம 

கைளத் தைட ெசய்தல் 
 
அ தாபத் தீர்மானம்: 
      மாண் மிகு ஏ.எம்.எஸ். அதிகாாி 
     மாண் மிகு சந்திரா ரண ங்க 
      மாண் மிகு ைமத்திாிபால ேஹரத் 
      மாண் மிகு ஆாியரத்ன ஜயதிலக 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
      பல்கைலக்கழக மாணவர் மீதான அடக்கு ைற ம் 

ைவத்தியர்களின் ேவைலநி த்த ம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Prohibition of Illegal Fishing Methods in Northern 

Province 
 
VOTE OF CONDOLENCE: 
 Hon. A.M.S. Adikari 
 Hon. Chandra Ranatunga 
 Hon. Maithripala Herath 
 Hon. Ariyaratne Jayatilleke 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Suppression of University Students and Strike Action 
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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 
2017 ජුනි 22 දිනට නියමිතව තිබූ කල් තැබීෙම් 

ෙයෝජනාව 
2017 ன் 22ஆம் ேததிக்கு 

குறித்ெதா க்கப்பட் ந்த ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண 
ADJOURNMENT MOTION SCHEDULED FOR 22ND JUNE, 2017 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2017 ජුනි මස 22 දිනට, එනම් ඊෙය් දිනට නියමිතව තිබූ කල් 

තැබීෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීමට ෙනොහැකි වීම පිළිබඳව ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීවරු කණ්ඩායමක් 
විසින් මා ෙවත කරුණු වාර්තා කරන ලදී. එම කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව නැවත ගැනීමට ඇති හැකියාව මම ෙසොයා බැලුෙවමි. 
ඒ පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්වයන්ෙගන් විමසා බැලීෙමන් අනතුරුව 
එකී කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා අද දින පැය ෙදකක කාලයක් 
ලබාදීමට මා තීරණය කළ බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. ඒ අනුව අද 
දින දිවා විෙව්කෙයන් ෙතොරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
පවත්වාෙගන යෑමටත්, ෙශෝක ෙයෝජනා සියල්ල අවසන් වූ වහාම 
පැය ෙදකක කාල සීමාවක් අදාළ කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට 
ලබාදීමටත් සුදුසු වන බව මම ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා දන්නවා, 

ඊෙය් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා අපි කැමැත්ත දුන් බව. ඊෙය් 
දිනට නියමිතව තිබූ පධාන කටයුතු පිළිබඳ විවාදය අවසන් වුණාට 
පසුව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් නම මූලාසනෙය් හිටපු ගරු 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා. නමුත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  
සභාෙව්  සිටිෙය් නැහැ. ඒකයි වුෙණ්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අද අපි ඒ විවාදය  ගනිමු, ගරු සභානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් අපි සිය කැමැත්ෙතන් එම කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව 

ඊෙය්ම විවාදයට ගැනීමට එකඟ වුණා. එම ෙයෝජනාවට අවසර 
ලැබීමට මන්තීවරු 20ෙදෙනක් නැඟිටින්න ඕනෑ. නමුත්, 20ක් 
නැඟිටින්න කලින් මම නැඟිටලා කිව්වා, "අපි විවාදය ෙදන්නම්" 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක මම අගය කරනවා, ගරු සභානායකතුමනි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නමුත් එතැනදී වුෙණ්, එතුමා නියමිත ෙවලාවට හිටිෙය් නැති 

එකයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළාම එතුමා සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ. ඊට 
පස්ෙසේ ඇවිල්ලා ෙම් සභාව ඇතුෙළේ අපට ෙහොඳටම බණින්න 
පටන් ගත්තා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අපි ඒක සාමදානව විසඳාගත්තා ෙන්. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ෙවලාෙව් එතුමා සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. ඊ ට පස්ෙසේ 

ඇවිල්ලා තමන්ෙග් වැරැද්ද වහගන්න අපට ෙහොඳටම බැන්නා. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. දැන් ඒ ගැන වාදයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ 

නැහැ. දැන් ඒ පශ්නය විසඳලා දුන්නා ෙන්. වාඩි ෙවන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙහොඳයි, දැන් ඒක පිළිගත්තා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන් 

එක්කයි, GMOA එක එක්කයි සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා හිටිෙය්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙහොඳයි. අපි දැන් ෙම් වාදය අවසන් කරමු. [බාධා 

කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, අපි අද ඒක විසඳුවා 
ෙන්.  

1931 1932  



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා දීලා තිෙබන තීරණය මම අගය කරනවා. අපට ඊෙය් 

දිනෙය් කල්තැබීෙම් විවාදය පටන් ගන්න තිබුෙණ් පස් වරු 
4.30ටයි. ආණ්ඩුෙව් කථිකයන් කල් තැබීෙම් විවාදය නැති 
කරන්න, කලින් විවාදයට කථා ෙනොකර පැනලා ගියා. ඒ නිසායි -
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අසත්ය. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! Please allow me to speak. ෙම් පශ්නය ගැන 

අද කථා කරලා විසඳා ගත්තා. දැන් අපි සභාෙව් කටයුතු කරෙගන 
යමු. ගරු සභානායකතුමා සිය කැමැත්ෙතන්ම අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා. මම ඒක අගය කරනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා, අද 
සභාෙව් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න හදනෙකොට ඒකට ෙගෝරි 
දාන්ෙන් නැතිව - 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ අමාත්ය හා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - காணி மற் ம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා- 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් 

විවාදෙය්දී  අෙප් සියලුම කථිකයන් කථා කළා. කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න නියමිතව හිටපු සියලුම 
කථිකයනුත් සභා ගර්භෙය් හිටියා. කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන මන්තීවරයා සභාෙව් ෙනොසිටි නිසා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ඇති වුෙණ්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්ය කියන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගෙයන් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව අද 

දින ගන්නවා. දැන් අපි ඒ කාරණය අවසන් කරමු. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න. ෙමතැන වාදයක් කර ගන්න ඕනෑ 

නැහැ, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමනි.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කරපු ෙචෝදනාව 

බරපතළයි. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අවසන් වනෙතක් 
හිටපු මන්තීවරු හැටියට අපි දැක්කා, කථා කිරීමට නියමිතව හිටපු 
මන්තීවරු කථා කළ බව. නමුත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා හිටිෙය් නැහැ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අවභාවිත 
කරනවා. එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුව අවභාවිත කරන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ. ෙමොකද, ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ගරු සභානායකතුමාෙගන් සහ විපක්ෂෙය් අදහස් විමසායි 

දිවා ආහාර විෙව්කය නැතිව සභාෙව් කටයුතු ෙගනයමු කියලා 
ෙයෝජනා කෙළේ. නමුත් දිවා ආහාර විෙව්කය නැතිවත් අපහසු 
ෙවනවා. ෙමොකද, පැමිෙණන අමුත්තන්ට දිවා ෙභෝජනය ලැබිය 
යුතු නිසා, දිවා ෙභෝජනය සඳහා සභාෙව් කටයුතු නැවැත්විය යුතුය 
කියන අදහෙසේයි මම ඉන්ෙන්. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එක ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාවක් ෙවනුෙවන් පැයක කාලයක් 

ෙවන් කෙළොත් ඇති. අද දිනට නියමිත ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා 
හතරක් තිෙබනවා. එතෙකොට පැය 4යි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. Then, 
we will have enough time.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම කියා සිටින්ෙන්, දිවා ෙභෝජනය සඳහා,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
For time management, we can allocate one hour for 

each Vote of Condolence. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, but let us have the one-hour lunch interval.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can have one  hour for each Vote of 

Condolence. So, by 2 o’clock, those will be over.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes. We can have a one-hour lunch interval.  

1933 1934 
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II 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව : සාමාජිකයන් ආෙද්ශ කිරීම 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு : உ ப்பினர்கள் பதிலீ  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON ECONOMIC 

DEVELOPMENT: SUBSTITUTION OF MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) සහ 8) ආ) ෙඡ්ද පකාරව ෙත්රීම් කාරක 
සභාව විසින් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිලක් 
මාරපන මහතා සහ ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඉවත් 
ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා සහ 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස 
පත්කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
 

III 
ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව : සාමාජිකෙයකු 

ආෙද්ශ කිරීම 
சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் 

ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு : 
உ ப்பினர் பதிலீ   

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS 
(ANTI-CORRUPTION) AND MEDIA: SUBSTITUTION OF 

MEMBER 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 
ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) ෙඡ්දය පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා ඉවත් ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
(ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා එම කාරක සභාෙව් 
ෙසේවය පිණිස පත්කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 

IV 
පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත 
ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 

සභාව: සාමාජිකෙයකු ආෙද්ශ කිරීම 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் 
கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் 

கு : உ ப்பினர் பதிலீ   
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE ON RECONCILIATION 
AND NORTH AND EAST RECONSTRUCTION: SUBSTITUTION 

OF MEMBER 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බන්ධෙයන් වූ 

ෙයෝජනාෙවහි 8(අ) (viii) ෙඡ්දය පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ 
නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා ඉවත් ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් 
මහතා එම කාරක සභාෙව් ෙසේවය පිණිස පත්කරන ලද බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

 
V 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීෙම් 
තීරණය  

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு வின் 
தீர்மானம் 

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ඊෙය් දින පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී, අද දින සිට වාචික පිළිතුරු 
අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න සඳහා ෙවන්කර ඇති උපරිම කාල සීමාව 
පැයක් දක්වා පමණක් සීමා කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීමට කාරක 
සභාව විසින් තීරණය කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

එකී කාලසීමාව අවසානෙය්දී වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන, 
න්යාය පතෙය් ඇති ඉතිරි පශ්නවලට පිළිතුරු ලැබී තිෙබ් නම් ඒවා 
සභාගත කිරීමටත්, පිළිතුරු ලබා දීමට කල් ඉල්ලා තිෙබන පශ්න 
ෙවනත් දිනකට ෙයොමු කිරීමටත් කටයුතු කරන බැවින්, ඒ සඳහා 
පශ්න අසන ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සහ පිළිතුරු ලබාෙදන 
අමාත්යවරුන්ෙග් සහෙයෝගය මා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 2016 වර්ෂය 
සඳහා ව්යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

1935 1936 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු කථානායකතුමනි,  අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2016 වර්ෂය 
සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ්යන්තර පරිපාලන හා රාජ්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ශී 
ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ෙවත ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் 
ெதாழிற்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Skills 
Development and Vocational Training)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා  ජාතික ධීවර හා 

නාවික ඉංජිෙන්රු ආයතනෙය් (සාගර විශ්වවිද්යාලෙය්) වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைக 

REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධ්ය 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற் ம் ெவகுசன 
ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 
ගරු කථානායකතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි 

සභාවාරය සඳහා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවන 
වාර්තාව (2016.05.04 සිට 2016.10.28 දක්වා) මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය"යි 

මම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ 

සම්බන්ධෙයන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔව් ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකරලා මට විනාඩි 5ක් 

ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද අපට ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමා විනාඩි තුනක වාෙග් සුළු කාලයක් ගන්න. 

1937 1938 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද අප ෙම් අට වන පාර්ලිෙම්න්තුවට 

ඉදිරිපත් කෙළේ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවන 
වාර්තාවයි. ෙම් වාර්තාෙව් ආයතන 36ක් පිළිබඳව කරුණු ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහි ෙපොදු නිර්ෙද්ශ 5ක් සහ නිගමන 10ක් ද 
ඇතුළත් වනවා. එම ආයතන 36 සඳහා අමාත්යාංශ, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පළාත් සභා, පළාත් 
පාලන ආයතන හා විෙශේෂිත වූ ආයතන සියල්ලක්ම ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 
අප ෙම් දක්වා ආයතන 110ක් විමර්ශනයට ලක් කර තිෙබන බව. 
අපි ෙමම කාරක සභාෙව් පළමුවන වාර්තාව 2015 ෙනොවැම්බර් 
26වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට් පධාන ආයතනවල පරිගණක පද්ධති පාවිච්චි කරලා රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් අරමුණින් ගරු ඉරාන් විකමරත්න රාජ්ය 
අමාත්යතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් අනුකාරක සභාෙව් 
වාර්තාවකුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එෙහම 
බැලුවාම, අද අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් තුන්වන වාර්තාවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  සම්මත කරන 
අය වැෙයන් ලබා ෙදන මුදල් නිසියාකාරව ෙයදෙවනවාද කියා 
පරීක්ෂා කිරීෙම් කාර්ය භාරය තමයි අෙප් කාරක සභා ෙදෙකන්ම 
ඉටු කරනු ලබන්ෙන්. ෙම් කාර්ය නිසි පරිදි සිද්ධ වන්න නම්, අප 
ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වාර්තා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා 
ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත්, අෙප්  කාරක සභාව දින 
150ක, 200ක කාලයක්  මිඩංගු කරලා ඉදිරිපත් කරන ෙම් වාර්තා 
වාර්තාවලටම පමණක් සීමා ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් ෙම් 
කටයුතුවලදී දක්වන විෙශේෂ සහෙයෝගය පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය 
කාරක සභාව ෙවනුෙවන් පළ කරනවා. ෙමම කාරක සභාෙව් 
අරමුණ යථාර්ථයක් වීමට නම් විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දීත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ෙම් වාර්තා පිළිබඳ කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
කටයුතු තවතවත් ශක්තිමත් කරන්න අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. 

පථම වතාවට ආයතන 847ක් ඇතුළත් කරලා පරිගණක 
වැඩසටහන් සකස් කර තිෙබනවා.   ෙමම වර්ෂය අවසන් වීමට 
ෙපර  එම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙමය වඩාත් ඵලදායී ආකාරයට 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දීත් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. ගරු 
සභානායකතුමාත් දැනුවත් කර තිෙබනවා. ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
සඳහා දිනයක් ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට  ස්තුතිය 
පුද කර සිටිනවා. ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙම් සියලුම 
ආයතනවල අධීක්ෂණ කටයුතු කරලා  වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුව වශෙයන් අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා.  

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මුදල් රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ෙවනුෙවන් මම ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “උතුරු පළාත් සංචාරක 
අධිකාරිය පඥප්ති ෙකටුම්පත” සම්බන්ධෙයන් එම කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  LakshmanKiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, “උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය 

පඥප්ති ෙකටුම්පත” සම්බන්ධ ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත යුතු ය.” යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ඊට අනුකූලව, ස්ථාවර නිෙයෝග 46අ. (3)(ආ) යටෙත් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස ්  අදාළ පළාත් සභාවට දැනුම් දීමට නිෙයෝග 
කරන ලදී. 

 
அதன்ப , நிைலயியற் கட்டைள இல. 46அ.(3)(ஆ)இன்கீழ், 

பாரா மன்றத்தின் க த் க்கைள உாிய மாகாண சைபக்கு 
அறிவிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Accordingly, the views of Parliament was ordered to be forwarded 

to the relevant Provincial Council under Standing Order 46A(3)(b).  
 

  

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

ඉදිරිපත් කරමි.  

(1)  ගාල්ල, ෙහේමානන්ද මාවත, තලගහෙහේන පටුමඟ, අංක 1 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි පියෙසේන ගලගන් ෙගොඩෙග් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)    බද්ෙද්ගම, හල්පාෙතොට, "සැනසුම" යන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එම්.ෙක්. ලියනෙග් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(3)  වක්වැල්ල, හපුගල, අක්කර 5, මවුන්ට් ප්ලසන්ට් යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි  යූ.ජී. සුෙන්තා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

1939 1940 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.  
  
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. S.N. 

Nadaras of No. 20 A, Second Lane, Ambatenna Watta, 
Bandarawela.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1)   කිතුල්ගල, මහබාෙග්, පරත්තවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

බී.එම්. හැරියට්  ෙනෝනා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   කිතුල්ගල, ෙගෝනගමුව, යකලවත්ත අංක ඩී 145/3 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්. ජයරත්න දිසානායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3)  කිතුල්ගල, පුංචි මඩවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එල්. 
සුසන්ත සිසිර කුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

    
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පසන්න රණවීර මහතා - පැමිණ නැත. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
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WATER CATCHMENT AREAS: BADULLA DISTRICT  
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3. ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 

(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) රෙට් ෛජව විවිධත්වෙයන් අනූන ජල ෙපෝෂක 

පෙද්ශ රාශියක් බදුල්ල දිසත්ික්කය තුළ පිහිටා 
තිෙබන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) එම ජල උල්පත් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම් වැඩසටහනක් 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යාංශය මඟින් 
ආරම්භ කර තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විසත්ර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) நாட் ல் உயிர் பல்வைகைம நிைறந்த  
ஏராளமான நீேரந்  பிரேதசங்கள் ப ைள 
மாவட்டத்தி ள் அைமந் ள்ளன என்பைத 
அறிவாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப   இடங்கள் யாைவ;  
 (iii) ேமற்ப  நீர் ஊற் க்கைள எதிர்கால 

சந்ததியின க்காக பா காக்கும் ெபா ட்  
ஏேத ம் ேவைலத்திட்டம் மகாவ  அபிவி த்தி 
மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சினால் ஆரம்பிக்கப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அ  பற்றிய விபரங்கள் யாைவ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the  Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he is aware that many water 
catchment areas of the country abounding 
in biodiversity are located in the Badulla 
District; 

 (ii) if so, what those locations are; 

 (iii) whether the Ministry of Mahaweli 
Development and Environment has 
commenced any course of action to save 
such water springs for posterity; and  

 (iv) if so, what its details are? 

(b)    If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔව්. 

 (ii)  1997 වසෙර් සිදු කරන ලද ජාතික සංරක්ෂණ 
විමසුම මඟින් ශී ලංකාෙව් පවත්නා 
වනාන්තරවලින් ෛජව විවිධත්වය, පස හා ජල 
සංරක්ෂණය අනුව පමුඛව වැදගත් වනාන්තර 
අනුමත කමෙව්දයන් මත හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ 
යටෙත් බදුල්ල දිසත්ික්කෙය් පහත වනාන්තර 
ෛජව විවිධත්වෙයන් අනූන ඉතා වැදගත් ජල 
ෙපෝෂක වනාන්තර ෙලස හඳුනා ෙගන ඇත. 

 බණ්ඩාරෙවල වනාන්තරය 

 බිබිෙල්ෙහල වනාන්තරය 

 ඇල්ල වනාන්තරය 

1941 1942 
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 එරබැද්ද වනාන්තරය 

 ඇත්තල්පිටිය වනාන්තරය 

 ජජස ්හිල් වනාන්තරය 

 කරන්ෙද් කුඹුර වනාන්තරය 

 ෙකොහිෙල් වනාන්තරය 

 ෙකොටකිතුලකන්ද වනාන්තරය 

 මීෙගොල්ලෑගම වනාන්තරය 

 රාවනාඇල්ල වනාන්තරය 

 නමුණුකුල වනාන්තරය 

 ඔහිය වනාන්තරය 

 අරාව වනාන්තරය 

 ගසව්ත්ත වනාන්තරය 

 මහගම වනාන්තරය 

 දුන්හිඳ වනාන්තරය 

 ෙතොටුෙපොලකන්ද වනාන්තරය 

 ෙතල්ෙදනිය කන්ද වනාන්තරය 

 මී වාගල වනාන්තරය 

 ෙවෙල්ගම වනාන්තරය 

 හග්ගල වනාන්තරය 

 හපුතෙල් වනාන්තරය 

 උඩෙලෙල් ගම වනාන්තරය 

 රිලාඇල්ෙල්පතන වනාන්තරය 

 මීගහකිවුල වනාන්තරය 

 කිරිඔරුව රක්ෂිත වනාන්තරය 

 ෙබෝගන්දනා වනාන්තරය 

 කිනිගම වනාන්තරය 

 ඉලුක්පැලැස්ස වනාන්තරය 

 ආගරතැන්න වනාන්තරය 

 මැදි ෙපොකුණ වනාන්තරය 

 බඹරගල වනාන්තරය 

 ෙපතියාෙගොඩ වනාන්තරය 

 රිලාඔලු කන්ද වනාන්තරය 

 කිවුෙල්ෙගදර වනාන්තරය 

 කිතුලානෙහල කන්ද වනාන්තරය 

 ගුරුෙගොඩ කන්ද වනාන්තරය 

 මැදෙවලගම වනාන්තරය 

 ෙබෝගහපැලැසස් වනාන්තරය   
   

  ඉහත සඳහන් වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු 
පාලනෙය් පවත්නා සියලු භූමීන් වන සංරක්ෂණ 
ආඥාපනතට අනුව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන 
අතර, වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටෙත් ෙමම 
වනාන්තර සංරක්ෂිත හා රක්ෂිත වනාන්තර ෙලස 
පකාශයට පත් කිරීෙම් කටයුතුද සිදු කරමින් පවතී. 

  ඉහත සංරක්ෂිත පෙද්ශවලට අමතරව බදුල්ල 
දිසත්ික්කය තුළ පිහිටා ඇති, ෙත් වතු ආශිතව පිහිටි 
බිම් කැබලි 1,675ක් වැදගත් ජල රක්ෂිත පෙද්ශ 
ෙලස ඌව පළාත් සභාව විසින් හඳුනා ෙගන ඇත. 
එම හඳුනා ගත් ජල රක්ෂිත පිළිබඳ සාරාංශගත 
වාර්තාව පහත සඳහන් ෙව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මැන හඳුනා 
ගන්නා ලද ඉහත අංක (ii)හි සඳහන් ෙත් වතු 
ආශිතව ඇති ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ, ජාතික 
පාරිසරික පනත යටෙත් පාරිසරික ආරක්ෂක 
පෙද්ශ ෙලස පකාශයට පත් කිරීම සඳහා ඌව 
පළාත් සභාව විසින් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ෙවත 
2014 වර්ෂෙය් දී ලබා ෙදන ලදී. 

  පසුව ෙමම ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ ජාතික පාරිසරික 
පනතට අනුව සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ 
ආයතන හා වතු සමාගම් සමඟ 
සම්බන්ධීකරණෙයන් යුතුව රැසව්ීම් වාර 05ක් 
පවත්වා ඔවුන්ෙග් අදහස,් එකඟතා ලබා 
ගැනීෙමන් අනතුරුව එම ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ, 
පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශයන් ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
තීරණය කරන ලදී. 

  ඒ අනුව, හාලි ඇල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි ජල ෙපෝෂක බිම් කැබලි 
383ක් (භූමි පමාණය ෙහක්ටයාර් 217.75) 
පාරිසරික ආරක්ෂක පෙද්ශයක් ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු මධ්යම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් දියත් කරන ලදී. එහි පථම පියවර 
ෙලස වසර ගණනාවකට ෙපර හඳුනාගත් ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශවල ෙතොරතුරු යාවත්කාලීන කර 
ගැනීමට ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දායකත්වය ලබා ගන්නා ලදී. 
ඒ අනුව එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසුගිය 
වර්ෂෙය්දී ක්ෙෂේත අධ්යයනයක් සිදු කර ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ 383ක් ඒකාබද්ධ කර සිතියම් 
සකස ් කර අවසානෙය් කැබලි 101ක් මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය ෙවත ලබා ෙදන ලදී. එම ජල 
ෙපෝෂක පෙද්ශ 101ක් ජාතික පාරිසරික පනත 
යටෙත් පරිසර ආරක්ෂක කලාප ෙලස පකාශයට 
පත් කිරීම සඳහා ගැසට් නිෙව්දනය සකස ්කර එය 
නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙම් වන 
විට ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

1943 1944 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

කැබලි සංඛ්යාව වර්ගඵලය 

1. බදුල්ල 29 21.4110 

2. හාලිඇල 383 217.7530 

3. ඇල්ල 89 105.9632 

4. බණ්ඩාරෙවල 93 105.9340 

5. හපුතෙල් 319 217.6000 

6. හල්දුම්මුල්ල 268 127.3830 

7. වැලිමඩ 85 46.2480 

8. ඌව පරණගම 173 60.2377 

9. පස්සර 114 116.7340 

10. ෙසොරණාෙතොට 57 65.4150 

11. මීගහකිවුල 20 27.9560 

12. කන්දකැටිය 45 36.3580 

  මුළු එකතුව 1675 1148.9920 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

මම මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි. අෙප් 
පෙද්ශයට ඉතාම වැදගත් කාරණා කිහිපයක් තමයි ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කෙළේ. මම දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සම 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඔය වතුවල තිෙබන 
ජල ෙපෝෂක පෙද්ශ නිදහස් කර ගැනීමට අදාළ කටයුතු ෙම් වන 
විට සිදු ෙවලාය කියන කාරණය තමයි ඔබතුමාෙග් ෙල්ඛන අනුව 
පැහැදිලි වන්ෙන්. ඒවා ෙවන් කර හඳුනා ගන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා මධ්යම පරිසර අධිකාරියට චක ෙල්ඛනයකින් බලය පවරා 
තිෙබනවාය කියන එක තමයි කියැවුෙණ්. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඇත්තටම ෙම් තාක් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, 
ඉහළ ඌෙව් වාෙග්ම මධ්යම කඳුකරෙය් පවතින ජල ෙපෝෂිත අප 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. රට ෙවනුෙවන් අප ඒ සඳහා වග කිව යුතුයි. 
අද ෙමතැන ඉන්නා ෙම් දරුවන්ෙග් අනාගතය සම්බන්ධව තමයි 
අපි සෑම සියලු ෙදනාම කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම මෙග් 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙගොඩ නගන්ෙන් ඒ හා සම්බන්ධවයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම අෙප් දිසාපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
දැනුවත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙමම චක ෙල්ඛනය පිළිබඳව 
දැනුවත් කර, මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හරහා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරිෙය්දී ඉතා කඩිනම්ව කරන්නය කියන කාරණය සම්බන්ධව 
දැනුවත් කිරීමට ඔබතුමා කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අදාළ අමාත්යාංශයට එය දැනුම් 

ෙදන්නම්. 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

උමා ඔය ව්යාපෘතිය නිසා අපි ෙම් ෙවනෙකොට සංරක්ෂණය කරලා 
තිෙබන සියලු ෙද්වල් විනාශයට පත් ෙවනවා කියලා මම හිතනවා.    
උමං කැණීම තුළ ෙම් ෙවනෙකොට දිනකට ජල ලීටර් ෙකෝටි 
නවයක පමාණයක් නිදහස් ෙවනවාය කියන කාරණය අපි 
දන්නවා. ඔබතුමා සඳහන් කළ සියලුම වනාන්තර ෙපෝෂණය 
වුෙණ්, ෙම් ජල ෙපෝෂිතය තුළින්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, එක්ෙකෝ 
ඉතාම කඩිනමින් ෙමම ව්යාපෘතිය අවසන් කරන්නට ඕනෑය 
කියලා. එෙහම නැත්නම් මම ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. මම 
අධ්යයනය කළ විධියට ෙමම ව්යාපෘතිය සිදු කරන ඉරාන 
සමාගමට -ෆරාබ් සමාගමට- ෙම් කටයුතු කිරීම සඳහා තාක්ෂණ 
හැකියාව නැහැ, මූල්ය හැකියාව නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පකාශ කළා, එතුමා කඩිනමින්ම රටවල් කිහිපයක් එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ෙනෝර්ෙව් රාජ්යය ෙගන්වා ෙමම කටයුතු ඉක්මන් 
කරන්න කියා කරනවාය කියලා. නමුත් එම රාජ්යයන් සියල්ල එන 
ෙකොට, ෙම් සියල්ල විනාශ ෙවලා ඉවර ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 

ඊට පථම යම්කිසි කටයුත්තක් කරන්න සූදානමක් තිෙබනවාද 
කියන කාරණය තමයි මට ඔබතුමාෙගන් අහන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙවනත් අමාත්යාංශයක් නිසා 

මට පැහැදිලි උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මම ඒ අදාළ 
අමාත්යාංශයට ඔබතුමාෙග් සියලු අදහස් දැනුම් දීලා, ඔබතුමාට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරන්නම්.  

මඩකළපුව දිසත්ික්කෙය් ෙගොවිබිම්: විසත්ර 
மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 

 AGRICULTURAL LANDS IN BATTICALOA DISTRICT: DETAILS   
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5.  ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 

(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) මඩකළපුව දිසත්ික්කය තුළ,  
 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවිබිම් 

පමාණය ෙකොපමණද; 
 (ii)  1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගාබිම් 

පමාණය එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය 
තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් 
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවිබිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், 

 (i )  1983ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்த நிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) த்த நிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் 
இற்ைறவைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க் 
கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Batticaloa  District -  

 (i) the extent of agricultural land that was 
under cultivation by the year 1983; 

1945 1946 
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 (ii) the extents of land cultivated in the years 
1982 and 1983, separately in respect of each 
crop in each year; 

 (iii) the total extent of cultivated land in each 
year after 1983 up until the end of the war 
situation in 2009, separately; 

 (iv) the total extent of cultivated agricultural 
land after the end of the war situation up 
until now in each year, separately; and  

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ) (i) මුළු ෙගොවි බිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 63,545කි. 
(හැටතුන්දහස ්පන්සිය හතළිසප්හයි.) 

 (ii)    
         වී 

 
 
 

අතිෙර්ක ෙබෝග  

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර්) 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර්) 

             54,699       56,183 

   එළවලු 

 
පලතුරු 

සැ.යු. 1983 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පලතුරු පිළිබඳ දත්ත වාර්තා කර නැත.  

  

වර්ෂය තුළ මුළු වගා බිම් එකතුව  

 
 (iii)  ෙමම පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් දීර්ඝ ලැයිස්තුවක් තිෙබන නිසා එය 

සභාගත* කරන්නම්. එකතුව 1,393,982යි.  
 (iv)  
 

 
   

 

 

 

 

  

 (v) ඔව්. 
(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 

i. අළුෙකෙසල් 379 i. අළුෙකෙසල් 391 

ii. වම්බ  ටු 350 ii. වම්බටු 358 

iii. වට්ටක්කා 44 iii. වට්ටක්කා 41 

iv. බණ්ඩක්කා 248 iv. බණ්ඩක්කා 267 

v. පුහුල් 26 v.  පුහුල් 23 

vi. කරවිල 71 vi. කරවිල 83 

vii. පෙතෝල 86 vii. පෙතෝල 98 

viii. පිපිඤ්ඤා 15 viii. පිපිඤ්ඤා 16 

ix. තක්කාලි 79 ix. තක්කාලි 55 

උප එකතුව 1,298 උප එකතුව 1,332 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වර්ෂය තුළ මුළු වගා 
බිම් එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

 59,794 වර්ෂය තුළ මුළු 
වගා බිම් එකතුව 
(ෙහක්ෙටයාර) 

63,545 

1947 1948 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය  (ෙහක්ෙටයාර) 

2010   81,378 
2011   84,590 
2012   88,718 

2013   98,975 

2014   87,395 

2015   94,056 

2016   94,745 

එකතුව 629,857 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 

i. ෙකෙසල් වාර්තා වී නැත. i. ෙකෙසල් 437 

ii. ගස් කජු වාර්තා වී නැත. ii. ගස් කජු 976 

iii. ෙදහි වාර්තා වී නැත. iii. ෙදහි 62 

iv. අඹ වාර්තා වී නැත. iv. අඹ 119 

v. ෙදොඩම් වාර්තා වී නැත. v.  ෙදොඩම් 66 

vi. පැෙපොල් වාර්තා වී නැත. vi. පැෙපොල් 45 

vii. අන්නාසි වාර්තා වී නැත. vii. අන්නාසි 15 

උප එකතුව  උප එකතුව 1,720 

1982 වර්ෂය   

ෙබෝගය වගා කළ 
බිම් 

පමාණය 
(ෙහක්
ෙටයාර) 

ෙබෝගය වගා කළ 
බිම් 

පමාණය 
(ෙහක්
ෙටයාර) 

i. කුරක්කන් 86 i. කුරක්කන් 116 

ii. බඩඉරිඟු 576 ii. බඩඉරිඟු 668 

iii. මුං 102 iii. මුං 136 

iv. ෙසෝගම් 42 iv. ෙසෝගම් 47 

v. කව්පි 106 v. කව්පි 155 

vi. තල 51 vi. තල 41 

vii. රටකජු 403 vii. රටකජු 477 

viii. මඤ්ෙඤොක්කා 1,754 viii.මඤ්ෙඤොක්කා 1,883 

ix. බතල 123 ix. බතල 146 

x. රතුලූනු 185 x. රතුලූනු 195 

xi. අමුමිරිස් 411 xi. අමුමිරිස් 446 

උප එකතුව 3,839 උප එකතුව 4,310 

 1983 වර්ෂය   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

*සභාෙම්සය මත තබන (අ) (iii)හි පිළිතුර: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண : 
  Answer tabled for (a)(iii): 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහන පශ්නවලට 

පිළිතුරු ලබා දීමට  කෘෂිකර්ම අමාත්ය දුමින්ද දිසානායක මහතා  
දිගින් දිගටම  ෙනොපැමිණීම පිළිබඳව මා කනගාටුව පකාශ 
කරනවා.  

මෙග්  පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්නම්.  

එල්ටීටීඊ තස්තවාදී ගහණයට ලක් වී තිබුණු අතිශය විෙශේෂ වූ 
ඒ ෙගොවිබිම්වල -සාතිශය බහුතර ෙදමළ ජනතාව හා මුස්ලිම් 
ජනතාව ජීවත් ෙවන ඒ පෙද්ශවල- යුද්ධය නිම වීෙමන් ලැබුණු 
සාමය මත ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන්ෙග් පමාණය වැඩි වී 
තිෙබන බව සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ඔප්පු ෙවනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මට අහන්න තිෙබන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පසු ගිය කන්න ෙදෙක් ෙම් දිස්තික්කවල -මඩකළපුව, මා 

නිෙයෝජනය කරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ෙමන්ම අම්පාර, 
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, හම්බන්ෙතොට වැනි දිස්තික්කවල- 
ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන් ඉතා තද නියඟයකට හසු වුණා. ඒ 
වාෙග්ම  ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම පිළිබඳ පශ්නයකුත් ඒ 
පළාත්වල තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් නියමිත කලට කන්න ෙදෙක්දී 
ඒ ෙගොවිතැන් බත් කරන ෙගොවීන්ට ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවනුෙවන් ලැෙබන මුදල් පතිපාදන ඒ අදාළ ගිණුමට ලැබීම 
පිළිබඳව ගැටලුවක් ගැන අපි යන හැම තැනකදීම කියනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, මඩකළපුව දිස්තික්කෙය් ඒ 
නියඟයට හසු වුණු පෙද්ශවලට නියමිත කාල වකවානුව තුළ 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබන 
බැවින්, පසු ගිය කන්නෙය්දී මඩකලපු දිස්තික්කෙය් ෙපොෙහොර 
සහනාධාර ලබා දුන්නු සමස්ත පමාණය ෙකොපමණද කියලා? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ අතුරු පශ්නය මුල් පශ්නෙය් නැති නිසා පිළිතුරක් ලැබිලා 

නැහැ. අදාළ අමාත්යවරයාට නැවත ෙයොමු කරමු. සාමාන්යෙයන් 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් හැම දාම ඉතා වග කීෙමන් 
පිළිතුරු ෙදනවා, වසන්ත අලුවිහාෙර් රාජ්ය ඇමතිතුමා. අද විතරයි, 
එතුමාට හදිසි කටයුත්තක් නිසා එන්න බැරි වුෙණ්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එතුමා සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් හැම දාම පිළිතුරු ෙදනවා. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මට තිෙබන්ෙන්, වසන්ත අලුවිහාෙර් මැතිතුමා සම්බන්ධව 

පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අමාත්යාංශය තවම ෙගන ෙනොෙගොස් 
තිබියදීත්, සබීතා ෙපෙර්රාෙග් ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙකෝටි 
ෙදකහමාරක් වියදම් කරන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නවලට උත්තර ෙනොදී මඟ හැර තිබීම ගැනයි 
මට පශ්නය තිෙබන්ෙන්. 

 
පුවක් වගාව පවර්ධනය: කියා මාර්ග 

பாக்கு பயிர்ச்ெசய்ைக ஊக்குவிப்  : நடவ க்ைக 
PROMOTION OF ARECANUT CULTIVATION: ACTION TAKEN   

                                                                   1396/’16 
7.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 161 ෙයෝජනාවට අනුව, 
වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගාව උනන්දු කිරීම සඳහා 
එම වර්ෂය තුළදී අනුගමනය කළ කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; 

1949 1950 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ 
මුළු බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

1984      67,914 
1985      60,924 
1986      57,249 

1987      55,112 
1988      47,350 
1989      48,134 
1990      58,494 
1991      16,637 
1992      50,267 
1993      48,588 
1994      49,223 
1995      50,439 

1996      39,771 

1997      38,972 

1998      52,484 

1999      57,565 
2000      61,090 
2001      62,572 
2002      59,774 
2003      72,800 

2004      69,078 
2005      68,129 
2006      68,021 
2007      24,066 
2008      41,398 
2009      67,931 
එකතුව 1,393,982 
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 (ii) උක්ත ෙයෝජනාව අනුව පිහිටුවනු ලැබූ පුවක් එකතු 
කිරීෙම් කලාප සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම කලාප පිහිටුවා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 1977 සිට 2016 දක්වා ශී ලංකාෙව් පුවක් 
නිෂ්පාදනය හා අපනයනය කළ පුවක් පමාණය, 
මිල සහ මුළු වටිනාකම දැක්ෙවන ෙල්ඛනයක් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (v) ශී ලංකාෙව් වාණිජ වශෙයන් පුවක් වගා කිරීම 
සඳහා නිශච්ිත සැලැසම්ක් තිෙබ්ද; 

 (vi) එවැනි සැලැසම්ක් සැකසීම පිළිබඳ වගකීම 
භාරගත යුතු අමාත්යාංශය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டத்தின் 161ஆம் இலக்க ன்ெமாழிவின்ப , 
வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச்ெசய்ைகைய 
ஊக்குவிப்பதற்காக அந்த ஆண் ல் கைடப் 
பி க்கப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழிவின்ப  தாபிக்கப்பட் ள்ள 
பாக்கு ேசகாிப்  வலயங்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  வலயங்கள் தாபிக்கப்பட் ள்ள 
இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) 1977ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்  
வைர இலங்ைகயில் பாக்கு உற்பத்தி மற் ம் 
ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட பாக்கின் அள , விைல 
மற் ம் ெமாத்தப் ெப மதி உள்ளடங்கிய 
பட் யெலான்ைறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத 

ம்;  

 (v) இலங்ைகயில் வணிக ாீதியாக பாக்கு பயிர்ச் 
ெசய்ைகக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒ  திட்டம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (vi) அவ்வாறான திட்டெமான்ைற அைமத்தல் 
ெதாடர்பில் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ய அைமச்சு 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Primary Industries:  

(a) Will he inform this House - 

  (i) the action taken in the year 2016 to promote 
commercial cultivation of arecanut as per 
Budget Proposal No. 161 of the 2016 
Budget; 

 (ii) the number of arecanut collection zones 
established as per the aforesaid Proposal; 

 (iii) the locations in which the aforesaid zones 
are established; 

 (iv) whether a register comprising of arecanut 
production in Sri Lanka, the export volume 
of arecanut, quantity, price and total value 
from year 1977 to year 2016 will be 
submitted; 

 (v) whether there is a specific plan for the 
cultivation of arecanut commercially in Sri 
Lanka; and 

 (vi) the Ministry which should undertake the 
responsibility of formulating such a plan? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 
(අ) (i)  ජන සවිය ෙගවතු වගා වැඩසටහන යටෙත් 

අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 
පුවක් පැළ 651,565ක් සිටුවීම. 

    සාම්පදායික ෙනොවන පෙද්ශවල -අම්පාර, 
අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව- පුවක් වගාව 
පචලිත කිරීෙම් වැඩසටහන මඟින් පුවක් පැළ 
157,225ක් සිටුවීම. 

   නව වගාවක් ෙලස පුවක් වගා කිරීම යටෙත් පුවක් 
පැළ 79,825ක් සිටුවීම. 

    ඇළ-ෙව්ලි පාරවල් ෙදපස, රක්ෂිත මායිම්වල 
පුවක් වගාව ඇති කිරීම සඳහා ජනතාව උනන්දු 
කරවීමට වැඩසටහන් දියත්ෙකොට තිෙබනවා. 

    ෙම් අනුව අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මඟින් 2016 වසෙර් පුවක් පැළ 888,615ක් එනම්, 
වපසරිය ෙලස සලකා බැලුවෙහොත් ෙහක්ෙටයාර 
523ක් වගා කර ඇත. 

    උසස ් තත්ත්වෙය් පුවක් පැළ නිෂ්පාදනය කර 
ෙබදා හැරීම. 

     අපනයන කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ අංශය මඟින් නව 
පුවක් පෙභ්ද බිහි කිරීම.    

 (ii) පුවක් වගා කරන සෑම දිසත්ික්කයකම පුවක් මිලදී 
ගන්නා ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ාන ඇත. 
ඒවා ෙවත වගාකරුවන් හා ජංගම ෙවෙළඳුන් 
විසින් පුවක් රැෙගන ඒම සිදුෙව්. 

 (iii)  විෙශේෂ එකතු කිරීෙම් කලාප පිහිටුවා නැත. 
 (iv) ඔව්. ඇමුණුම යටෙත් දක්වා ඇත. ඇමුණුම  

සභාගත* කරමි. 
 (v) ඔව්. 
 (vi) පාථමික කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්යාංශය.   
  ඒ යටෙත් ඇති අපනයන කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙම්කට වගකීම දරනවා.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 
  Document tabled: 

1951 1952 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අය වැය ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබන ආකාරයට ඒ 
පුවක් එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන තිෙබනවාද කියලා තමයි  මම 
අසා තිෙබන්ෙන්. අය වැය ෙයෝජනාෙව් තමයි තිෙබන්ෙන්, එවැනි 
මධ්යස්ථාන ඇති කරනවා කියලා. නමුත් එෙහම ඒවා ඇති කරලා 
නැහැ. ඒවා කතන්දර විධියට සඳහන් කරලා තිෙබන ෙද්වල් 
පමණයි. චීනය වාෙග් රටවල පුවක් වගාව ඉතා විශාල ෙලස 
පාෙයෝගිකව සිදු කරනවා. එය ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොළ තත්ත්වයට 
ඉතා විශාල ෙලස සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එවැනි 
සැලසුමක් සකස් කරලා තිෙබන බව ඔබතුමා සඳහන් කළ නිසා 
මම දැන ගන්න කැමැතියි, ඇමතිවරයාට දන්වා, ෙම් රට තුළ පුවක් 
වගාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අලුෙතන් සකස් කරලා තිෙබන ඒ 
සැලැස්ම ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා සභාගත කරනවාද 
කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දවෙසේ එය සභාගත කරන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි ඒ කාරණය අදාළ අමාත්යතුමාට දැනුම් 
ෙදනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරන්න. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය දිනවල ඇති වූ නියඟය, ගංවතුර හා නායයෑම් නිසා 
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ඉතා විශාල පශ්නයක් 

ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, සුළු හා 
මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත සියල්ලම ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් ණය 
පාග්ධනය මතයි. එම ණය වාරික සහ ෙපොලිය අනිවාර්යෙයන්ම 
බැංකු ෙහෝ අදාළ මූල්ය ආයතනවලට ෙගවන්න ඕනැ. එෙසේ 
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, red notice එකක්  එවලා, දඩ ෙපොලියත් එකතු 
කරලා අය කර ගන්න කටයුතු කරනවා. ඒෙකන් කර්මාන්ත 
සියල්ල විනාශ ෙවලා යනවා. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා මහ බැංකුවත් සමඟ මැදිහත් ෙවලා ඒ ණය 
පතිව හගතකරණය කරලා, ණය වාරික සහ ෙපොලිය අය කිරීම 
අඩුම වශෙයන් වර්ෂයකටවත් අත්හිටුවලා, එම 
කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කරා ෙයොමු 
වන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ෙමොකද, එය විශාල පශ්නයක්. ෙමොන 
කර්මාන්තයක නිරත වුණත්, හැම ෙකෙනක්ම -සියයට 90ක් 
වාෙග්- ණය අරෙගන තිෙබනවා. ණය ෙනොගත් ව්යාපාර නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගංවතුෙරන් විපතට පත් වූ අය ලබාෙගන 

තිෙබන ණය සම්බන්ධව ගත යුතු කියා මාර්ග ගැන අගාමාත්යතුමා 
මහ බැංකුවට උපෙදස් දී තිෙබනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ලබා දුන් උපෙදස් අනුව විසඳුමක් 

ෙනොලැබීෙමන් ඒ අයට ඇති වන දුක්ඛ ෙදෝමනස්ස තිෙබනවා නම් 
අපි ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමා ඒවා අදාළ ඇමතිතුමාට 
ෙයොමු කර ෙදන්න. 

 
වසා දමා ඇති පළාත් පාසල් : වයඹ පළාත 
டப்பட்ட மாகாணப் பாடசாைலகள் : வடேமல் 

மாகாணம் 
CLOSEED DOWN PROVINCIAL SCHOOLS: NORTH-WESTERN 

PROVINCE  
1484/’16 

8.  ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වයඹ පළාත් සභාව 
යටෙත් පාලනය වූ පාසල් අතරින් වසා දමා ඇති 
පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් පාසෙල් නම හා පාසල පිහිටි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පළාත් පාසල් වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එම පාසල් සතුව පැවති ෙගොඩනැඟිලි හා ඉඩම් ෙම් 
වනවිට ඵලදායී කටයුතුවලට ෙයොදාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயில் 

வடேமல் மாகாண சைபயின் கீழ் நி வகிக்கப் 
பட்ட பாடசாைலகளில் டப்பட் ள்ள 
பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 
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 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  பாடசாைலயின் ெபயர் 
மற் ம் பாடசாைல அைமந் ள்ள பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  தனித்தனிேய யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மாகாண பாடசாைலகள் டப்ப வதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இப்பாடசாைலக க்குச் ெசாந்தமான 
கட் டங்கள் மற் ம் காணிகள் தற்சமயம் 
பய தியான நடவ க்ைகக க்கு பயன் 
ப த்தப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Education  : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) out of the total number of schools 
functioning under the North-Western   
Provincial Council, of the number of 
schools that have been closed down since 
year 2010 to date? 

 (ii) separately the names of each of those 
schools and the names of the relevant 
Divisional Secretary's Divisions in which 
those schools are situated;   

 (iii) the reasons for closing down those 
provincial schools; and 

 (iv) whether the buildings and the lands of those 
schools are being used for some productive 
purpose at present? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) පාසල් 13කි. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි (i) හා (ii) තීරු  යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iii) ඇමුණුෙමහි (iv)  තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.  

 (iv) ඔව්. 

  ඇමුණුෙමහි (viii) තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.  

   ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 

 

* ෙ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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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, රටක් 

විධියට ආර්ථික වශෙයනුත්, සමාජයීය වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම 
ආධ්යාත්මික වශෙයනුත් සංවර්ධනය ෙවන්න උත්සාහ කරන අපට 
පාසලක් වහනවාය කියන්ෙන් ෙලොකු අපරාධයක් කියලායි. ඒ වැසූ 
පාසල්වල ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා, භූමිය තිෙබනවා. ෙම් පළාෙත් 
ජීවත්වන සාමාන්ය පුද්ගලයකු විධියටත්, මහජන නිෙයෝජිතයකු 
විධියටත් මා දකිනවා, ඒ ෙගොඩනැඟිලි සහ ඉඩම් ඵල 
පෙයෝජනයකට ෙයොදාෙගන නැති බව. පළාත් සභාවලට තමයි ෙම් 
පාසල් අයිති වන්ෙන්. ෙම් පාසල් වැසීෙමන් සමාජයට වන හානිය 
අවම කරගන්න, අෙප් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයත්, පළාත් සභාවත් එක 
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, එක්ෙකෝ වෘත්තීය පුහුණුවට ෙහෝ අද 
දවෙසේ සමාජයට අවශ්ය කරන ෙවනත් ෙමොනවා ෙහෝ  ව්යාපෘතියට 
ෙයොදවා ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මා අතුරු පශන් 
ඇහුවාට අධ්යාපන ඇමතිතුමා අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොමැති 
නිසා ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට  ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
බැහැ. ෙම් පශ්නය දිස්තික් මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් කථා කරලා 
විසඳුමක් ලැබුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමොකද, පළාත් 
සභාෙව් අමාත්යාංශ ෙබොෙහොම දරදඬු විධියටයි කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පශ්නය පළාත් සභා තුළින් විසඳා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට මම ෙම් කාරණය ෙයොමු 

කරන්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 -1600/'17- (1), ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මහතා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අද විදුලිබල හා  පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා නැති 

නිසා ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් මම 
සෑහීමකට පත්ෙවනවා. ඒ එක්කම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා 
සම්බන්ධවම මම එතුමාට යම් සිහිකැඳවීමක් කරනවා. මම ෙමයට 
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම අතුරු පශ්න අහන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් මාසෙය් 28වැනි දා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් මහා පරිමාණ දීපව්යාප්ත වැඩ වර්ජනයක්,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට අතුරු පශ්න අහන්න බැහැ, මන්තීතුමා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමකුයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න සතියකුයි කල් ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි අවශ්ය. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න අහන්න බැහැ. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි පස්ෙසේ ඒ ගැන කථා කරමු. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ෙගොවි බිම් : විසත්ර 
தி ேகாணமைல மாவட்ட விவசாய நிலங்கள்: விபரம் 

AGRICULTURAL LANDS IN TRINCOMALEE DISTRICT: 
DETAILS  

1183/’16 

10. ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) තිකුණාමලය දිසත්ික්කය තුළ,  

 (i) 1983 වර්ෂය වනවිට වගා කරන ලද මුළු ෙගොවි බිම් 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වර්ෂවල වගා කරන ලද වගා බිම් 
පමාණය, එක් එක් ෙබෝගය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

1957 1958 
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 (iii) වර්ෂ 1983න් පසුව 2009 වර්ෂෙය් යුදමය 
තත්ත්වය නිමවන ෙතක් වගා කරන ලද මුළු බිම් 
පමාණය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv)  යුදමය තත්ත්වය නිමවීෙමන් පසු ෙම් දක්වා වගා 
කරන ලද ෙගොවි බිම් පමාණය, එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත සියල්ෙලහිම සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාව ට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) 1983ஆம் ஆண்டளவில் ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட 
ெமாத்த விவசாய நிலங்களின் அள  யா ; 

 (ii) 1982 மற் ம் 1983ஆம் ஆண் களில் ெசய்ைக 
பண்ணப்பட்ட விவசாய நிலங்களின் அள  
ஒவ்ெவா  பயி க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iii) 1983ஆம் ஆண் ன் பின்னர் 2009ஆம் ஆண் ல் 
த்தநிைலைம ற் ப்ெப ம்வைர ெசய்ைக 

பண்ணப்பட்ட ெமாத்த நிலங்களின் அள  
ஒவ்ேவாராண் க்கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வள ; 

 (iv) த்தநிைலைம ற் ப்ெபற்ற பின்னர் இற்ைற 
வைர ெசய்ைகபண்ணப்பட்ட விவசாய 
நிலங்களின் அள  ஒவ்ேவாராண் க் 
கிணங்க ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (v) ேமற்ப  அைனத்தின ம் ைமயான 
அறிக்ைகெயான்ைற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Trincomalee  District -  

 (i) the extent of agricultural land that was 
under cultivation by the year 1983; 

 (ii) the extents of land cultivated in the years 
1982 and 1983, separately in respect of each 
crop in each year; 

 (iii) the total extent of cultivated land in each 
year after 1983 up until the end of the war 
situation in 2009, separately; 

 (iv) the total extent of cultivated agricultural 
land after the end of the war situation up 
until now in each year, separately; and  

 (v) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නයත් 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාෙගන් අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා අහපු 
5වැනි පශ්නයත් එක්ක බලනෙකොට ෙම් පශ්නෙය් දිස්තික්කය 
විතරයි ෙවනස් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් පිළිතුර සභාගත කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) මුළු ෙගොවිබිම් පමාණය ෙහක්ෙටයාර 49,869කි. 

 (ii)                             
වී  

 
 

අතිෙර්ක ෙබෝග  

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

වගා කළ බිම් පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

36,085 44,334 

1959 1960 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

ෙබෝගය වගා කළ බිම් 
පමාණය 
(ෙහක්ෙටයාර) 

i. කුරක්නන් 140 i. කුරක්නන් 123 

ii. බඩඉරිඟු 819 ii. බඩඉරිඟු 577 

iii. ෙමෙන්රි   iii. ෙමෙන්රි   

iv. මුං 157 iv. මුං 151 

v. කවුපි 87 v. කවුපි 173 

vi. තල 119 vi. තල 119 

vii. රටකජු 425 vii. රටකජු 381 

viii. 
මඤ්ෙඤොක්කා 

1,348 viii. 
මඤ්ෙඤොක්කා 

1,173 

ix. බතල 202 ix. බතල 202 

x. අර්තාපල් 3 x. අර්තාපල් 5 

xi. රතුලූනු 449 xi. රතුලූනු 510 

xii. අමු මිරිස් 468 xii. අමු මිරිස් 598 

xiii. ෙලොකු ලූනු   xiii. ෙලොකු 
ලූනු 

  

උප එකතුව 4,217 උප එකතුව 4,012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එළවලු  

පලතුරු  

 
සැ.යු. : 1982 වර්ෂය සඳහා ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
විසින් පලතුරු පිළිබඳ දත්ත වාර්තා කර නැත.  
 

 
 (මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

(iii)  

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
i. ෙකෙසල් වාර්තා කර නැත. i. ෙකෙසල් 259 

ii. ගස් කජු වාර්තා කර නැත. ii. ගස් කජු 233 

iii. ෙදහි වාර්තා කර නැත. iii. ෙදහි 59 

iv. අඹ වාර්තා කර නැත. iv. අඹ 175 

v. ෙදොඩම් වාර්තා කර නැත. v.  ෙදොඩම් 27 

vi. පැෙපොල් වාර්තා කර නැත. vi. පැෙපොල් 36 

vii. කිෙලෝ ෙප්ර වාර්තා කර නැත. Vii. කිෙලෝ ෙප්ර   

උප එකතුව   උප එකතුව 789 

1982 වර්ෂය 1983 වර්ෂය 
වර්ෂය තුළ මුළු වගාබිම් 
එකතුව ෙහක්ෙටයාර 40,835 

වර්ෂය තුළ මුළු වගාබිම් එකතුව 
ෙහක්ෙටයාර 49,770 

(මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 
     
 (iv)   

  (මූලාශය :  ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව) 

  (v) ඔව්. 

 (ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න අහද්දී මම ෙම් 

කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මම ඉස්ෙසල්ලා පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්න ඇසූ ෙවලාෙව් -ඔබතුමාට වැරදීමක් 
වුණාද දන්ෙන් නැහැ- අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. එක අතුරු 
පශ්නයක් අහන්න මට අවස්ථාව නැතිවුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ෙවලාෙව් බාධාවක් ඇති වුණා. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මම ඉස්ෙසල්ලා ඇහුෙව් ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳවයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, එක් පැත්තකින් ෙතත් කලාපීය පෙද්ශවල 
ගංවතුර ඇතිවන අතෙර්, තවමත් නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි 

1961 1962 

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

1982 වර්ෂය   1983 වර්ෂය   

ෙබෝගය 
වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
ෙබෝගය 

වගා කළ බිම් 
පමාණය 

(ෙහක්ෙටයාර) 
i. අළුෙකෙසල් 160 i. අළුෙකෙසල් 143 
ii. වම්බ  ටු 114 ii. වම්බටු 187 
iii. වට්ටක්කා 105 iii. වට්ටක්කා 87 
iv. බණ්ඩක්කා 88 iv. බණ්ඩක්කා 122 
v. පුහුල් 4 v.  පුහුල් 8 
vi. කරවිල 24 vi. කරවිල 31 

vii. පිපිඤ්ඤා   vii. රතු අල 
(බීට්රූට්) 

6 

viii. තක්කාලි 38 viii. තක්කාලි 45 
ix. ෙගෝවා   ix. ෙගෝවා 12 

උප එකතුව 533 උප එකතුව 641 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය (ෙහක්ෙටයාර) 

1992 21,909 
1993 35,388 
1994 37,796 

1995 39,062 

1996 25,577 
1997 31,698 
1998 40,413 
1999 37,974 
2000 38,674 
2001 40,597 
2002 39,833 
2003 44,826 
2004 37,721 
2005 44,806 
2006 37,910 
2007 29,668 
2008 38,004 
2009 40,814 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය (ෙහක්ෙටයාර) 

1984 56,222 
1985 45,010 
1986 24,683 
1987 17,636 

1988 25,266 
1989 15,858 
1990 19,957 
1991 8,768 

වර්ෂය වර්ෂය තුළ වගා කළ මුළු බිම් 
පමාණය  (ෙහක්ටයාර) 

2010 43,519 
2011 51,624 
2012 50,164 
2013 63,517 
2014 38,137 
2015 61,235 
2016 61,466 



2017 ජුනි 23 

ජනතාව විශාල පමාණයක් වියළි කලාපෙය් අෙප් දිස්තික්කවල 
ජීවත් ෙවනවා. තිකුණාමලෙය්ත් නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි ජනතාව 
විශාල පමාණයක් සිටින බව පසු ගිය කාලෙය් වාර්තා වුණා. ඒ 
වාෙග්ම යාපනය දිස්තික්කෙය් පවා, මුලතිව් දිසත්ික්කෙය් පවා 
නියඟයට හසුවුණු ෙගොවි ජනතාව විශාල පමාණයක් සිටින බව 
වාර්තා වුණා. ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්ත් වාර්තා වුණු කාරණයක් තිෙබනවා. අපි ගම්වලට 
යනෙකොට ඒ ගම්වල ෙගොවීන්ට නියමිත කාලයට වගා වන්දි 
ලැබිලා නැහැ. එක්ෙකෙනකුට ලැෙබන ෙකොට තව ෙකෙනකුට 
ලැබිලා නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය්  කෘපනිස මහත්වරු හරහා වගා 
හානි වුණු ෙගොවීන්ෙග් වාර්තා ගත්තා කියලා අපි දන්නවා. ඒ 
forms පුරවලා ෙගන්නුවා.  කන්න ෙදකකට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා ගත්  ෙගොවීන්  photo ගහලා එව්වා. ෙම් විධියට 
ෙම් වගා වන්දිවත් ෙගවන්නට නිසි වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න පුළුවන්ද, තිකුණාමල 
දිස්තික්කෙය් වගා වන්දි ෙගවපු පවුල් පමාණය හා  ෙකොපමණ 
පමාණයක් ෙගව්වාද කියලා?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.  
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න කියමු. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාට 

දැනුම් ෙදන්න, ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු  ෙදන්න එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිය යුතු බව. ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව මුහුණ ෙදන 
පශ්න ටිකක් අපි අහන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා අනිවාර්ෙයන්ම දැනුම් 
ෙදන්න- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම පක්ෂ නායකයින් දැනුවත් කරලායි තිෙබන්ෙන්, 

පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට අදාළ අමාත්යවරුන්ෙග් පැමිණීම 
ඉතාමත් අවශ්යයි කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 

 
ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ සඳහා ෙවන් කළ 

මුදල : විසත්ර 
ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சி க்கு 

ஒ க்கிய நிதி: விபரம் 
PROVISION ALLOCATED FOR TEA, RUBBER AND COCONUT 

RESEARCHES: DETAILS 
     1397/’16 

14.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2016 අය වැෙයහි අංක 162 ෙයෝජනාවට අනුව, 
ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ  ෙක්ෂේතයන් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද රුපියල් මිලියන 200 
ක පතිපාදනය එකී පර්ෙය්ෂණ ආයතන තුන අතර 
ෙබදාහරිනු ලැබුෙව් කවර අනුපාතයට අනුවද; 

 (ii) ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්හි 
ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යා ව, එක් එක් 
ආයතනය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2002, 2005, 2010 සහ 2014 වර්ෂවලදී, ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ, රබර් පර්ෙය්ෂණ හා ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ සඳහා මහා  භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා 
දුන් පතිපාදනය, එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ක වෙර්ද; 

 (iv) ඉකුත් දශකය තුළ, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් ෙක්ෂේත 
තුෙනහි සිදු කළ පර්ෙය්ෂණයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:   
(அ) (i) 2 0 1 6ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 

திட்டத்தின் 162ஆம் இலக்க ன்ெமாழி க் 
கைமய ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு 
ஆராய்ச்சித் ைறக க்கு ஒ க்கப்பட்ட பா 
200 மில் யன் நிதி ஏற்பா  ேமற்ப  ன்  
ஆராய்ச்சி நி வனங்க க்கிைடேய பகிர்ந் 
தளிக்கப்பட்ட விகிதாசாரம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேதயிைல, இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆராய்ச்சி 
நி வனங்களில் பணியாற் கின்றவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நி வனத் க்கைமய 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) 2002, 2005, 2010 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் 
ேதயிைல ஆராய்ச்சி, இறப்பர் ஆராய்ச்சி மற் ம் 
ெதங்கு ஆராய்ச்சிக்காக திைறேசாியினால் 
வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பா  ஒவ்ெவா  
வ டத் க்கைமய ெவவ்ேவறாக யாெதன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) கடந்த ஒ  தசாப்த காலப்பகுதியில் ேதயிைல, 
இறப்பர் மற் ம் ெதங்கு ஆகிய ன்  

ைறகளி ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the ratio adopted when distributing among 
tea, rubber and coconut research institutes 
the provision of Rs. 200 million allocated to 
tea, rubber and coconut research fields as 
per Proposal No. 162 of the 2016 Budget; 

 (ii) separately, the institute-wise number of 
employees in the tea, rubber and coconut 
research institutes; 

1963 1964 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) separately, the year-wise allocation of 
provisions from the General Treasury for 
tea research, rubber research and coconut 
research in years 2002, 2005, 2010 and 
2014; and 

 (iv) the research carried out in the three fields of 
tea, rubber and coconut during the past 
decade? 

(b) 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 පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) වර්ෂ 2016 අය වැෙයහි අංක 162 ෙයෝජනාව අනුව 

ෙත්, රබර්  හා ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2ක කාලයක් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 200ක පතිපාදන ෙවන් 
කරනු ලැබීය. 

  එම පතිපාදන පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන්හි 
රසායනාගාර පහසුකම් ඉහළ නංවා 
රසායනාගාරයන්හි පර්ෙය්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් 
කිරීමට යන්ත උපකරණ සපයා ගැනීමට පමණක් 
ෙවන් කිරීමට අමාත්යාංශය තීරණය කරනු ලැබීය. 
ඒ අනුව පළමු වසර වන 2016 වර්ෂය සඳහා ෙත්, 
ෙපොල් හා රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට රුපියල් 
මිලියන 30 බැගින් ෙවන් කරනු ලැබීය. ඉතිරි 
පතිපාදන 2017 වර්ෂෙය් වැය කිරීමට සැලසුම් 
කරනු ලැබූ අතර, 2017 වර්ෂෙය් අය වැය තුළින් 
ෙම් සඳහා ෙවනමම පතිපාදන ෙවන් ෙනොවුණු 
අතර ෙයෝජනා කීපයක් සඳහා ෙපොදුෙව් "වැවිලි 
ක්ෙෂේතය සංවර්ධන ව්යාපෘති" ෙලස ෙවන් වූ 
රුපියල් මිලියන 362න් රුපියල් මිලියන 90ක් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට රුපියල් මිලියන 30 
බැගින් වන ෙලස 2017 වර්ෂය සඳහා ද ෙවන් 
කරනු ලැබීය. 

 (ii) ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව -  269 (ෙදසිය හැට 
නවයයි) 

  රබර් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව - 406 (හාරසිය හයයි) 

  ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සංඛ්යාව - 273 (ෙදසිය හැත්තෑ 
තුනයි) 

  ගරු ඇමතිතුමනි,(අ) (iii) පිළිතුරට අදාළව, 2002, 
2005, 2010, 2014 වර්ෂ ෙවනුෙවන් ලැබුණු 
පතිපාදන ෙවන් ෙවන්ව සඳහන් කර තිෙබනවා. 
මම ඒ ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 

 (iv) ෙත් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 01හි 
දක්වා ඇත.   

  රබර් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 02හි 
දක්වා ඇත. 

  ෙපොල් ක්ෙෂේතෙය් සිදු කළ පර්ෙය්ෂණ ඇමුණුම 
03හි දක්වා ඇත. 

  ඇමුණුම් සභාගත** කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද (අ) (iii)හි පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட (அ) (iii)க்கான விைட : 
* Answer tabled for (a) (iii): 

එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ සඳහා 
මහා භාණ්ඩාගාරය ලබා දුන් පතිපාදන පහත පරිදි ෙව්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සම්පදායික ෙත්, රබර්, ෙපොල් කියන අපනයනතය අධ්යයතන 
ෙවෙළඳ ෙලෝකයට සරිලන ෙලස වැඩි එකතු කළ අගයක් සහිතව 
යැවීම සඳහා ''පර්ෙය්ෂණ'' ඉතාම වැදගත් වන බව ගරු 
ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා; අපි සියලු ෙදනා ෙපොදුෙව් පිළිගන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ලබන වර්ෂෙය්දී මීට වඩා 
වැඩි මුදලක් ෙවන් කළ යුතු බව මා කියා සිටිනවා. 

අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු 
රටවල ෙපොල් ආශිත විවිධ නිෂ්පාදනවලට - virgin coconut oil 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපොල් වතුර, ඒවායින් හදන විවිධ නිෂ්පාදන, 
සබන් වර්ග, shampoo වර්ග සඳහා -  විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබන 
බව ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට මම ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 
ඔබතුමා පැකට් කළ ෙපොල් වතුර අපනයනය කරන 
කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරන්න ගිහිල්ලා තිෙබනවා මම 
දැක්කා.  ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ සඳහා ඉතා විශාල ෙවෙළඳ 
ෙපොළක් තායිලන්තය ඇතුළු රටවල් විසින් අල්ලාෙගන තිෙබනවා. 
නමුත්, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක් ෙලස පවතින ෙපොල් 
වගා අංශය ඊට වඩා පිටුපසිනුයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා, අලුත් ෙපොල් 
ආශිත නිෂ්පාදන හරහා අපනයන කෘෂිකර්මය සඳහා වන විෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණයන් කරන්න ඔබතුමා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවාද කියලා මම දැනගන්න කැමැතියි. 

1965 1966 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

     
ආයතනය 

  ලැබූ 
පතිපාදන 

                               රුපියල් මිලියන 

    2002 2005 2010 2014 

රබර් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන 71. 450 108.445 181.050 252.500 

  පාග්ධන 40.  000     2.506  27.550   68.000 

  එකතුව 111.450 110.961 208.600 320.500 

 ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන 190.760 187.423 232.070 299.726 

  පාග්ධන   39. 482     5.000   50.904   86.005 

  එකතුව 230.242 192.423 282.974 385.731 

ෙපොල් 
පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනය 

පුනරාවර්තන   57.000   91.000 135.500 179.662 

  පාග්ධන     7.250   24.596   70.000   66.840 

  එකතුව    64.250 115.596 205.500 246.502 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඉතාමත් ෙහොඳ පශ්නයක් මන්තීතුමා ඇහුෙව්. ඇත්ත 

වශෙයන්ම අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට අනුව පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට 
වැඩි පමුඛත්වයක් අපි දක්වන්ෙන් නැහැ. වැවිලි ක්ෙෂේතය පමණක් 
ෙනොෙවයි, අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලත් පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයනුත් -
අෙනකුත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලටත්, මෙග් පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනවලටත්- අවශ්ය සම්පත් පමාණය; අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන මුදල් පමාණය අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම, 
ෙම්කට පධාන ෙහේතුව තමයි අපෙග් පාග්ධන වියදම් ඉතාමත් 
අධිකවීම. ඒ වාෙග්ම, ඒ තිෙබන මූල්යමය තත්ත්වය උඩ ඒ 
පාග්ධනය ලබා ගැනීමට රජයට තිෙබන අපහසුව.  

අපි දැන් බැලුෙවොත් ෙම් මුදල් ටික අපට ලැබිලා        
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක වැඩිවීමක්. රුපියල් මිලියන 
200ක් කියන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් කීයද? ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 1.5යි. අපි බැලුෙවොත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙගෝලීයකරණය වූ ආර්ථිකෙය් -global economy එෙක්- 
m u l t i n a t i o n a l  සමාගමක් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයකට, 
පර්ෙය්ෂණයකට අඩුම ගණෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
තුන, හතරක් වියදම් කරනවා. නමුත්, අපි කටයුතු කරෙගන 
යන්ෙන් ෙමවැනි සුළු මුදල් පමාණයකින්. ඒ නිසා සියලු රජයන් 
පිළිගන්න ඕනෑ, ෙම් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට ලබා ෙදන සම්පත් 
පමාණය වැඩි කරන්න අවශ්යයි කියන එක.  

ඊළඟට තව එක කරුණක් කියන්න අවශ්යයි, අෙප් ෙපොල් 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්. අපි දළ වශෙයන් ෙපොල් ෙගඩි මිලියන 
2500ක් - 3000ක් අතර පමාණයක්  නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ෙමය සියයට 10කින්, 15කින් පමණ අඩු ෙව්වි,  නියඟය 
සහ බලපෑ අෙනකුත් කාරණා  නිසා. නමුත්, අපි නිෂ්පාදනය කරන 
ෙපොල් පමාණෙයන් සියයට 80ක්ම පරිහරණය ෙවන්ෙන් ෙද්ශීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළයි. මිලියන 200ක්, 300ක් වැනි ඉතා සුළු ෙපොල් 
පමාණයක් තමයි ඔබතුමා කියන පරිදි value addition කරලා 
export  කරන්ෙන්. ඉතින්  අපට අලුත් ෙපොල් වගා කිරීමක් 
අවශ්යයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල 
ෙදවැනි ෙපොල් තිෙකෝණය පටන් ගැනීමට මා දැන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් තර්කය මා පිළිගන්නවා. 
විෙශේෂෙයන් පර්ෙය්ෂණ පැත්ෙතන් අපි මීට වඩා ෙගොඩක් 
ඉදිරිෙයන් සිටිය යුතුයි කියන ඔබතුමාෙග් මතෙය් මාත් ඉන්නවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට ඇසීමට ෙපර 

ඔබතුමාට උදව්වක් වශෙයන් කාරණයක් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙහෝමාගම අලුතින් පිහිටුවා තිෙබන, අෙප් සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත්යතුමා යටෙත් තිෙබන නැෙනෝ තාක්ෂණ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමඟ පර්ෙය්ෂණ 
රාශියක් කරන නිසා, ඔබතුමාෙග් ෙම් ආයතන තුනටත් නැෙනෝ 
තාක්ෂණික අංශෙය්ත් සහායක් ලබා ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා 
හිතනවා.  

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගං වතුර නිසා සමහර ෙත් වගා පෙද්ශවලට හානියක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා.  දැනට ඒවා තක්ෙසේරු කරලා ඒ සඳහා සහනයක් 
ලබා ෙදන්නට ඔබතුමා කුමන පියවරක් අරෙගන තිෙබනවාද?  

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔබතුමාට කියන්න සතුටුයි, අද උෙද් අෙප් ගරු වජිර 

අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා මට කථා කළා. ඊෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  
සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ අලාභයට මුහුණ දුන් සියලු  
කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ඒ අලාභය ලබා දීමට රජය තීරණය කර 
තිෙබනවා. ඒ මුදල් ටික කුඩා ෙත් වතු සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා 
අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට යැවීමට අපි කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් දිනවල ඔබතුමා ග්ලයිෙෆොෙසේට් 
රසායනික දව්ය භාවිතය සම්බන්ධෙයන් විවාදයකට පැටලිලා 
සිටිනවා. ඒවා ෙත් වගාව සඳහා ලබා ෙදන්න තීරණය කරනවාද, 
ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ තහනම එෙලසින්ම කියාත්මක කරන්න 
කටයුතු කරනවා ද? ෙම් ෙදෙකන් ෙකොයි එක ද කියාත්මක 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම්ක ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ.  නමුත්, මා පිළිතුරක් 

ෙදන්නම්. ග්ලයිෙෆොෙසේට් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කරුණු ෙසොයා 
බැලීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා කමිටුවක් පත් කළා. එහි වාර්තාව 
දැන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාෙව් සරල ෙලස සඳහන් 
කර තිෙබන්ෙන්, ෙත් වගාවට පමණක් සීමා කරලා දැඩි 
ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන ඒමට ඉඩ ෙදන්න 
කියලායි. ඉතින් ඒ ෙකොන්ෙද්සි අනුව කියා කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, උන්වහන්ෙසේයි 
මමයි ඉතාම  සුහදශීලිව කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 15 - 1468/'16 - (1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ ගරු ඇමතිතුමා එදා  මට ඉතා 

බරපතළ ෙචෝදනාවක් කළා. මම එය නිවැරදි කර ගැනීමටයි 
උත්සාහ කෙළේ. එතුමා මට ෙචෝදනා කළා. මම  කනගාටුෙවන් 
පකාශ කරනවා, එතුමා ඇත්තටම ෙම් සභාවට එන්ෙන් නැත්ෙත් 
යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් අපි කියපු ඒ ෙහොරු ආරක්ෂා කරන නිසාමයි 
කියලා. එතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණය  අහන්ෙන්, පැහැදිලි කර 

1967 1968 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීමටයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් අවස්ථා 
කිහිපයකදීම එතුමාට කිව්වා. එතුමා කියනවා ෙසොයලා බලනවා 
කියලා. ෙගදර ඇඳ යටද දන්ෙන් නැහැ ෙහොයන්ෙන්.  

කරුණාකරලා එතුමාට ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
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. 
 
පශ්න අංක 1-1067/'16-(2), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා, ගරු පවාහන හා සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට.  එම පශ්නය විපක්ෂෙය් කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 
අසනවාද?  

 
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) 
පශ්නය අහන්නත් කවුරුත් නැහැ. අහන්ෙන් නැද්ද? එෙහම 

නම් පශ්නයක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්නත් 
කවුරුත් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් කමක් නැහැ. 

පශ්න අංක 2 - 1087/'16 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

කළුතර දිසත්ික් කීඩා සංකීර්ණය: වැය කළ මුදල 
க த் ைற மாவட்ட விைளயாட் த் 

ெதாகுதி :ெசலவிட்ட பணம் 
KALUTARA DISTRICT SPORTS COMPLEX: MONEY SPENT  

    1135/’16 
 

4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (ෛවද් ය) නලින්ද 
ජයතිසස් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa) 
කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) බණ්ඩාරගම ඉදි කළ කළුතර දිසත්ික් කීඩා 
සංකීර්ණෙයහි ඉදි කිරීම් අවසන් කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එහි ගෘහසථ් කීඩාගාරය, ධාවන පථය හා පිහිණුම් 
තටාකය ඉදි කිරීමට වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එය විවෘත කිරීම පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) එහි නඩත්තු කටයුතු භාරව සිටින්ෙන් කවුරුන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பண்டாரகமவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட க த் ைற 
மாவட்ட விைளயாட் த் ெதாகுதியின் 
நிர்மாணிப் கள் ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் உள்ளக விைளயாட்  அரங்கு, ஓ பாைத 
மற் ம் நீச்சல் தடாகத்ைத நிர்மாணிக்க 
ெசலவான பணத்ெதாைக தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) இதைனத் திறந் ைவப்ப  தாமதமைடவதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) அதன் பராமாிப் ப் பணிக க்குப் ெபா ப்பாக 
இ ப்பவர்கள் யார் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of  Sports:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the construction work of 
the Sports Complex of Kalutara District  in 
Bandaragama was completed; 

 (ii) the amount of money spent for that; 

1969 1970 

[ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා] 
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 (iii) the amount of money spent to construct the 
indoor stadium, running track and the 
swimming pool separately; 

 (iv) the reasons for the delay of opening it; and 

 (v) the persons who are in charge of the 
maintenance?  

(b) If not, why? 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ගෘහස්ත කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම - 

2015.03.31 

  පිහිනුම් තටාකය ඉදි කිරීම - 2015.03.31  

   මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - 2015.03.31 

 (ii) රු.මි. 247.14 (වැට් සහිත) 

 (iii) ගෘහස්ත කීඩාගාරය හා ෙපේක්ෂකාගාරය ඉදි කිරීම - රු.මි. 
147.53 (වැට් සහිත) 

   පිහිනුම් තටාකය ඉදි කිරීම - රු.මි. 33.13 (වැට් සහිත)  

   මීටර් 400 ධාවන පථය ඉදි කිරීම - රු.මි. 48.33 (වැට් සහිත) 

   අමතර වැඩ - රු.මි. 18.15 (වැට් සහිත) 

 (iv) ෙමම කීඩා සංකීර්ණෙය් ඉදි කිරීම් නිම කර තිබූ නමුත් 
බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් ඉල්ලීම 
පරිදි ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් මූල්යමය දායකත්වෙයන් 
කිකට් කීඩාව කළ හැකි ෙලස සකස් කළ තණ තීරුවක් 
(pitch), එම ආයතනය විසින් සකසන ලදී. එම නිසා ෙමම 
කීඩා සංකීර්ණය විවෘත කිරීම පමාද විය. 

 (v) ෙමම කීඩා සංකීර්ණෙය් වැඩ අවසන් කර ඇති බැවින් 
විධිමත් ෙලස කීඩා සංවර්ධ න ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත 
පවරාෙගන ජුනි මස 29 වන දින ප.ව. 4.00ට කීඩා 
අමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් විවෘත ෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
 වාරිමාර්ග නඩත්තු ෙහෝ පතිසංසක්රණ වියදම: 

මාතර දිසත්ික්කය   
நீர்ப்பாசன திட்டப் பராமாிப்  அல்ல  னரைமப் ச் 

ெசல : மாத்தைற மாவட்டம் 
 MAINTENANCE OR RECONSTRUCTION EXPENDITURE OF 

IRRIGATION SYSTEMS: MATARA DISTRICT  
     
    1291/’16 

6. 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) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ඇති මධ්යම රජයට හා පළාත් 
සභාවට අයත් වාරිමාර්ග කම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් වාරිමාර්ග කම මඟින් 
අසව්ද්දනු ලබන මුළු කුඹුරු ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් කුඹුරු ඉඩම් පමාණය, එක් 
එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මධ්යම රජයට අයත් 
වාරිමාර්ග නඩත්තුව ෙහෝ පතිසංසක්රණය සඳහා 
වැය කළ මුදල;  

 (ii) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා මාතර දිසත්ික්කයට 
අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව ෙහෝ පතිසංසක්රණය 
සඳහා වැය කළ මුදල; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද 
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய 
அரசாங்கத் க்கும் மாகாண சைபக க்கும் 
ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் ெவவ் 
ேவறாக யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள நீர்ப்பாசன 
திட்டங்களின் லம் பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப் 
ப கின்ற ெமாத்த வயற் காணிகளின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமேல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள வயற் 
காணிகளின் அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி  மட்டத்தில் எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2013ஆம் ஆண் ந்  2016ஆம் ஆண்  வைர 
மத்திய அரசாங்கத் க்கு ெசாந்தமான நீர்ப்பாசன 
திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப்பதற்கு ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

 (ii) 2013ஆம் ஆண் ந்  2016ஆம் ஆண்  வைர  
மாத்தைற மாவட்டத் க்குாிய நீர்ப்பாசனத் 
திட்டங்கைள பராமாிப்பதற்கு அல்ல  

னரைமப் க்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத் 
ெதாைக; 

 ஒவ்ெவா  ஆண் க்கைமய ெவவ்ேவறாக 
யாெதன்பைத அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Irrigation and Water Resources 

Management:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately the irrigation systems that come 
under the Central Government and the 
Provincial Council in the District of Matara; 

1971 1972 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  the total extent of paddy lands that is 
cultivated  using the irrigation systems 
mentioned in (i) above; and 

 (iii) the extent of paddy lands mentioned in (ii) 
above as per each Divisional Secretariat 
Division level?  

(b) Will he also inform this House separately as per 
each year - 

 (i) the amount of money that has been spent on 
the maintenance or reconstruction of 
irrigation  systems  coming under the 
central government from the year 2013 to 
2016; and 

 (ii) the amount of money that has been spent on  
the maintenance  or reconstruction of 
irrigation  systems  belonging to Matara 
district from the year 2013 to 2016 
separately? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) මධ්යම රජයට අයත් වාරිමාර්ග කම. 

පළාත් සභාවට අයත් වාරිමාර්ග කම 

 

 (ii) අක්කර 19,211 

 (iii) මධ්යම රජයට අයත් මාරිමාර්ග කම 

1973 1974 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

වාරිමාර්ග 
කමය 

වැව/අමුණ/
ව්යාපාරය/වාරි 
ෙයෝජනා කමය 

මුළු වගා 
පමාණය 
(අක්කර) 

වැව් කැකණදුර 1,100 
  ෙදනගම  847 
  උයන්වැව  243 
  හාලිඇල  246 
  ඇල්ලෙවල 1,304 

අමුණු ඌරෙපොල 1,548 
  ෙපත්තර  784 
  අලවතුෙගොඩ  336 
  සපුෙගොඩ  309 
  හමරෙගොඩ  355 
  ෙදදිලගල  350 

  දියලෙප්  700 
ගංවතුර පාලන 
ව්යාපාර 

කද්දූව 1,300 

  කඩවැද්දූව 5,000 

  කිරළකැලය 5,000 

උස්සාන 
වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කම 

අකුරැස්ස 1,200 

අනු අංකය වැෙවහි නම 

01 මාකාවිට වැව 

02 කුඹල්ගම වැව 

03 වැවහමන්දූව වනිගෙසේකරවත්ත වැව 

04 කඹුරුගමුව වැව 

05 කනංකෙදණිය වැව 

06 ෙබොරාල වැව 

07 හල්ලලෙදොළ වැව 

08 මාරඹ වැව 
09 ෙමොරගහෙවල වැව 
10 තිත්තමුගුණ වැව 

11 ලාල්ෙප වැව 

12 ෙපොත්තෙවල වැව 
13 උඩුපීල්ලෙගොඩ වැව 
14 ෙබරුෙව්ෙවල වැව 

15 ජනසවිය වැව 
16 මාළුවරාල වැව 
17 උඩකිතනාවල වැව 
18 අමුෙහේන්වල කනහලාගම වැව 

19 එබකන්ද වැව ව්යාපාරය 

20 දන්ෙදණිය වැව ව්යාපාරය 

21 හීන්දැලිය වැව 
22 උළුපට්ටල්ෙදණිය වැව 
23 සුල්තානාෙගොඩ වැව 

24 සමරසිංහාරාම වැව 

25 රදවමුල්ල වැව 

26 කිරිවැල්ෙදොළ වැව 

27 යමමුල්ල වැව 

28 උඩපස්ෙගොඩ රන්මෙල්කන්ද වැව 

29 නාඔටුන්න වැව 

30 ඉල්වත්ත අමුණ ව්යාපාරය 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

මුළු කුඹුරු පමාණය 
(අක්කර) 

01 මාතර 1,050 
02 තිහෙගොඩ 5,400 

03 කිරින්ද පුහුල්වැල්ල    894 

04 හක්මණ 1,090 

05 කඹුරුපිටිය 1,387 

06 අකුරැස්ස    450 

07 අතුරලිය 1,200 

08 මාලිම්බඩ 1,520 

09 ෙදවිනුවර    882 

10 දික්වැල්ල    133 
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 පළාත් සභාවට අයත් වාරිමාර්ග කම 

 

(ආ) (i) වර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්වා සමස්ථ දිවයිෙන්ම මධ්යම 
රජයට අයත් වාරිමාර්ග නඩත්තුව සඳහා වැය කළ මුදල 
පහත පරිදි ෙව්. 

  මීට අමතරව ෙතෝරා ගන්නා ලද ව්යාපෘති මඟින් ද සමස්ථ 
දිවයිෙන්ම වාරිමාර්ග පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරන 
අතර, ඒ සඳහා වැය කළ මුදල් පහත පරිදි ෙව්. 

 (ii) 

  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ඉඩම් ෙනොමැති ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම: මාතර 
දිසත්ික්කය 

காணிகள் அற்ற மக்க க்கு காணி வழங்கல்: 
மாத்தைற மாவட்டம்  

PROVISION OF LAND TO LANDLESS PEOPLE: MATARA 
DISTRICT   

  1295/’16 

11.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) 

ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් ඇති  රජෙය් ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට 
හඳුනාෙගන ඇති රජෙය් ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉඩම් පමාණය, එක් එක් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ෙනොමැති 
ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවමින් පවතින ෙහෝ 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු වන 
වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி மற் ம் பாரா மன்ற ம சீரைமப்  அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில்  காணப்ப ம் அரச 

காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (ii) ேமேல (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (iii) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்காக 
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அைடயாளம் காணப் 
பட் ள்ள அரச காணிகளின் அள  எவ்வள ; 

 (iv) ேமேல (iii)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள காணிகளின் 
அள  ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க்கும் ஏற்ப ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் கு யமர்வதற்கு 
காணிகள் அற்ற மக்க க்கு காணிகைள வழங்கு 
வதற்கான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திகதி யா ; 

1975 1976 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

මුළු කුඹුරු ඉඩම් 
පමාණය (අක්කර) 

01 මාතර 220 

02 වැලිගම 452 

03 වැලිපිටිය 1,730 

04 අකුරැස්ස 350 

05 හක්මණ 608 

06 අතුරලිය 280 

07 දික්වැල්ල 1,140 

08 මාලිම්බඩ 288 

09 මුලටියන 15 

10 පස්ෙගොඩ 100 

11 ෙදවිනුවර 22 

වර්ෂය වැය කළ මුදල  (රු.මිලියන) 

2013 1,096.31 

2014 1,143.74 

2015 1,035.47 

2016 1,201.13 

වර්ෂය වැය කළ මුදල (රු. මිලියන)   
  ෙද්ශගුණික අව බලපෑම අවම 

කිරීෙම් ව්යාපෘතිය (CRIP) 
ෙව්ලි ආරක්ෂණ හා 
ජල සම්පත් 
සැලසුම්කරණ 
ව්යාපෘතිය (DSWRP) 

2013 ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන 
ලද්ෙද් 

551 

2014 2014 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දීය 727 
2015 370 353 

2016 700 654 

වර්ෂය වැය කළ මුදල  
(රු.මිලියන) 

2013 66,744,967.39 

2014 77,426,172.98 

2015 64,452,264.69 

2016 73,748,579.32 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) இ  ெதாடர்பில் நைட ைறப்ப த்தப்பட்  
வ கின்ற அல்ல  நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total extent of State land in the Matara 
District; 

 (ii) separately on per Divisional Secretary's 
Division, the extent of land mentioned in (i) 
above; 

 (iii) the extent of State land identified in the 
Matara District for the distribution among 
the public for residential purposes; and 

 (iv) separately on per Divisional Secretary's  
Division, the extent of land mentioned in 
(iii) above 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to grant land to 
people of the Matara District who do not 
have any land to reside in; 

 (ii) if so, of the date on which it will be done; 
and 

 (iii) the programmes which are already under 
way and the programmes which are 
expected to be implemented? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මම සභාගත* 

කරනවා. 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

      
(අ) (i) මාතර දිස්තික්කෙය් අතුරලිය සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය 

ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ඉඩම් මැනීම් කටයුතු අවසන් කර 
ෙනොමැති අතර, එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හැර 
අෙනකුත් සියලු පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ රජෙය් 
ඉඩම් අක්කර 70,817.33 (හැත්තෑදහස් අටසිය දහහතයි දශම 
තුනයි තුනක්) පමණ පවතී. 

 (ii) වගුෙව් 3 වන තීරය යටෙත් දක්වා ඇත. 

 (iii) අතුරලිය සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හැර 
මාතර දිස්තික්කය තුළ අෙනකුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස තුළ පදිංචිය සඳහා ෙබදාදීමට හඳුනාෙගන ඇති 
රජෙය් ඉඩම් පමාණය අක්කර 97.03 (අනූහතයි දශම 
බින්දුවයි තුන)ක් පමණ ඇත. 

 (iv) වගුෙව් 4 වන තීරය යටෙත් දක්වා ඇත. 

මාතර දිස්තික්කෙය් ඇති රජෙය් ඉඩම් පමාණය 

 (ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) මාතර දිස්තික්කෙය් පදිංචිය සඳහා ෙබදා දීමට රජෙය් ඉඩම් 
ඇත්ෙත් සුළු පමාණයක් බව පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් විසින් 
එවා ඇති වාර්තාවලින් පැහැදිලි වන අතර, ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥා පනෙත් හා රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනෙත් 
විධිවිධානවලට අනුව දැනටමත් ෙබොෙහෝ රජෙය් ඉඩම් 
පුද්ගලයන් ෙවත ලබා දී ඇත. 

  ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් ඉඩම් ෙනොමැති අවස්ථාවලදී සුදුසු 
ඉඩම් අත්පත් කර ෙගන කටයුතු කළ යුතු බැවින් ඒ සඳහා 
නිශ්චිත දිනයක් සඳහන් කළ ෙනොහැක. 

 (iii) (1) ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් 2008/04 චකෙල්ඛය 
අනුව 2017 වර්ෂය සඳහා රජය සතු ඉඩම් ෙකොටස් ලබා 
ගැනීම සඳහා, ඉල්ලුම් පත කැඳවා සුදුසුකම් ඇති 
තැනැත්තන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

  (2) ෙබදා දීම සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාෙගන රජයට අත්පත් 
කර ගැනීම සඳහා  කටයුතු ෙයොදමින් පවතී. 

  (3) වතු සමාගම් සතු ඉඩම් රජයට අත්පත් කරෙගන ඉඩම් 
ෙනොමැති ජනතාව ෙවත ෙබදා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

1977 1978 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 

අනු 
අංකය 

පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය 

ෙකොට්ඨාසෙය් 
පවතින රජෙය් 
ඉඩම් පමාණය 

පදිංචිය සඳහා 
ෙබදාදීමට හඳුනාෙගන 
ඇති රජෙය් ඉඩම් 
පමාණය 

01 පිටබැද්දර අක්කර 15,000 
පමණ 

නැත 

02 ෙකොටෙපොල අක්කර 16,347 
පමණ 

අක්කර 03 පමණ 

03 පස්ෙගොඩ කැබලි 23,680 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

04 මුලටියන අක්කර 14,312 
පමණ 

අක්කර 04 පමණ 

05 අතුරලිය අක්කර 4,040 
(කැබලි)*පමණ 
පමණ 

40 (කැබලි)* පමණ 

06 අකුරැස්ස අක්කර 10,683 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

07 වැලිපිටිය අක්කර 2,522 
පමණ 

නැත 

08 මාලිම්බඩ අක්කර 1,001 
පමණ 

ෙබදා දීමට සුදුසු රජෙය් 
ඉඩම් ෙනොමැත 

09 කඹුරුපිටිය අක්කර 4,140 
පමණ 

නැත 

10 හක්මණ අක්කර 409 රූඩ් 
03 පර්.34 පමණ 

අක්කර 4.5 පමණ 

11 කිරින්ද - 
පුහුල්වැල්ල 

අක්කර 1,124 
පමණ 

රූඩ් 03 පර්චස් 20 
පමණ 

12 තිහෙගොඩ අක්කර 1,225 
පමණ 

අක්කර 74 පමණ 

13 වැලිගම අක්කර 2,382 
පමණ 

නැත 

14 මාතර 
කඩවත් 
සතර 

ෙහක්ටයාර් 3.711 
(අක්කර 9.16 
පමණ) 

- 

15 ෙදවිනුවර අක්කර 20 පමණ - 

16. දික්වැල්ල ෙහක්ටයාර් 
0.9603 (අක්කර 
2.37) පමණ 

- 
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එල්ටීඑල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්ආයතනයට එෙරහි 
පැමිණිල්ල:  විමර්ශන කටයුතු 

எல்.ாீ.எல்.ேஹால் ங்ஸ்(பிைற) மிெரட் 
நி வனத் க்கு எதிரான ைறப்பா  : விசாரைண 

COMPLAINT AGAINST LTL HOLDINGS (PVT) LTD: 
INVESTIGATION  

     1329/'16 
12. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) එල් ටී එල් ෙහෝල්ඩින්ග්ස ්(පයිවට්) ලිමිටඩ් (LTL 
Holdings (Pvt.) Ltd.) ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙකොටස ්ලබාදීෙම්දී සිදුවී ඇති අකමිකතා හා එම 
ආයතනෙය් දූෂණ වංචා පිළිබඳව මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙවත අංක ACC/
FC/2015/403  යටෙත් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර 
ඇති බවත්; 

 (ii) ෙම් වනෙතක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර 
ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එමනිසා එහි ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම රටටද විශාල 
මූල්යමය පාඩුවක් සිදුවී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙන්ද? 

(ආ) (i) ෙමම  පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්ද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) எல்.ாீ.எல். ேஹால் ங்ஸ் (பிைற) மிெரட் 
நி வனத்தின் ஊழியர்க க்கு பங்கு வழங்கும் 
ேபா  இடம்ெபற் ள்ள ைறேக கள் மற் ம் 
அந்நி வனத்தின் ஊழல் ேமாச கள் பற்றி நிதிக் 
குற்றப் லனாய் ப் பிாி க்கு ACC/FC/2015/403 
இலக்கத்தின் கீழ் ைறப்பாெடான்  
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர அ பற்றிய விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) அதனால் அதன் ஊழியர்கைளப் ேபான்ேற 
நாட் க்கும் பாாியள  நிதிசார் நட்டம் 
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இந்த ைறப்பாட்ைட விசாாிப்பதற்கு அவசிய 
மான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development:  

(a) Is he aware of -  

 (i) the irregularities that have taken place when 
disbursing of shares to the employees of 
LTL Holdings (Pvt) Ltd and a complaint 
had been lodged at the Financial Crimes 
Investigation Division under the number 
ACC/FC/2015/403 regarding the fraud and 
malpractices of the institution;  

 (ii) an investigation has not yet been carried out 
on the matter; and 

 (iii) therefore, both the employees and the 
country have suffered an immense financial 
loss?  

(b) Will he state - 

 (i) measures will be taken to examine the 
complaint; and 

 (ii) if so, what is the date?  

(c) 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 එම පශ්නයට පිළිතුර මා 
සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙමම පැමිණිල්ල FCID 191/15 යටෙත් ෙල්ඛනගත කර, 
ෙකොටුව මෙහස්තාත් අධිකරණ නඩු අංක B 5457/17 
යටෙත් ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර විමර්ශන 
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii) එම පැමිණිල්ෙල් සඳහන් කරුණු අනුව එකී ෙසේවකයන්ට 
හා රටට මූල්ය පාඩුවක් සිදු වී තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳව 
විමර්ශන සිදු කරමින් පවතී. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2015.12.22 වන දින විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 1677/'17 - (1), ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 

මවුලානා මහතා. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

1979 1980 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන 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 බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්නවලට ෙපොදුෙව් බලපාන කරුණක් ගැන ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙකටිෙයන් ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා පකාශ 
කළා, අසනු ලබන අතුරු පශ්න අදාළ ඇමතිවරුන්ට ෙයොමු 
කරනවා, ඒ මාර්ගෙයන් පිළිතුරු ලබා ෙදනවා කියලා. ෙම්ක අද 
ඊෙය් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි හැමදාමත් වුණු ෙදයක්. නමුත් මාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතය තුළ කිසිම අවස්ථාවක මා මතු කළ අතුරු 
පශ්නයකට ලිඛිත පිළිතුරක් ෙහෝ ඇමතිවරයකුෙගන් වාචික 
පිළිතුරක් ෙහෝ පසුව ලැබිලා නැහැ.  

ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් මා 
දැනගන්න කැමැතියි, ෙමහිදී එතුමාට ඉදිරිපත් කරන එම අතුරු 
පශ්න අදාළ අමාත්යාශවලට ෙයොමු කරන වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද කියන එක ගැන. එෙහම නැත්නම් ඒවා කවදාවත් 
උත්තර හම්බ ෙවන්ෙන් නැති වචන බවට පත් වනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එහි යම් සත්යයක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අප හැම 

තිස්ෙසේම කියන්ෙන්, අදාළ අමාත්යවරයාටම පිළිතුර ෙදන්න 
කියලායි. ෙවනදාට සාෙප්ක්ෂව දැන් එය සාර්ථකයි. අද සිකුරාදා 
නිසා ෙවන්න ඇති, ෙම් ගැටලුව ඇති වුෙණ්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත්, ඔබතුමා ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සාමාන්යෙයන්, අෙප් කාර්යාලෙයන් අමාත්යතුමාට දැනුම් 

ෙදනවා, ෙම් වාෙග් පශ්නයක් තමයි අතුරු පශ්නය ෙලස ෙයොමු 
වුෙණ් කියා. එය විධිමත් කරන එක ෙහොඳයි කියා මමත් කල්පනා 
කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම්, අවශ්ය පියවර ගන්න, ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්න, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා.  

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උතුරු පළාෙත් නීති විෙරෝධි පන්න කම තහනම් 

කිරීම 
வட மாகாணத்தில் சட்டவிேராத மீன்பி  

ைறைமகைளத் தைடெசய்தல்  
PROHIBITION OF ILLEGAL FISHING METHODS IN NORTHERN 

PROVINCE  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில் மற் ம் 

நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் ெகௗரவ மஹிந்த 
அமர ர அவர்களிடம் ேகள்வி ேகட்க அ மதித்ததற்கு நன்றி.  

வடக்கு மாகாணத்தின் பாரம்பாிய நீர்ப்பரப் களாக 
விளங்குகின்ற மன்னார் ெதன்குடா கடல், பாக்குநீாிைண 
ேபான்ற சிறிய கடற்பரப் கள் பாாிய வளச் 
சுரண்டல்க க்குட்பட்  வ வதாக அறிய கின்ற . 
இந்தியக் கடற்ெறாழிலாளர்கள் எல்ைல தாண்  வந் , 
தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங்கைளப் பயன்ப த்தித் ெதாழில் 
ெசய்வ   ஒ ற ம் உள் ர் கடற்ெறாழிலாளர்கள் சிலர் 
அழி தரக்கூ ய வைகயில் ெதாழில் ெசய்வ  ம ற மாக 
அப்பகுதிக் கடல் வளம் நா க்குநாள் சுரண்டப்ப வ  
தற்ேபா  அதிகாித்  வ கின்ற . அத் டன், அப்பகுதியில் 
ஒ  கிேலாகிராம் இறால் உற்பத்திக்காக 18 கிேலாகிராம் 
சிறிய ரக மீன்கள் அழிக்கப்ப வதாக ம் அதன்ப  ஒ  
வ டத்தில் சுமார் 6.5 ேகா  கிேலாகிராம் மீன்கள் 
அழிக்கப்ப வதாக ம் இதன் ெப மதி சுமார் 6,510 
மில் யன் பாய் என ம் ெதாியவந் ள்ள . 

வடபகுதியில் கடற்ெறாழிலாளர் சிலாின் இ ைவம  
லமான ெதாழில் தற்ேபா  அதிகாித் ள்ளதாக ம் 

இதைனத் தைடெசய் ம் சட்ட லத்ைத நாடா மன்றத்திற்குக் 
ெகாண் வ வதற்கான ஏற்பா கள் ன்ென க்கப்பட் , 
பின்னர் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் சிலாின் தைலயீ கள் 
காரணமாக அ  தைடப்பட் ள்ளதாக ம் அறிய கிற . 
இ ைவ ம கள் மட் மல்லா , தைடெசய்யப்பட்ட, 
அழி தரக்கூ ய ‘ைடனைமற்’ பாவித்தல், கண்டல் 
மரக்குற்றிகைள ம் ஆபத்தான ெபா ட்கைள ம் கட ல் 
பரவலாக அமிழ்த் தல், மண் ைடகள் மற் ம் கூரான 
இ ம் க் கம்பிகைளக்ெகாண்  உ வாக்கப்பட்ட 
ஆயிரக்கணக்கான ெபாறிகைளக் கட ல் அைமத்தல் ேபான்ற 
கடற்ெறாழில் ைறைமகைளக் கைடப்பி த் த் ெதாழில் 
ெசய்  வ வதாக ம் ெதாியவ கின்ற .  

மன்னார் ெதன்கட ல் ஆபத்  விைளவிக்கக்கூ ய 
அகலச் சிறகு வைல எனப்ப கின்ற, அ யில் இ ம் க் 
கம்பிகள் ெபா த்திய சுமார் 300க்கு ேமற்பட்ட ெபாறிகள் 

1981 1982 
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பரவலாக நி த்தப்பட் ள்ளதாகத் ெதாிவிக்கப்ப கிற . 
ஆனால், கடற்ெறாழி ல் இ ம் க் கம்பிகைளப் பயன் 
ப த் வ  சட்டவிேராதமானெதன 1966ஆம் ஆண்  
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ப்பி ம் இப்பகுதியி ள்ள 
கடற்ெறாழிலாளர்கள் சிலர் பல வ டங்களாக ஒ  மீற்றர் 
நீளமான இ ம் க் கம்பிகைள வைலக டன் இைணத் ப் 
பயன்ப த்தி வ வதாக ம் இதனால் தாழ் பா , வங்காைல, 
ந வி க்குளம், அாிப் , அச்சங்குளம் ேபான்ற பகுதிகைளச் 
ேசர்ந்த,  ெப மளவிலான சிற்றள  ப ப்  வைல மற் ம் 
கைரவைலகைளப் பயன்ப த் ம் கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என் ம்  இதன் 
காரணமாக கடற்ெறாழிலாளர்க க்கிைடயில் ரண் 
பா க ம் அ த  ேமாதல்க ம் அதிகாித்  வ வதாக ம் 
கூறப்ப கிற . அத் டன், ெகா ம்பில் கடற்ெறாழில் 
அைமச்சின் லமாக வி க்கப்ப கின்ற ெதாழில்சார் 
விதி ைறகள் மற் ம் தைடச் சட்டங்கள் என்பன வடக்கில் 
அதிகமாக அ ல்ப த்தப்படாத நிைல காணப்ப வதாக ம் 
ெதாிகிற .   

இ ைவ ம கைளப் பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
கடற்ெறாழிைலத் தைடெசய்வதற்கான சட்ட லத்திைன 
நாடா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதில் ஏேத ம் தைடகள் 
உள்ளனவா? உள்ளனெவனில், அ குறித்  விளக்கம் தர 

மா? இல்ைலேயல், வடக்குக் கட ல் பாாிய அழிவிைன 
உண் பண்ணி வ கின்ற இத்ெதாழில் ைறைமையத் 
தைடெசய்வதற்கு நடவ க்ைகெய க்க மா? 

எம  கடல் வளத்ைத ம் ெப ந்ெதாைகயான கடற் 
ெறாழிலாளர்களின  வாழ்வாதாரங்கைள ம் அழித்  
வ கின்ற தைடெசய்யப்பட்ட  கடற்ெறாழில் ைறைமகள் 
அைனத்ைத ம் ற்றாக நி த் வதற்கும் அதற்கு மாற்றாக 
ேவ  ெதாழில் ைறைமகைள ஊக்குவிப்பதற்கும் அதற்கான 
உதவிகைள வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ க்க மா? 

கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சு 
வி க்கின்ற ெதாழில் ஒ ங்குவிதிகள் மற் ம் சட்டங்கைள 
வடக்கி ம் ைறயாகச் ெசயற்ப த்த வ ள்ள நடவ க்ைக 
கைள ன்ென க்க மா? 

எல்ைல தாண் ய ம் தைடெசய்யப்பட்ட உபகரணங் 
கைளப் பயன்ப த் வ மான இந்தியக் கடற்ெறாழிலாளர் 
கள  ெதாழில் அத் மீறல்கள் குறித்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்ற இ தரப் ப் ேபச்சுவார்த்ைதகளின் தற்ேபாைதய 
நிைலப்பா  என்ன? 

வடபகுதியில் சுமார் 200 கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு 
அட்ைட பி ப்பதற்கான அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள . 
இவர்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள கடல் ரத்ைதவிடக் 
குைறந்தள  ரத்தில் இவர்கள் மின்ெவளிச்சத்ைதப் 
பயன்ப த்தித் ெதாழி ல் ஈ ப கின்றனர். அத் டன், 
அப்பகுதிகைளக்  கலக்குவதால் மீனினங்கள் கைலந்  
ெசல்வ டன், கைரப்பகுதிகைளப் பயண வழிகளாகக் 
ெகாள்வதன் காரணமாகச் சி  ெதாழிலாளர்கள  வைலகைள 
ஊட த் ச் ெசல்வதால் சி ெதாழிலாளர்கள் ெதாழில் 
ாீதியிலான பாதிப் க க்குட்பட்  வ கின்றனர். குறித்த 
அட்ைட பி ப்ேபா க்கு யாப்பாணக் கடல் பகுதிகளில் இரவில் 
ெதாழில் ெசய்ய அ மதியில்லாத நிைலயி ந் ம் அவர்கள் 
இர  ேவைளகளி ம் ெதாழி ல் ஈ ப கின்றனர். இவர்கள  
ெதாழில் ெசயற்பா களால் மீனினங்க க்கான உண  
வளங்கள் அழிக்கப்பட்  வ வதாகக் கடற்ெறாழிலாளர்கள் 
குற்றஞ்சாட் கின்றனர். 

இவ்விடயம் குறித்  உடன யாகக் கவனஞ்ெச த்தி, 
ேமற்ப  தைடெசய்யப்பட்ட ெதாழில் ைறைமகைள 
நி த் வதற்கும் வழங்கப்பட் ள்ள அ மதிக்ேகற்ப அவர்கள் 
ெதாழில் ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்க மா? 

ேமற்ப  என  ேகள்விக க்கான பதில்கைள ெகௗரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் வழங்குவாெரன எதிர்பார்க்கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச ம் மகாவ  அபிவி த்தி 
இராஜாங்க    அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමා ඉතාම 

වැදගත් පශ්න කීපයක් පිළිබඳවත්, උතුෙර් ඇති වී තිෙබන 
තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මුහුදු පතුෙල් සිට 
දැලක් ෙයොදාෙගන ඇදෙගන යන කමය  - trawl දැල්- සම්බන්ධව 
තමයි මූලිකවම අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමට 
කිසිදු බාධාවක් නැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම, trawl දැල් සම්බන්ධව පනත් ෙකටුම්පතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනටමත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මට අද 
දිනෙය් දැනුම් දුන්නා ඒ පිළිබඳ විවාදය 6වන දාට සූදානම් කර 
තිෙබන බව. ඒ අනුව ෙම් සඳහා- 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර අවසන් වුණාම අහන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මා පිළිතුර දී අවසන් වුණාට පසුව අහන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි,  - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර අවසන් වුණාට පසුව අහන්න, 

ගරු මන්තීතුමා. එතෙකොට  ඔබතුමාටත් ෙල්සියි. එෙහම නැත්නම්, 
බාධා ෙවනවා.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව 

විවාදය 6වන දා පැවැත්ෙවනවා. එම විවාදෙය් දී තවත් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.   

1983 1984 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් මුහුදු සීමාෙව් එෙලස ධීවර කටයුතු කරන අයට ෙවනත් 
විකල්ප රැකියා ලබා දීම සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධිව 
කරන කටයුතු සම්බන්ධවත් එතුමා අදහස ්දැක්වූවා. නීති විෙරෝධි 
පන්න කම නවතා ලීම සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් අපි 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා සඳහන් කළ 
ඩයිනමයිට් ෙයොදා මසුන් මැරීම පිළිබඳව අපි දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කර තිෙබනවා; ඒ සඳහා දැඩි නීති - රීති පනවා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නාවික හමුදාවට සහ ෙපොලීසියට අප 
උපෙදස් ලබා දී තිෙබන්ෙන්, අප දැනුම් දී තිෙබන්ෙන් පුපුරන දව්ය 
ෙයොදාෙගන මත්ස්යයන් මැරීෙම් කටයුතුවල නිරත වන අයට 
විරුද්ධව පුපුරන දව්ය ආඥා පනත යටෙත් නඩු පවරන්න කියන 
එකයි. ඒ අනුව ඒ කටයුත්ත දැන් සිදු ෙකෙරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. නීති විෙරෝධි අයුරින් ඩයිනමයිට් ෙයොදා මසුන් මරන අය 
ඒ ආකාරයට අත් අඩංගුවට ගන්නවා වාෙග්ම ඒවා පවාහනය 
කරන අයත් අත් අඩංගුවට ගන්න අපි බලය දී තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒවා විකිණීම් කරන අය අත් අඩංගුවට 
ගන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. පසු ගිය දිනවල නාරා ආයතනෙය්  
නිලධාරින් සමඟ පෑලියෙගොඩ මත්ස්ය ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත් ඒ 
පිළිබඳ වැටලීම් කර තිෙබනවා. එහිදීත් අත් අඩංගුවට ගත්තා. අපි 
අඛණ්ඩවම ඒ කටයුත්ත කරනවා. ෙම්ක ඉතාමත් බරපතළ 
හානියක්. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු ෙදයක්. ධීවර 
ජනතාවෙග් දරුවන්ටත් අනාගතෙය් ධීවර සම්පත ඉතිරි කිරීම 
සඳහා  ෙම්වා නතර කිරීමට ගත හැකි සියලුම කියා මාර්ග රජය 
විධියට අපි ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නීති විෙරෝධී කටයුතුවල ෙයෙදන 
අය ෙවනත් රැකියාවලට හුරු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. දැනටමත්  මුහුදු පැළෑටි වගාව උතුරු පෙද්ශෙය් 
ආරම්භ කර තිෙබන බව ඔබතුමා දන්නවා ඇති. නයිනතිව් 
පෙද්ශෙය් එෙහම ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කර ෙගන යනවා. ඒකට 
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අභ්යන්තර ජලාශ, 
කළපු විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවා සංවර්ධනය කරලා ඒ 
ජලාශ තුළ, කළපු තුළ මත්ස්ය වගාව කියාත්මක කරන්න අවශ්ය 
පියවර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රජය යටෙත් අපි ළඟදීම උතුරු 
පළාෙත් මන්නාරම දිස්තික්කෙය්  ජලජීවී වගා කලාපයක් ඇතුළුව 
වගා කලාප තුනක් ආරම්භ කරනවා. අක්කර 3000ක aquaculture 
industrial parks තුනක් අපි පටන් ගන්නවා. ඒ තුළින් උතුරු 
පෙද්ශෙය් අයට රැකියා විශාල පමාණයක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවා. ඒ ආරම්භයත් සමඟ අෙනක් පෙද්ශවලත් තිෙබන සුදුසු 
ඉඩම් හඳුනා ගනිමින් යනවා.  අපි උතුරුකරෙය් මන්තීවරුන්ෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, එවැනි ඉඩම් තිෙබනවා නම් අපට 
ෙසොයා ෙදන්නය කියලා. එෙසේ ෙසොයා දුන්ෙනොත් අපි ඒ පෙද්ශවල 
තරුණයන්ටම ඒවාෙය් රැකියා කර ෙගන යන්න අවශ්ය පහසුකම්, 
ආධාර, උපකාර ලබා දීලා ඒ කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මධ්යම රජෙය් නීති - රීති රෙට් සියලුම පෙද්ශවල ධීවර 
කටයුතුවලට අදාළ ෙවනවා. රෙට් සියලුම පෙද්ශවලට එක හා 
සමාන නීතියක් තිෙබනවා. උතුරට ෙවනම නීතියකුත්, දකුණට 
ෙවනම නීතියකුත් කියාත්මක කරන්න ඉඩක් නැහැ. අපි තමයි 
නිෙයෝග පනවන්ෙන්. අපි තමයි ඒ සඳහා අවශ්ය නීති - රීති 
සම්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ නීති - රීති අනුව තමයි කටයුතු කළ යුතු 
වන්ෙන්. එෙහම ෙනොකරන අයට එෙරහිව අනිවාර්යෙයන්ම අපි 
කටයුතු කරනවා. ඒ අය නීතිය හමුවට ෙගෙනනවා. එවැනි අයට 
දඬුවම් ලබා දීලාත් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අඩුපාඩුවක් තිෙබනවා නම් 
ඔබතුමන්ලා අපට දැනුම් ෙදන්න. ඒ අනුව අපි තවදුරටත් එම 
කටයුතු කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු ධීවර ගැටලුව සම්බන්ධවත් 
එතුමා පශ්න කරනවා. එම ගැටලුව, මා ෙමම අමාත්යාංශයට පත් 
වුණාට පසුව තිබුණු පධාන ගැටලු ෙදෙකන් එකක්. එකක් තමයි 
යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම.  අද ඒ යුෙරෝපා මත්ස්ය තහනම ඉවත් 
කර ෙගන තිෙබනවා. අද එහි සාර්ථක පතිඵල  රටක් විධියට අපට 
ලැෙබන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා.  අෙප් ධීවර කර්මාන්තය තුළ  
රැකියා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යුෙරෝපයට මත්ස්ය 
අපනයනය කිරීම තුළ අපට විශාල ආදායමක් ලැෙබන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීඑස්පී සහනය නැවත ලබා ගැනීම 
හරහා ධීවර ජනතාවට වාෙග්ම ෙම් රටට විෙද්ශ විනිමය උපයා 
ගන්න සම්පතක් බවට අද ධීවර කර්මාන්තය පත්  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟ ගැටලුව වන්ෙන්, උතුෙර් සිදු කරන bottom trawling 
තහනම් පන්න කමයයි. අපි ඒකටත් දැන් මුහුණ ෙදමින් යනවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගන්නා ෙතක් 
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ වුණු බව මා කියන්න 
කැමැතියි. ඒ කාලය තුළ සිද්ධ වුෙණ් ෙම් අය අත් අඩංගුවට ෙගන, 
යාතා සහ දැල් ආම්පන්න සියල්ලම සමඟ පසුව ෙම් අය නිදහස් 
කිරීම. ඒක තමයි එෙතක් සම්පදාය ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත්, මා 
ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව වැටහීමක් සහිතව ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු 
අෙප් සම්පූර්ණ රජයම ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ 
වාෙග්ම, ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා ඇතුළු උතුරු පෙද්ශෙය් 
සියලු මන්තීවරුන් ෙම් පිළිබඳව අපට ශක්තිය ලබා දුන්නා. ෙමහිදී 
අපට වටිනාම පිරිස වන්ෙන් උතුෙර් ධීවර ජනතාවයි. යුද්ධය 
පැවැති කාලෙය් ඒ මිනිස්සු අන්ත දුක් වින්දා. ඊට පසුවත් ඔවුන්ට 
හරි ආදායමක් ලබා ගත ෙනොහැකි වුණා. එම කරුණු සියල්ල 
සැලකිල්ලට අරෙගන අත් අඩංගුවට ගන්නා සියලු ෙබෝට්ටු රඳවා 
ගැනීමක් අප සිදු කළා. දැනට අප භාරෙය් ෙබෝට්ටු එකසිය හතළිස් 
ගණනක් තිෙබනවා. 

ඊට පසුව ෙම් පිළිබඳව වූ සාකච්ඡා සඳහා ඉන්දියානු 
පාර්ශ්වෙයන්ම ෙවනදාට වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නට පටන් 
ගත්තා. ඒ අනුව අමාත්ය මණ්ඩල මට්ටෙම් සාකච්ඡා ෙදකකුත්, 
නිලධාරි මට්ටෙම් සාකච්ඡා ෙදකකුත් රට තුළ පැවැත්වුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා විධියට සිටි මංගල සමරවීර 
මැතිතුමාත්, මාත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. ඒ සාකච්ඡාවල සාර්ථකත්වය මත අද ෙම් පශ්නය 
නිරාකරණය ෙවමින් තිෙබනවා. දැනටමත් ඒ ර ෙට් බහුදින 
යාතාවලට වරායන් ෙදකක් සකස් කරනවා, ෙවන රටවලට ෙම් 
ධීවරයන් ෙයොමු කරන්න. ඔවුන් විකල්ප කියා මාර්ගවලට ෙයොමු 
කරනවා වාෙග්ම, දැන් bottom trawlingවලට ලියා පදිංචි කිරීමත් 
නතර කරලා තිෙබනවා. පළමුෙවනි වතාවට ඉන්දියාව පිළිගත්තා, 
ෙම්ක තහනම් පන්න කමයක් කියලා. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධව 
විශාල පගතියක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
වනෙකොට එන ෙබෝට්ටු පමාණෙය්ත් විශාල වශෙයන් අඩුවීමක් 
තිෙබනවාය කියන එකත් අපට ඔබතුමා ඉදිරිෙය් සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්. ෙම් අභිෙයෝගයත් අපි ඉදිරි කාලෙය්දී සාර්ථකව 
ජයගහණය කරනවා. ඒ සඳහා අපට ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය්ත්, ඒ 
වාෙග්ම  ධීවරයාෙග්ත් සහෙයෝගය ලැෙබනවා. 

අවසාන වශෙයන්, මුහුදු කූඩැල්ලන් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
කියපු කාරණය ගැනත් මා ෙසොයා බැලීමක් කළා. ෙම් කාරණෙය් 
යම් සත්යතාවක් අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. අපි ඒ කටයුත්ත 
සම්බන්ධෙයනුත් සම්පූර්ණෙයන් මැදිහත් වනවා. අපි ඒ සම්පත 
ආරක්ෂා කර ගන්න දැනටමත් නීතිය කියාත්මක කළත්, ඒකට 
බාධාවන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒවාටත් මැදිහත් වනවා. 

1985 1986 

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Hon. 

Douglas Devananda, are you satisfied with the answer given?  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු 

නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම් කාරණය, අත්යවශ්ය කාරණයක්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැනට කාල ෙව්ලාව පහුෙවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙව්ලාව 

ෙපර වරු 11.35යි.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දැන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා කළ 

පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව මට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් එතුමා විසින් 
ජූලි මාසෙය් 06 වැනිදාට ෙගෙනන්න හදන සංෙශෝධනෙය්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපි ෙවනත් දවසක් 

ෙයොදා ගනිමු, ගරු මන්තීතුමා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කාරණය ගැන 
කථා කරන්න අමාරුයි. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නයි හදන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
We are already late. ෙම් වනෙකොට ෙපර වරු  11.35ත් පසු වී 

තිෙබනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ලබා ෙදන්න. ඔබතුමාෙගන් මට ඊෙය් 

අවස්ථාවක් ලැබුෙණ්ත් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ෙවනත් දවසක් ෙයොදා 

ගන්න පුළුවන්. We have to take up the Votes of Condolence.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we have the Day's Programme. - [Interruption.] 

Even then, එෙහම ෙව්ලාව ෙදන්න බැහැ. 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ෙම්ක ඇත්ත කාරණයක්. මට විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මට විනාඩි පහක් ලබා ෙදන්න කියායි මා කියන්ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙපර වරු 11.30ට තමයි අපි වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන 

පශ්න අවසන් කෙළේ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද දවෙසේ කළ යුතු යැයි නියම කළ වැඩ තිෙබනවා. ඒ වැඩ 

ටික කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
හැම දාම වැඩ තිෙබනවා ෙන්. 

1987 1988 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද පධාන වශෙයන් තිෙබන්ෙන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා 

පිළිබඳව කථා කරන්නයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කීර්තිමත් 
ෙද්ශපාලනඥයන් හතර ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් ෙශෝක පකාශ 
ෙයෝජනා පිළිගැන්වීම තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා සහ හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා යන 
අය    ෙග් අභාවයන් සම්බන්ධෙයනුයි. 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න ෙපර වරු 11.30ට අසා 
අවසන් කරන්න අපි ඊෙය් තීරණයක් ගත්තා. ෙම්ක පිටස්තර 
පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙපර වරු 11.30ට ඒ වැඩ කටයුතු 
අවසන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
අද මට අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවාය කියා ඔබතුමා කිව්වා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා ඉඩ ලබා ෙදන්න බැහැ.  

[බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න, ගරු 
මන්තීතුමා.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මමත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පුදුම පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙන් ෙම්ක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker)  
මා කියන ෙද් පිළිගන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිහාල් 

ගලප්පත්ති මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනායි. අභාවපාප්ත 

ඒ මන්තීවරුන්ට ගරු කරන්න. 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම එතුමන්ලාට ගරු කරනවා. එතුමන්ලාට ගරු කරන්න 

ඕනෑ බව මා දන්නවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඉතා වැදගත් මන්තීවරුන්ෙග් අභාවයන් පිළිබඳ ෙශෝක පකාශ 

ෙයෝජනා ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. ෙපර වරු 11.30ට වාචික 
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අසා අවසන් කරන්නත් මම 
තීරණයක් ගත්තා. 

 
ෙශෝක පකාශය : ගරු ඒ.එම්.එස්.  අධිකාරි 

මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்: மாண் மிகு 

ஏ.எம்.எஸ். அதிகாாி 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. A.M.S. ADIKARI 

 
[පූ.භා. 11.37] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහ ජනතාව නිෙයෝජනය 

කරමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු හා අමාත්යවරෙයකු 
වශෙයන් සුවිෙශේෂී ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට මම ඉදිරිපත් කරමි. 

උතුරු කලාගම් පළාෙත් පෙද්ශ කීපයක් බාරව ෙසේවය කළ 
ගම්මුලාදෑනි ඒ.එම්.ෙක්. බණ්ඩාර මහතාට හා බණ්ඩා මැණිෙක් 
පාලමකුඹුර මහත්මියට දාව 1935 ෙනොවැම්බර් මස 24 වන දින 
අනුරාධපුරෙය්දී ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා උපත ලැබූ අතර, 
එතුමාට සෙහෝදරියන් ෙදෙදෙනක්ද සිටිති.  

අනුරාධපුර ශාන්ත ෙජෝශප් විදුහෙලන් හා යාපනෙය් ෙදමළ 
විදුහෙලන් ඉංගීසි මාධ්යෙයන් සිප් සතර හැදෑරු ෙමතුමා අධ්යයන 
ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාගය ඉතා සාර්ථකව සමත් වී 
ගණකාධිකාරිවරෙයකු වශෙයන් රැකියාව කෙළේය. රාණි අධිකාරි 
ෙමෙනවිය සමඟ යුග දිවි ගමන ඇරඹූ එතුමා එක් පුත් රුවනක් 
සහ දියණියන් සිව් ෙදෙනක් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

පසු කෙලක තම රැකියාෙවන් ඉවත් වී තමන් උපන් ගමට, 
පළාතට ෙසේවය කිරීෙම් අදිටනින් ෙද්ශපාලන දිවියට පිවිසි 
අධිකාරි මැතිතුමා මහපත්තුගම් සභාෙව් ගම් සභාපති ෙලස ෙත්රී 
පත් වී ගාමීය ජනතාවෙග් සියලු වුවමනාවන් සපුරාලමින් පළාෙත් 
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් කැප වී කටයුතු කෙළේය.  

1965 වර්ෂෙය්දී කලාවැව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක 
ෙලස ෙත්රී පත් වූ අධිකාරි මැතිඳුන් පළාත්වාසී ජනතාවෙග් 
පසාදය ෙනොමඳව දිනා ගනිමින් 1974 වසෙර්දී කලාවැව ආසනය 
නිෙයෝජනය කරමින් අතුරු මැතිවරණයට තරග කළ අතර, ඉන් 
ජයගහණය ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කලාවැව මන්තිවරයා 
ෙලස ෙත්රී පත් විය. 1977 වසෙර්දී පවත්වන ලද මහ 
මැතිවරණෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අති විශිෂ්ට 
ජයගහණයක් අත්කර දීමට එතුමාෙගන් විශාල දායකත්වයක් 
ලැබිණි. තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව, අවුකන, ජයමාවත විවෘත කිරීම 

1989 1990 
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සඳහා එංගලන්තෙය් මහ රැජිණ සහභාගි කරවා ගැනීම පිණිස හිටපු 
ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සමඟ සහ ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා සමඟ එක්ව අධිකාරි මැතිතුමා කටයුතු කර 
ඇත.  

එෙසේම, වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා මහා මාර්ග නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ධුරය, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය, මහවැලි 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුරය, සංචාරක අමාත්ය ධුරය, 
පුනරුත්ථාපන හා සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ධුරය, තැපැල් හා විදුලි 
සංෙද්ශ අමාත්ය ධුරය යන අමාත්ය ධුරවල වගකීම් දරමින් 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළ අතර, ෙකොටි 
තස්තවාදීන්ෙගන් හා සුළි සුළං, ගංවතුර ආදී ස්වාභාවික 
විපත්වලින් පීඩාවට පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් මහත් කැපවීමකින් 
ෙසේවය කෙළේය.  

එෙසේම, රැකීරක්ෂා දහස් ගණනක් ලබා දීම, රජරට ජනතාවට 
ඉඩම් ලබා දීම, උදාගම් සෑදීම, ගල්නෑව ෙරෝහල අලුෙතන් 
නිර්මාණය කර ජනතා අයිතියට පත්කර දීම, තම ආසනෙය් 
දරුවන් අධ්යාපනය ලබන පාසල් වන ගල්නෑව මධ්ය මහා 
විද්යාලය, තඹුත්ෙත්ගම මධ්ය මහා විද්යාලය, කලාවැව මුස්ලිම් 
මධ්ය මහා විද්යාලය යන විද්යාල ඉතා උසස් තත්ත්වයට පත්කර 
දීම, ගල්නෑව, තඹුත්ෙත්ගම, එප්පාවල, තලාව, ඇඳගල, 
රාජාංගණය යන නගර ඉතා දියුණු තත්ත්වයට පත් කිරීම, 
කලාවැව ආසනෙය් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් කර්මාන්තශාලා පහක් 
ඇති කිරීම, හිරිපිටියාගම අධිරානි කීඩාංගණය හා ෙපොදු සුසාන 
භූමිය සඳහා තම ඉඩෙමන් ෙකොටස් ෙවන් කර දීම, මහවැලි 
ශිෂ්යත්ව අරමුදලක් පිහිටුවා මහවැලි ෙගොවි දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ආධාර මුදලක් ලබා දීමට කමෙව්දයක් සකස් කිරීම යන සත් 
කියාවන් සියල්ල සිදු කෙළේ ජනතාවට වැඩි ෙසේවාවක් සලසාලීම 
පිණිසය.  

ගමකින් දුප්පත් පවුල් පහක් බැගින් ෙතෝරා ෙගන ගම්මානයක් 
සාදා පවුල් 250ක් පමණ එහි පදිංචි කරවීම ඔහු කළ තවත් එක් 
උදාර කටයුත්තකි. ෙමහිදී එම ගම් වැසියන් ඔවුන්ෙග් කෘතඥතාව 
පිරිනැමීම ෙවනුෙවන් අධිකාරි මහතා සහ එම මහත්මිය සිහිවීම 
පිණිස "අධිරානි ගම" යනුෙවන් එම ගමට නම් තබා ඇත. 
අහිකුණ් ටක ජනතාව ෙවනුෙවන් තඹුත්ෙත්ගම පෙද්ශෙය් අංග 
සම්පූර්ණ ගමක් සාදා ෙවන් කර, එහි පවුල් 60ක් පමණ පදිංචි 
කරවීම එතුමා කරන ලද සත් කියාවන්ෙගන් තවත් එකකි.  

හිරිපිටියාගම ශී ජිෙන්න්දාරාම විහාරස්ථානය මුළුමනින්ම සාදා 
ජනතාවට පැවරීම, ෙමෙහණින් වහන්ෙසේලා සඳහා ආරාමයක් 
තැනීමට තම ඉඩෙමන් ෙකොටසක් ෙවන් කර දීම, බුල්නෑව බුදු 
පිළිමය, තඹුත්ෙත්ගම ෙවෙළඳ සංකීර්ණෙය් බුදු පිළිමය සහ 
කලාවැව ආසනෙය් පන්සල් රාශියක් අංග සම්පූර්ණ කර, සඟසතු 
කරදීම වැනි උතුම් කියා ෙමතුමා විසින් ආගමික වශෙයන් 
ශාසනයට කරන ලද සුවිශාල ෙසේවා ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය. 

ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව, ෙමක්සිෙකෝව, සිංගප්පූරුව, චීනය, 
ෙකොරියාව, ජර්මනිය, තායිලන්තය, පින්ලන්තය, පංශය ආදි 
රටවල සංචාරය කරමින් ඒවාෙයන් ලත් අත් දැකීම්ද ෙමරට ජනතා 
ෙසේවය පිණිස ෙනොමඳව ෙයොදා ගත්ෙත්ය.  

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් මැතිනියද දිස්තික් සංවර්ධන 
සභාෙව්ත්, පසුව පළාත් සභා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ පළාත් සභා 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් ජයගහණය කර අමාත්යවරියක් 
ෙලස හා මන්තීවරියක් ෙලස අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අගනා ෙමෙහවරක් ඉ ටු කර ඇත.  

ෙමතුමා 2000 වසෙර් සිට සියලු ෙද්ශපාලන කටයුතුවලින් 
බැහැරව සිටි අතර, අනුරාධපුර පෙද්ශවාසී කාෙග්ත් හදවත්වලට 
ෙව්දනාවක් ෙගන ෙදමින් අවුරුදු 80ක් පමණ ආයු වළඳා 2015 
ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින ෙමෙලොවින් සමු ගත්ෙත්ය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1974 වර්ෂෙය් සිට 2000 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 25කට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
කලාවැව ආසනය පමුඛ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉ ටු කළ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී හා හිටපු අමාත්ය 
ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 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. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. 

  
[පූ.භා. 11.43] 

 
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, අභාවපාප්ත අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා 

කීප ෙදෙනකුෙග් ෙශෝක ෙයෝජනා පිළිබඳව කථා කරන අද දිනෙය් 
මට තවත් වැඩ කටයුතු කීපයක් තිෙබන නිසා, ඒ මන්තීතුමන්ලා 
සියලු ෙදනාම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මන්තීතුමා, ගරු චන්දා රණතුංග 
මන්තීතුමා, ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මන්තීතුමා, ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මන්තීතුමා ඇතුළු අප ඔක්ෙකොම 1977 සිට 
1994 ආණ්ඩුෙව් කියා කළ අයයි. එතුමන්ලා එම පෙද්ශවල 
ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කළා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන 
කියාකාරී සාමාජිකෙයක්. එක්දහස්නවසිය හැට ගණන්වල සිට 
එතුමා පසිද්ධියක් ලබා තිබුණා. අෙප් රංජිත් අලුවිහාෙර් 
මන්තීතුමාෙග් පියා -එතුමා මන්තීවරෙයක් වුණා.- ෙමතුමා 
කියාකාරිකෙයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම පසිද්ධියක් ලබා තිබුණා. 
එතුමා වාෙග්ම පසුව රානි අධිකාරි මැතිනියත් පසිද්ධියට පත් 
වුණා.  

මම, අධිකාරි මැතිතුමාව ෙහොඳින් දැන ගත්ෙත් 1973 කලා වැව 
අතුරු මැතිවරණෙය්දී අපත් ගිහින් එතැන වැඩ කළ කාලෙය්යි. මට 
මතකයි, ඒ කාලෙය් මමයි ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමායි  ෙජෝන් 
පුල්ෙල් මැතිතුමාෙග් ෙගදර ඉඳෙගන හැම දාම ගිහින් ඒ වැඩ 
කටයුතු කළ ආකාරය. ඒ කාලෙය් විශාල නියඟයක් තිබුණා. 
අධිකාරි මැතිතුමාට නාම ෙයෝජනා ලැෙබන එකත් විශාල 
අර්බුදයක් හැටියට තිබුණා. ෙමොකද, කලාවැව අෙප්ක්ෂකකම 
එතුමාට ෙදන්න කියා ඒ කාලෙය් මෙග් මිත අනුර බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාත්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් ඉල්ලා සිටියා. ඒ ගැන 
අෙප් කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලය රැස් කරලා, වාද කරලා අන්තිමට 
අධිකාරි මැතිතුමාට එය ලබා දුන්නා. එතැනදි හැම එක්ෙකනාම 
අධිකාරි මැතිතුමා ෙවනුෙවන් කියා කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම 
එතුමා ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරලා, එතුමා දිනුවා.  ඒ ෙවලාෙව් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙදන්ෙනක් සිටි නිසා 
එතුමා ජයගහණය කළා.  

1991 1992 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මම යළිත්, 1993දී කලාවැව ආසනය 
වෙට් ගියා.  1973දී මම දැක්ෙක් ඉතා ෙනොදියුණු පෙද්ශයක්. ඒ 
කාලෙය් අපි වතුර ෙබෝතල් ටික අරෙගන යනවා අනුරාධපුෙර්ට. 
සමහර විට කෑමත් අර  ෙගන ගියා. ඒ තත්ත්වය තමයි තිබුෙණ්. 
නමුත්, අනූතුෙන්දි මම කලාවැව ආසනය වෙට් යද්දි ඉතා දියුණු 
ආසනයක් මට ෙපනුෙණ්. වාරිමාර්ග තිබුණා; පාසල් දියුණු ෙවලා 
තිබුණා; විදුලි බලය තිබුණා; ඇඟලුම් කර්මාන්ත තිබුණා. ඒක 
හිතන්න අමාරුයි. එය ඉතාම සශීක පෙද්ශයක් ෙවලා තිබුණා. 
 ෙකොෙහොමද ඒක වුෙණ්? ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා නිසායි. මම 
දන්නවා, හැත්තෑඅෙට් ජයගහණෙයන් පසුව එතුමා ගාමිණී 
දිසානායක ඇමතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා එම පෙද්ශෙය් 
වාරිමාර්ග දියුණු කරන්න විශාල ෙසේවයක් කළ බව. ඒ වාෙග්ම 
එතුමා ෙම් පෙද්ශවලට විදුලි බලය ලබාගත්තා; පාරවල් හදන්න 
කියා කළා.  

ඒ කාලෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා සමඟ උදාගම් 
කිහිපයක් ආරම්භ කළා මට මතකයි. ජලය ලබා ගැනීමට ළිං සකස් 
කර දුන්නා. මට විෙශේෂෙයන්  කරදර කරනවා පාසල් දියුණු 
කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම තරුණ ෙසේවා වැඩ කටයුතු කරන්න 
කියනවා. ඒ වාෙග් විශාල උනන්දුවක් තිබුණා. එතුමා එම පෙද්ශය 
ගැන කිසිම ෙදයක් ෙනොදැන හිටිෙය් නැහැ. හැම ෙදයක්ම 
දැනෙගන හිටියා. එතුමා එන්ෙන් නැත්නම් රානි අධිකාරි මැතිනිය 
එනවා ෙමොකක් හරි කියන්න, ඉල්ලන්න. ෙලොකු උනන්දුවක් 
තිබුණා. සමහර අයට ෙමය හිසරදයක් වුණාට, ඒ හිසරදය ඇති 
වුෙණ් ඒ පෙද්ශය ගැන තිබුණ උනන්දුව නිසායි. ඒ ෙවනස තමයි 
අවුරුදු 20කින් පසුව මට දකින්නට පුළුවන් වුෙණ්. අධිකාරි 
මැතිතුමා  ෙනොහිටියා නම්, අද ෙම් දියුණුව කලාවැව පෙද්ශෙය් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. ධාතුෙසේන රජතුමා ඇති කරපු අති විශාල ජලාශය 
වන කලාවැව එදා තිබුණා. ඒ ඉතිහාසයට අයිති ටික.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඉතිරි ටික පැමිණිෙය් අධිකාරි මැතිතුමා 
නිසායි. එතුමා ජය ගඟ ආදී ව්යාපෘති විවෘත කරලා විශාල 
දියුණුවක් ඇති කළා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහොඳ කථිකෙයක්. 
1973 වර්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පසුව විපක්ෂෙය් ෙහොඳ 
කථිකෙයක් හැටියට එතුමා හිටියා. 1977 ඡන්දය ෙවනෙකොට 
එතුමාත් වෙට් යවන්න කියලා හැෙමෝෙගන්ම විශාල ඉල්ලීමක් 
තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් හැම ෙව්ලාෙව්ම හිටියා. 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න එනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 
කටයුතුවලට විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවා. ඉන් පසුව එතුමා 
විපක්ෂයට ගියා. 1994 වර්ෂෙය් සිට අපි විපක්ෂෙය් තමයි හිටිෙය්. 
අධිකාරි මැතිනියත් කාලයක් පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරියක් හැටියට 
ඉඳලා, පසුව පළාත් සභා මන්තීතුමියක් හැටියට තමයි කියා කෙළේ. 
ෙමතුමා එක්ක අනුරාධපුර දිස්තික්කය දියුණු කරන්න තවත් 
ෙයෝදෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් හිටියා. මහින්දෙසෝම ඇමැතිතුමා, 
චන්දා බණ්ඩාර ඇමැතිතුමා, ඊ.එල්.බී. හුරුල්ෙල් ඇමැතිතුමා 
වාෙග් අය හිටියා. අන්තිමට ෙම් පෙද්ශවල ඇඟලුම් කර්මාන්තයත් 
ආරම්භ කරලා, අනුරාධපුර නගරෙය් සංචාරක ව්යාපාරයත් දියුණු 
කළා. ඒ හතර ෙදනා අතරින් විෙශේෂෙයන් අධිකාරි මැතිතුමා ගැන 
මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මීට අවුරුදු 40කට ෙපර 1977 වර්ෂෙය්  මා සමඟ  ගම්පහ 
දිස්තික්කෙයන් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ෙත්රී පත් වුණා. 
එතුමා දිවුලපිටිය ආසනය තමයි නිෙයෝජනය කෙළේ. එතුමා ඊට 
කලින් ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් හිටියා. අපි අලුතින් තමයි ආෙව්. ඒත් 
අපි සියලු ෙදනාම ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් කැලණි ග ෙඟන් උතුරු 
පෙද්ශය තමයි නිෙයෝජනය කෙළේ. අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා ඒ ෙකොටස ගම්පහ දිස්තික්කය බවට පත් 
කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කළා. ඉන් පසුව තමයි ෙවෙළඳ කලාප 

පටන් ගත්ෙත්. කටුනායක ෙවළඳ කලාපය පටන් ගත්තා. අපි 
බියගම ෙවළඳ කලාපය පටන් ෙගන වැඩ කටයුතු කරෙගන කළා. 
එතුමා දිවුලපිටිය ආසනය දියුණු කරන්න තමයි කියා කෙළේ.  

විෙශේෂෙයන්ම මැටි කර්මාන්තය, උළු කර්මාන්තය, ගෙඩොල් 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. ඒ එක්කම එතුමා 
කිව්ෙව්, "මට තිෙබන වාසිය  අෙප් තරුණ-තරුණියන් කටුනායක 
ෙවෙළඳ කලාපයට යවන්න පුළුවන්." කියලා. ඒක ඇත්ත. 
දිවුලපිටියට විශාල වශෙයන් විදුලි බලය ලබා දුන්ෙන් ආරියරත්න 
ජයතිලක හිටපු ඇමතිතුමා. පාරවල් ලබා දුන්නා. ගම්පහ 
දිස්තික්කෙයන් විශාලම ආසනය දිවුලපිටිය ආසනය. ඊළඟට 
තිබුෙණ්, මීරිගම ආසනය. බියගම වාෙග් ආසනයක තිෙබන්ෙන් 
වර්ග සැතපුම් 22යි. කැලණිය වාෙග් ආසනයක තිෙබන්ෙන් වර්ග 
සැතපුම් 12යි. ඒ වාෙග්ම වත්තලත් කුඩා ආසනයක්. ටියුඩර් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ අපි ෙයෝජනා කළා, 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දිස්තික් 
ඇමතිවරයා හැටියට පත් කරන්න. ඒ පෙද්ශෙය් දියුණුවට එතුමා 
එක්කත් වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් සංවර්ධනයට ෙලොකු 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා.  

1982 කාලය ෙවනෙකොට තමයි, කටුනායක දියුණු ෙවන්න 
පටන් ගත්ෙත්; බියගම නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපය ආරම්භ කෙළේ; 
ගම්පහ නගරෙය් දියුණුව ආෙව්; පෑලියෙගොඩ දියුණුව පටන් 
ගත්ෙත්; ජා-ඇල, වත්තල දියුණු වුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතැන 
තමයි සංවර්ධනය ආරම්භ වුණු තැන. ඒ සංවර්ධනය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න එතුමා දිස්තික් ඇමති හැටියට විශාල ෙසේවයක් කළා. 

ඊට පස්ෙසේ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා යටෙත් එතුමා මෙග් රාජ්ය 
ඇමති හැටියට කියා කළා. කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට කාලයක් කියා කළා. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
දිවුලපිටිෙය් තමයි හිටිෙය්. දිවුලපිටියට තමයි රාතිෙය්ත් යන්ෙන්. 
එතුමා දිවුලපිටිෙය් සම්බන්ධකම අත් හැරිෙය් නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්නවා. මීරිගමට අල්ලපු 
ආසනෙය් තමයි ඉන්ෙන්. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කිසි 
අවස්ථාවක දිවුලපිටිෙයන් ආරම්භ කරපු තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය 
දිවුලපිටියට පමණක් සීමා කෙළේ නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා 
අෙප් මන්තීතුමන්ලාට ෙහොඳ ආදර්ශයක්. ආසනය අත් හැරිෙය් 
නැහැ. ඒ එක්කම ගම්පහට එනවා. දිසා ඇමති හැටියට වැඩ 
කටයුතු කරනවා. අෙප් ආසනවලට එනවා. අපි කවුරුවත් නැති 
වුෙණොත් එතුමා ඒ වැඩ කටයුතු කරලායි යන්ෙන්.  

අන්තිම කාලෙය්දී ගම්පහ අධ්යාපනය දියුණු කරන්න මට 
එතුමා එක්ක විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
එතුමා ගුරුවරෙයක් හැටියට කියා කළා; නීතිඥෙයක් හැටියට 
කියා කළා. මට එතුමා නීතිඥෙයක් හැටියට මුණ ගැහුණා. 1977ට 
ඉස්ෙසල්ලා මම දිවුලපිටියට යනෙකොට එතුමාෙග් නිවස නිම 
කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  මම 1977න් පස්ෙසේ යනෙකොටත් නිවස 
නිම කරලා තිබුෙණ් නැහැ. පස්ෙසේ තමයි ඒ නිවස දියුණු ෙවලා ඒ 
තත්ත්වයට පැමිණිෙය්.  

අපි එක්ක ආපු තවත් මන්තීවරෙයක් තමයි, චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා. චන්දා රණතුංග මැතිතුමායි, මමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජාතික නීතිඥ සංගමෙය් නිලධාරින්. එතුමා හැම 
අවස්ථාවකදීම අෙප් නීතිඥ වැඩවලට ආවා. එතුමා අෙප් අතුරු 
මැතිවරණවලට ෙපනී හිටියා. අෙප් අතුරු මැතිවරණවලදී polling 
agent හැටියට ඉදිරිපත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ එතුමාට මාවනැල්ෙල් 
සංවිධායකකම ලැබුණා. හුඟාක් අය හිතුවා එතුමා තමයි ඒකට 
සුදුසු කියලා. එතුමා මාවනැල්ල ආසනය දිනන්න විශාල ෙසේවයක් 
කළා. හුඟාක් අය කිව්වා,  "අපට මාවනැල්ල දිනන්න බැරි ෙවයි." 
කියලා. එතුමා මාවනැල්ල ආසනය දිනලා ෙහොඳ පසු ෙපළ 
මන්තීවරෙයක් හැටියට කියා කළා. එතුමා ෙපේමදාස 

1993 1994 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් රාජ්ය ඇමතිවරෙයක් විධියට වැඩ 
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
නිවාස වැඩ කටයුතුවලට හා අෙනක් වැඩ කටයුතුවලටත් එතුමා 
උදව් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඕනෑම පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න 
එතුමා හිටියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු තුන්ෙදනා මන්තීවරු 
හැටියට ෙහොඳම උදාහරණ බව මම කියන්න ඕනෑ.  

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දියුණුව දිහා බැලුවාම චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා මාවනැල්ලට පමණක් ෙනොෙවයි ඒ පෙද්ශෙය්ම 
දියුණුවට කියා කරපු පුද්ගලෙයක්. එතුමා නීතිඥෙයක් හැටියටත් 
කටයුතු කළා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයා තමයි ජනරාල් සිරිල් 
රණතුංග මැතිතුමා. අපි සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා 1977 
ඉඳන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා යටෙත් සහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අෙප් රෙට් විශාල විප්ලවයක් ඇති කරන්න 
කියා කළා. අපි මහවැලිය පටන් ගත්තා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් 
ගත්තා. විවෘත ආර්ථිකයක් පටන් ගත්තා. ෙවෙළඳ කලාප පටන් 
ගත්තා. විවෘත ආර්ථිකය ඇති ෙවනෙකොට, "රට විකුණනවා." 
කියලා එදා අපට බැන්නා. අදත් අපට ඒකමයි කියන්ෙන්. රට 
විකුණනවා කියනවා. ඒ කියන ඒවා නවත්වන්න බැහැ. ෙකොෙහොම 
හරි ෙම් රට දියුණු ෙවලා අද ෙම් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න දරුවන්ට ෙමෙහම යන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් අපි දියුණු තත්ත්වයකට ආපු නිසායි. ඒ 
වාෙග්ම, අපි යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා. අපි ෙකෝලාහලවලට මුහුණ 
දුන්නා. අපට පුළුවන් වුණා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරලා ෙම් රෙට් ජාතික පශ්න විසඳන්න 
පළමුවැනි පියවර ගන්න. එහිදී අපි පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ මන්තීතුමන්ලා තුන්ෙදනා සමඟ අපි එදා කරපු ෙසේවය 
ගැනයි මම ෙම් සභාවට මතක් කරන්ෙන්. ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා මම ළඟින් ආශය කරලා නැහැ. පරණ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විරුද්ධ පක්ෂ නායකයා ෙවලා හිටපු 
අවස්ථාවලදී ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඇවිල්ලා අපි එක්ක 
කථා කළා. සමහර විට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමාව එතැනට කැඳවනවා. ෙමොකද, ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා පළමුෙවන්ම පසිද්ධිය ලැබුෙව් 1956 ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග් දැදිගම ආසනය ජයගහණය 
කරලායි. ඒ රැල්ලටයි එතුමා ආෙව්. ඒ රැල්ෙලන් පස්ෙසේ එතුමා 
ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. 1977 රැල්ලට 
ෙපොල්ගහෙවලට පැමිණියා.  

ෙබොෙහෝ අය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනය ජයගහණය කරාවි කියලායි. ෙමොකද, 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනයට එදා එම්.ඩී. බණ්ඩා මැතිතුමා විශාල 
ෙලස ෙසේවය කළා. එදා ඒ රැල්ල තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුද්ධව. ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඒ ආණ්ඩුෙව් පසු ෙපළ 
මන්තීවරෙයක් හැටියටයි කියා කෙළේ. මම දැකලා තිෙබනවා,  
එතුමා ෙව්ගෙයන්  සභාෙව් කථා කරනවා. ඒ කාලෙය් තමයි මට 
එතුමා මුණ ගැෙසන්න අවස්ථාව ලැබු ෙණ්. නමුත් 1977 අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන කාලෙය් එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පිටෙවලා තිබුණා. එතුමා ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් මන්තීතුමා 
හැටියට ගම් මට්ටමින් වැඩකටයුතු ගණනාවක් කළා. එතුමාෙග් 
ඉඩම් ලබා දුන්නා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීවරු හතරෙදනාම සිහිපත් 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඒ හතරෙදනාටම නිවන් සැප ලැෙබ්වා! 
කියා මම පාර්ථනා කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා. 

[පූ.භා. 11.57] 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් කලාවැව ආසනයට ඉමහත් 

ෙසේවාවක් කරලා අප අතරින් ෙවන්ව ගිය ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
ඇමතිතුමා ගැන ගුණකථනයක් ෙමම සභාෙව් කිරීමට ලැබීම ගැන 
මම  සන්ෙතෝෂ වනවා.  

අධිකාරි ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලනයට ආෙව් පහළ මට්ටෙම් සිට. 
එතුමා දකුණු කලාගම් ෙකෝරලෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් අවුරුදු 
15ක් මහජන ෙසේවය කරලා ඊට පස්ෙසේ 1965 එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. කලාවැව නිෙයෝජනය 
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් තරග 
වැදිලා අවස්ථා ෙදකකදී එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කර 
ගන්න බැරි වුණත්, එතුමා 1974 අතුරු මැතිවරණෙය් දී 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ෙත්රී පත් වුණා.  
1977න් පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය සමඟ එකතු ෙවලා 
ඇමති ධුර කිහිපයක් ලබා ෙගන කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් 
කලාවැව ආසනය කියන්ෙන් ඉතාම දුෂ්කර පෙද්ශයක්.  වර්තමාන 
තත්ත්වයට එම ආසනය ෙගන ඒම සඳහා සෑෙහන කැප කිරීමක් 
එතුමාෙගන් සිද්ධ වුණා.  

කලාවැව ආසනයට අධිකාරි කියන නම බැඳී තිබුණා. ෙමොකද, 
අධිකාරි ඇමතිතුමා කලාවැව ආසනය දියුණු කිරීම සඳහා  ෙබොෙහෝ 
කටයුතු කළ නිසා. විෙශේෂෙයන් තඹුත්ෙත්ගම, ගල්නෑව, එප්පාවල 
හා තලාව යන නගරවල ෙරෝහල්, තැපැල් කාර්යාල ආරම්භ කළ 
එතුමා, කලාවැව ආසනෙය් මාර්ග පද්ධතිය සකස් කිරීමට, විදුලිය 
ලබා දීමට ෙලොකු කැපවීමකින් කටයුතු කළා. එම නිසා අදත් 
කලාවැව ආසනෙය් ජනතාව, ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මහතා 
සිහිපත් කරනවා, එම පෙද්ශයට වැඩක් කරපු පුද්ගලෙයකු 
වශෙයන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා මහවැලි සංවර්ධන වැඩසටහන 
නිසා අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවට මතු වූ ඉඩම් පශ්නය එතුමාෙග් 
මැදිහත් වීම තුළ විසඳා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතුමා පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව වැඩ කළ ෙබොෙහෝ අවස්ථා  තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගත්තාම ඒ කාලෙය් අධිකාරි මැතිතුමා සහ 
මා අතර විශාල ගැටුමක් තිබුණා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන් අපට මත ෙභ්ද තිබුණා. මම ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් 
එතුමා හතුෙරක් ෙලස ගණන් ගත් පුද්ගලෙයක්. හැබැයි, අධිකාරි 
මහත්මයා ඍජු පුද්ගලෙයක්. ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට උපන් 
පුද්ගලෙයක්. එම නිසා එතුමාෙග් හැකියාව, දක්ෂතාව පිළිබඳව අපි 
අගය කළා; අදටත් අපි අගය කරනවා.  

එතුමා ආසනෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් කළා. 
ඇඟලුම් කම්හල් පහක් ආරම්භ කර තරුණ පිරිසෙග් රැකියා 
පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් ඉඩම් 
පරිත්යාග කර කීඩා පිටි සාදා පෙද්ශෙය් ජනතාවට දායාදයක් 
වශෙයන් ෙදන්නත් එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමාෙග් භාර්යාව වන අධිකාරි මැතිනිය, එතුමාට ෙලොකු 
ශක්තියක් වුණා. 1974 අතුරු මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ය කලාවැව ආසනෙයන් ජයගහණය කරවීමට අධිකාරි 
මැතිනිය ෙලොකු ෙසේවාවක් කළා. පළාත් සභා ඇති වීෙමන් පසුව 
අධිකාරි මැතිනියත් ෙද්ශපාලනයට පිවිස පළාත් සභා මන්තීවරියක 
වශෙයනුත්, පළාත් සභා ඇමතිවරියක වශෙයනුත් අෙප් පෙද්ශයට 
සෑෙහන ෙසේවාවක් කළ බව අපි අවිවාදෙයන්ම පිළිගන්නවා.  

1995 1996 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වර්තමාන ආණ්ඩුවට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව මතක් කරන ගමන්, ඒ සම්බන්ධව 
එතුමා ඉදිරිපත් කළ මතයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 1974 
ෙදසැම්බර් 10වැනි දා පස් වරු 3.15ට එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සභා ගැබ තුළදී පකාශ කර තිෙබනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:  

"යථා කාලෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

දකුණු කලාගම් ෙකෝරළෙය් ගම්සභාපති වශෙයන් මම අවුරුදු 15ක පමණ 
කාලයක් ෙසේවය කර තිෙබනවා. මීට අවුරුදු ෙදකකට පමණ ඉහතදී එම පළාත් 
පාලන ආයතනෙය් කාල සීමාව අවසන් වුණා. ඉන් පසු එහි කටයුතු පරිපාලන 
නිලධාරියකුට පැවරුවා. එෙහත් එම නිලධාරියාෙගන් පෙද්ශ වාසීන්ට නියම 
ෙසේවයක් ඉටු වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා හැකි පමණ ඉක්මණින් එම ගම්සභාව 
සඳහා මැතිවරණයක් පවත්වන්නැයි මම ඉල්ලා සිටිනවා."  

එදා අධිකාරි මැතිතුමාත් දැනගත්තා, ගම් සභාවක් තුළින් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ කාර්යයන් ෙමොනවාද කියලා. එතුමා ෙවනුෙවන් 
මා ෙම් අවස්ථෙව්දී ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා, පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවත්වා ජනතාවට ෙසේවාවන් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්නය කියලා. අෙපන් ෙවන්වී ගිය අධිකාරි 
මැතිතුමාට අමාමහ නිවන් සුව ලැෙබ්වා!යි පතන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ගැන මෙග් ෙශෝකයත් ඒ පවුෙල් අය ෙවත දන්වන ෙමන් 
මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

[12.02p.m.] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Speaker, we are gathered today to pay tribute to 
four former Members of this august House. Among them, 
I must first recognize the services of the late Hon. A.M.S. 
Adikari, who had been, in fact, a colourful figure to have 
been serving the people from this House.  

In his political career, he had been one of those people 
who entered local politics at the ripe young age of 23 
years, having been elected to be the Chairman of the 
Kekirawa Urban Council. Since then, the gradual rise of 
A.M.S. Adikari was a foregone conclusion, simply for the 
reason that he was a man of the people, who had strived 
to serve his people, despite successive defeats both in 
1965 Election and 1978 General Elections. Having been 
defeated, he did not give up his commitment to serve the 
people and ultimately succeeded in winning a by-election 
in 1974 and came in to Parliamentary politics. Ever since 
then, with the landslide victory of the United National 
Party in 1977, he had the trust and confidence of his then 
Leader, the Hon. J.R. Jayewardene, as enunciated by the 
present Leader, Prime Minister Hon. Ranil 
Wickremasinghe. He was entrusted with important 
portfolios both during the late Hon. J.R. Jayewardene’s 
time and the late President Ranasinghe Premadasa’s time. 
He held the portfolios of Minister of Posts and 

Telecommunication as well as the Minister of Tourism 
and also, I believe, he served as a Deputy Minister of 
Irrigation, Power and Highways and that perhaps was one 
of those important Ministries, particularly for a Member 
serving Kalawewa Electorate. 

I also have some early memories of the late Hon. 
A.M.S. Adikari, since I happened to live in Kalawewa 
when my father was the school principal at the Kalawewa 
Muslim Maha Vidyalaya. I had lived in the principal’s 
quarters there and known the way people have been 
speaking about the manner in which A.M.S. Adikari 
behaved during the 1958 communal riots. He was there to 
see that the trouble does not affect innocent people. There 
were several Northern Tamil teachers serving the schools 
in the Anuradhapura District. Particularly, there were 
several teachers even in my father’s school. It was people 
such as A.M.S. Adikari who came to the rescue of those 
innocent Public Servants when those mindless communal 
clashes took place in 1958. People of the area very fondly 
remember the services of the late Hon. A.M.S. Adikari. 
We can speak about his services particularly to 
Tambuttegama and Galnewa. In all these places, he had 
built up several public institutions and had helped these 
areas with services as a Member of Parliament. Hon. 
Speaker, I would like to pay my tribute to the late Hon. 
A.M.S. Adikari while sharing our heartfelt grievances 
with his family. 

Since I have got to participate in a function with His 
Excellency the President at the Sugathadasa Stadium in a 
while, may I also be permitted to say a few words on the 
other Votes on Condolence relating to the late Hon. 
Chandra Ranatunga as well.   

The late Hon. Chandra Ranatunga was, once again, 
another servant of the people, who was known for his 
humility and attachment to his electorate to such an 
extent that he never gave up his rural roots. As somebody 
hailing from the Southern Province, having come and 
settled down in the Sath Korale area, he had been 
someone who had practised in the Courts of Mawanella 
and Kegalle continuously until he took to active politics. 
His commitment to the people is still remembered. Like, 
the late Hon. A.M.S. Adikari, the late Hon. Chandra 
Ranatunga as well, was someone who had no differences 
when it came to dealing with people of other 
communities. The Muslims of Mawanella remember his 
services and his commitment. Whenever there were any 
minor clashes of a communal nature, the late Hon. 
Chandra Ranatunga was readily available to defuse those 
tensions and help the people of the area.   

I had also known that during his tenure as a Deputy 
Minister in charge of construction and subsequently, as 
State Minister of Construction, he had served immensely, 
not only the people in his electorate, but also the people 
of the entire country. His honesty and commitment to 
social service was something that needs to be mentioned. 

1997 1998 
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He was remembered as a very honest and a clean 
politician as well as somebody who committed himself to 
social service. As a member of the Lions Movement, he 
had served the Lions Movement very dedicatedly and that 
is something that needs to be remembered. 

Hon. Speaker, may I also say that I had the good 
fortune to be a colleague of his son, Ranjan, who is 
presently practising in the Courts of Kegalle and 
Mawanella. We had the good fortune of being members 
of the same sports teams for the Law Collage and also had 
the pleasure of playing for the Law Collage together. 

Sir, I would extend my deepest sympathies to the 
families of the late Hon. A.M.S. Adikari and as well as of 
the late Hon. Chandra Ranatunga and conclude my 
speech.   

Thank you.  

   
[අ.භා. 12.10] 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා ෙබොෙහොම ළඟින් 

හඳුනාගත් ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙදෙදනකු ගැන කථා කරන්න 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. පළමුෙවන්ම අධිකාරි මැතිතුමා 
ගැන කථා කරන්නම්. 1994 පළමුවන වතාවට මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්වන අවස්ථාෙව්දී එතුමා විපක්ෂ මන්තීවරයකු 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ අධිකාරි පවුල එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විශාල හයියක් වුණා වාෙග්ම උතුරු මැද පළාතට විෙශේෂ ෙසේවයක් 
කරපු පවුලක්. අධිකාරි මහතාෙග් අවසන් කටයුතු සඳහා මට 
සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවට පෙද්ශවාසින් 
විශාල පමාණයක් එකතුෙවලා සිටියා. එයින් මට ෙත්රුම් ගන්න 
පුළුවන් වුණා, එතුමා ජනතාවත් එක්ක ෙකොතරම් සමීපෙවලා 
ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබනවාද කියලා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතෙය්දී උතුරු මැද පළාතට විෙශේෂ ෙසේවයක් කරලා තිෙබනවා. 
එතුමා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ නායකත්වයක් දුන්න ෙහොඳ 
නමක් හදා ගත්ත ෙද්ශපාලන නායකෙයක්. එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියටත් මෙග් ෙශෝකය ඒ පවුෙල් 
සියලු ෙදනාටම පකාශ කිරීම මෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක් 
වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙමය අවස්ථාවක් 
කරගන්නවා, මෙග් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරපු, මා පුංචි 
කාලෙය් සිට හඳුනාගත් චරිතයක් වූ චන්දා රණතුංග හිටපු 
අමාත්යතුමා පිළිබඳව වචන සව්ල්පයක් කථා කරන්න. චන්දා 
රණතුංග හිටපු ඇමතිතුමා මා හඳුනා ගන්ෙන් ඇත්තටම මෙග් 
පියාෙග් ළඟ මිතයකු හැටියටයි. මා පුංචි කාලෙය් අෙප් නිවසට 
යන-එන ෙකනකු හැටියටයි මා එතුමා හඳුනා ගත්ෙත්. 
ෙද්ශපාලනයට අවතීර්ණය වන්න කලිනුත් සමාජ ෙසේවයට 
සම්බන්ධ ෙවමින්, කෑගල්ල දිස්තික්කය තුළ විවිධ සමාජ 
සංවිධානවල කටයුතු කරපු ෙකනකු හැටියට අපි කවුරුත් එතුමාව 
දැනෙගන සිටියා. ඒ වා ෙග්ම එතුමා මාවනැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලනයට ආවාට පසුව එහි 

සංවිධායකවරයා හැටියටත් කටයුතු කළා. පසු ගිය කාලෙය්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
එතුමා අමාත්යවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට විශාල ෙසේවයක් 
ඉටු කරලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට එතුමා නිවාස ගණනාවක් 
හදලා, උදා කළ ගම්මාන කිහිපයක් හදලා, ඒ වාෙග්ම 
කර්මාන්තශාලාවලට, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව්යාපෘතිවලට 
සම්බන්ධෙවලා, රැකියා විශාල පමාණයක් ඇති කරපු ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක්. අද වුණත් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්, විෙශේෂෙයන්  
මාවනැල්ල මැතිවරණ  ෙකොට්ඨාසෙය් විශාල පිරිසක් එතුමා ඒ කළ 
ෙසේවය සිහිපත් කරනවා.  

මම චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන විෙශේෂ ෙදයක් කියන්න 
ඕනෑ.  ෙද්ශපාලනෙය්දී විවිධ අවස්ථාවල විවිධ අය ෙද්ශපාලන 
පැවැත්ම සඳහා විවිධ චරිත ෙහොබවනවා. චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන චරිතෙය් පධාන ලක්ෂණයක් තිබුණා.  
එතුමා සදාචාරාත්මක ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට එතුමාෙග්  
වටිනාකම  කිසිම දවසක පාවා දුන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙකලින් 
කථා කරන, ඇත්ත කථා කරන, අසාධාරණයට විරුද්ධව ඕනෑම 
ෙකෙනකු ආරක්ෂා කරන්න  ෙපනී සිටි, සියලු ජාතීන් නිෙයෝජනය 
කළ ෙහොඳ දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. 
දුර්ලභ ගණෙය් ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට තමයි කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය්  අපි එතුමා විෙශේෂෙයන් හඳුනන්ෙන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම මැතිනියට ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
පුතයාණන්ට, දියණියට සහ පවුෙල් සියලු ෙදනාටම  කෑගල්ල 
දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා හැ ටියට මෙග් ෙශෝකය -අෙප් ෙශෝකය-  එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් පකාශ කරන්නට කැමතියි. සත්ුතියි.  

 
[අ.භා. 12.15] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු, 

ඇමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන්  ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා  මා ඉතාම   ෙහොඳින් දන්නා  
හඳුනන මන්තීවරෙයක්; ඇමතිවරෙයක්. 1994 වර්ෂෙය් මා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මුලින්ම ආපු ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරයකු හැ ටියට එතුමා ඇසුරු කරන්න ලැබුණා. ඊ ට  ෙපර  
මෙග් පියා 1977 වසෙර් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ කාලෙය් 
සිටම  ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා සමඟ ඉතා සුහද මිතකමක් 
පැවැත්වූවාය කියන එක ඉතා සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි  මැතිතුමා කලාවැව ආසනයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනුරාධපුර දිස්තික්කයට විතරක් ෙනොෙවයි,   
ෙද්ශපාලනඥයකු, මන්තීවරයකු, ඇමතිව රයකු හැටියට මුළු 
රටටම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ නායකෙයක්. ඒ කාරණය 
අපි සිහිපත් කරන්න  ඕනෑ. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන  ජීවිතෙයන් අපි 
කාටත් අදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්.  

එතුමා මුලින්ම ෙද්ශපාලනයට පිවිසිෙය් ගම්සභාව නිෙයොජනය 
කරමින්. තරුණ කාලෙය්ම ගම්සභාපතිවරයා හැටියට තමන්ෙග් 
ගමට, පෙද්ශයට වැඩ  කරලා, ඊට පසුව ජාතික ෙද්ශපාලනයට 
සම්බන්ධ ෙවලා, වාර කිහිපයක්  පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලට 
ඉදිරිපත් වුණා.  1974 වර්ෂෙය්  අතුරු මැතිවරණෙය්දී  

1999 2000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට  එතුමාට අවස්ථාව 
ලැබුණා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට  තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය න්  එතුමාට 1974දී පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්.  

1977 වර්ෂෙය්දී  විශාල ෙපරළියක් ඇති කරන්න, ඒ 
ජයගහණය ලබා ගන්න ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට කලාවැව 
අතුරු මැතිවරණය  ජයගහණය කිරීම විශාල වාසියක්  වුණා. එදා 
අධිකාරි මැතිතුමා තරුණ ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට විශාල  ශක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීතුමන්ලා සහභාගි වූ විශාල  
මැතිවරණ ව්යාපාරයකින් පසුව තමයි  පැවති ආණ්ඩුව පරාජයට 
පත් කරමින් 1974 අතුරු මැතිවරණය ජයගහණය කරන්නට 
ලැබුෙණ්.  අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා කියපු ආකාරයට,  එතුමා 
ඉතාම  ශක්තිමත් පුද්ගලයකු හැටියට කටයුතු කළා. 1977 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙපරළියත් සමඟම එතුමා නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් ෙවලා  මහවැලි නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට විශාල කාර්ය 
භාරයක් රජරට පෙද්ශයට ඉටු කළා. එදා මහවැලි  අමාත්යවරයා 
හැටියට  හිටපු  ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා සමඟ එකතුව විශාල 
කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්නට ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට 
අවස්ථාව උදා වුණා.  

ඉන් පසුව එතුමා විදුලි සංෙද්ශ විෂය භාර අමාත්යාවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම තවත් අමාත්යාංශය ගණනාවක 
අමාත්යධුර දරමින් අෙප් රටට ෙහොඳ ෙසේවාවක්, විශාල කාර්ය 
භාරයක් ඉෂ්ට කළා. සමස්ත ලංකා වාසී ජනතාවටම ඒ ෙසේවාව 
ඉෂ්ට කරන්න එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණාය කියන එක සතුටින් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

කලාවැව පෙද්ශයට එතුමා විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු 
කළා. ඒ ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය වාරිමාර්ග කම දියුණු කරලා 
ඔවුන්ට අවශ්ය ජල පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම, 
මහවැලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ආරම්භ කළ වැඩ කටයුතු 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගනෙගොස් එම ජනතාවට විශාල ෙසේවාවක් 
ඉෂ්ට කළාය කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාට අපෙග් ෙශෝකය දන්වා යවන 
ෙමන් ඉල්ලා සිටිමින්, මට කථා කිරීමට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 12.19] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කය 

නිෙයෝජනය කරමින් අෙප් දිස්තික්කෙය් නායකයකු හැටියට 
කටයුතු කළ ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ සඳහා සහභාගිවීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව  මම සතුටු ෙවනවා. 

1970දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජයට පත්ෙවලා සිටියදී, 
අධිකාරි මැතිතුමා කලාවැව ආසනෙය් අතුරු මැතිවරණය 
ජයගහණය කිරීම, 1977 ආණ්ඩුෙව් ආරම්භය ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට මහත් රුකුලක් වුණා. 1974දී එතුමා 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට 
නායකත්වය දුන්නා.  එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවලදී අවස්ථා 
ගණනාවකදී නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු හැටියට, කැබිනට් 
ඇමතිවරයකු හැටියට අෙප් දිස්තික්කයට එතුමා විශාල ෙසේවාවක් 
කළා. එතුමා මහවැලි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමාත් සමඟ කලාවැව ආසනයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, අනුරාධපුර දිස්තික්කය පුරාම විහිදුණු විශාල 
සංවර්ධනයක් කරන්න දායකත්වය දුන්නා. ඒක අපට කවදාවත් 
අමතක කරන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි,  1974 by-election එක ෙවලාෙව් 
කලාවැව ආසනෙය් ජනතාවට බීමට ජලය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට කුසට ආහාරයක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම 
යුගයක් තිබුණා. අල, බතල, මඤ්ෙඤොක්කා තම්බලා කාපු යුගෙය් 
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට නායකත්වය ෙදමින්, 
1977 ආණ්ඩුව ආපු විගසම කලාවැව ආසනය ඇතුළු අනුරාධපුර 
දිස්තික්කය සංවර්ධනය කරන්න විශාල ෙමෙහයක් කළා. බුල්නෑව 
නගරය, ගල්නෑව නගරය, ගල්නෑව මධ්ය මහා විද්යාලය, 
තඹුත්ෙත්ම නගරය, තඹුත්ෙත්ගම ෙරෝහල, තලාව මහා විද්යාලය, 
තලාව ෙරෝහල, ඒ වාෙග්ම එප්පාවල ආදී පෙද්ශ දියුණු කරන්න 
එතුමා වැඩ කටයුතු රාශියක් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම රැකී රක්ෂා ෙනොමැති 
තරුණයන් දහස් ගණනකට රැකියා ලබාෙදන්න අධිකාරි 
ඇමතිතුමා ෙපරමුණ ෙගන කටයුතු කළා. ඒක අපි කාටවත් 
අමතක කරන්න බැහැ.  

සංවර්ධනය පැත්ෙතන් වාෙග්ම ආගමික වශෙයන්ද එතුමා 
විශාල ෙසේවයක් කළා. විෙශේෂෙයන්ම අවුකන පුරාණ රජමහා 
විහාරස්ථානය ඇතුළු ඒ පෙද්ශෙය් ෙවෙහර විහාරස්ථාන 
නගාසිටුවන්න එතුමා විශාල ෙසේවාවක් කළා. 

මම දන්නවා, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිත කාලයම කැප 
කෙළේ තමන්ෙග් දරුවන් ෙහෝ පවුල ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි කියලා. 
එතුමාෙග් බිරිඳ එතුමාට මහත් ශක්තියක් වුණා. රාණි අධිකාරි 
මැතිනිය අපට අමතක කරන්න බැහැ. පළාත් සභාෙව් 
ඇමතිවරියක හැටියට රාණි අධිකාරි මැතිනිය අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලදී එතුමාෙග් ෙසවණැල්ල 
වාෙග් සිටිමින් එතුමාට විශාල සහෙයෝගයක් ලබාදුන්නා. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් වැඩ කටයුතුවලින් වැඩි ෙකොටසක් ඉටු කරන්න රාණි 
අධිකාරි මැතිනිය කැප වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පෙද්ශෙය් 
සංවර්ධන කටයුතුවලට වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම මා මුලින් මතක් 
කළ ආගමික වැඩ කටයුතුවලට වාෙග්ම පක්ෂයක් හැටියට අෙප් 
ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට එතුමා නායකත්වය දුන්නා. 
අධිකාරි මැතිතුමා දිස්තික් සංවිධානෙය් සභාපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරනෙකොට, එතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා හැටියට අවුරුදු 
ගණනාවක් එතුමාත් එක්ක වැඩ කරන්න මට පුළුවන්කම 
ලැබුණා.  එතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් 
අවවාද අනුශාසනා අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 
හැටියට කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. 

එම නිසා මැතිවරණ ගණනාවක ජයගහණ ෙවනුෙවන් අපට 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමා පරාජෙය්දී පැනලා ගිෙය් නැහැ. එතුමා ඒ ආපු හැම 
අභිෙයෝගයකටම මුහුණ දුන්නා. පාක්ෂිකයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් 
ඉටු කරන්න හැම ෙවෙල්ම කැපෙවලා කටයුතු කළා. මම 
හිතන්ෙන්, කලාවැව පෙද්ශෙය් තිෙබන එතුමාෙග් නිවසට 
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙනොආපු ෙකෙනක් නැතිව ඇති. සැමටම 
ෙහොඳින් සැලකුවා. ඒ කටයුතු ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීමක්, 
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒ ගැන අෙප් 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය හා 
ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ආරම්භ කරපු වැඩ ෙකොටස් 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ජයගඟ සංවර්ධනය කළා, ඒත් එක්කම  
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කලා ඔෙය් ඉඳලා තඹුත්ෙත්ගම, ෙනොච්චියාගම දක්වා "ජය මාවත" 
ආරම්භ කළා.  එම ජය මාවත ෙදපස විශාල රූස්ස ගස ් ඇති 
වනාන්තර ඇති කරලා, එම ෙකොට්ඨාසෙය් සංවර්ධන කටයුතු 
ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීම් කරලා තිෙබන බව අදටත් අපට 
දකින්න පුළුවන් ෙවනවා.   එම නිසා එතුමා ෙද්ශපාලනෙය් දී අපට 
ලබා දුන් නායකත්වය; දිස්තික්කයට ලබා දුන් නායකත්වය 
සම්බන්ධෙයන්  අපි සියලු ෙදනාම එතුමාට සදාකාලිකවම ණය 
ගැතියි. එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී   ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාට නිවන් සුව 
අත්ෙව්වා! යි පාර්ථනා කරන අතර,  එතුමාෙග්  බිරිඳ ඇතුළු දූ-
දරුවන්ට අපෙග් ෙශෝකය දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 12.25] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි,   ෙඵතිහාසික රජරට පෙද්ශය 

නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම උත්තරීතර සභාවට පිවිසිලා දශක 
ෙදකහමාරක වාෙග් කාලයක් ෙම් ර ටට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් 
ඉටු කළ උදාර ගණෙය් පුද්ගලයකු වන ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්  ෙශෝකය පළ කරන අද දිනෙය් දී  
ඒ ෙවනුෙවන් මටත්  අදහස් පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී, 
විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් කන්ද උඩරට ජනතාවෙග් 
ෙශෝකයත් එයට එක් කරන්නට  ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.   

ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා 
තිෙබන්ෙන්, ගම් සභා නිෙයෝජිතයකු විධියට බව අපි දන්නවා.  
දකුණු කලාගම් ෙකෝරලෙය් ගම් සභාපති වශෙයන් අවුරුදු 15ක් 
පමණ කාලයක් ගාමීය මට්ටෙම් ෙසේවාවන් සලසලා,  ෙම් රෙට් 
1970 ගණන්වල තිබුණු පජාතන්තවාදී තර්ජනයන්ට මුහුණ 
ෙදමින්, කලාවැව ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් අතුරු 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා,  එතුමා එම මැතිවරණෙයන් විශිෂ්ට 
ජයගහණයක් ලබා මුලින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසිලා 
තිෙබනවා. ඉන් පසු එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන්, 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකු වශෙයන්, කැබිනට් අමාත්යවරයකු 
වශෙයන් ෙම් රටට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබනවා 
කියන එක  කවුරුත් අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා ඇති. ෙමොකද, එදා 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කරලා තිෙබන කථා අනුව එතුමා 
රජරට පෙද්ශය පිළිබඳ ෙලොකු ආදරයකින්, ඇල්මකින්, 
කැපවීමකින් කටයුතු කළා කියන එක අපට පැහැදිලි වනවා. 
මෑතකදී ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු ආන්ෙදෝලන 
ඇති වුණා.  එතුමා 1970 ගණන්වල  ෙපොස්ෙප්ට් නිධිය පිළිබඳ 
කථා කරමින්, එවකට පැවැති රජයන්වල අවධානය ෙයොමු කර, 
එමඟින් ෙම් රටට විශාල ආදායමක් ෙගන ඒමටත්, පෙද්ශෙය් 
තරුණ-තරුණියන්ට රැකියා සැපයීෙම් අවස්ථා ඇති කරන්නටත් 
කථා කරලා තිෙබනවා.  එතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙද්ශපාලනය 
කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙලොකු ශක්තියක් වුණා.  අපි ඒ 
ගැන සතුටු වනවා.  

1994 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසි  නවක මන්තීවරයකු විධියට 
එතුමාෙග් ආදර්ශය ෙගන කටයුතු කරන්නට මට අවස්ථාව 
ලැබුණා කියන එකත් මා සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා.  
එතුමා සෑම අවස්ථාවකම ජය පැරදුම එක ෙසේ විඳින්නට පුළුවන් 
නායකයකු බව  පී. හැරිසන් මන්තීතුමාත් මතක් කළා. එතුමා ඒ 

ආකාරෙයන් තමයි කටයුතු කෙළේ. නිර්භීතව කටයුතු කරමින් අපට 
විශාල නායකත්වයක් ලබා දුන්නා කියන එකත් මම මතක් කළ 
යුතු වනවා. එම නිසා ෙම් සමාජය තුළින් ෙමවැනි උදාර 
පුද්ගලයන් බැහැරවීම අපට විශාල දුකක් වුණත්, මරණය ෙපොදු 
ධර්මතාවක්.  එතුමාත් ඒ ෙපොදු ධර්මතාවට පත් වුණත්, එතුමා කළ 
ෙසේවාව ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ සදානුස්මරණීය ෙලස පවතිනවා 
කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

එතුමා කළ ෙසේවාව ගැන කථා කරනවා නම්, රජරට පෙද්ශෙය් 
පමණක් ෙනොව මුළු රෙට්ම ජනතාව අදත් එතුමාෙග් ගුණ 
නිරතුරුවම සිහිපත් කරන බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම, ඈත ඉතිහාසෙය් ධාතුෙසේන රජතුමා විසින් 
කලාවැව ජනතාවට විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සිදු කළාය කියන 
එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාත් කලාවැව ජනතාවට; කලාවැවට පමණක් ෙනොෙවයි, 
අනුරාධපුර පළාතට; රජරටට  විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සිදු 
කළාය කියන කාරණය මතක් කළ යුතු ෙවනවා. 

ෙමවන් උදාර පුද්ගලයකු පිළිබඳව ඉතිහාසයට එක් ෙවලා 
තිෙබන අවස්ථාවක, විෙශේෂෙයන්ම එදා සිට ෙම් දක්වා එතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන ගමන තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්නට එතුමාෙග් දයාබර 
ස්වාමි දියණිය වූ රානි අධිකාරි මැතිනිය අභීතව කටයුතු කරනවාය 
කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

එතුමා අද අප අතර නැතත්, එතුමාෙග් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට රානි අධිකාරි මැතිනිය ඇතුළු දූ දරුවන්ට ශක්තිය, 
 ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, එතුමා 
ෙගන ගිය ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ තව තවත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට  
ෙගන යන්නට රජරට ජනතාවට ආරාධනය කරමින්, අභාවපාප්ත 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි ෙද්ශපාලන නායකයාට උතුම් වූ අමාමහ 
නිවන් සුව අත්ෙව්වා! යි පාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම 
කරන ලද ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මමද ඒ සමඟ 
එකතුවීමට කැමැත්ෙතමි. විෙශේෂෙයන්ම අධිකාරි මැතිතුමාත්, 
අධිකාරි මැතිනියත්, ඒ පවුෙල් අයත් ඉතාමත්ම කිට්ටුෙවන් ආශය 
කිරීෙම් අවස්ථාව මට ලැබුණා. මහජනතාවට ආදරය කළ, 
මහජනතාව ෙවනුෙවන් කැප වූ ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් මම 
එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙගෞරවෙයන් සිහි කරනවා.  

අද දින රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙශෝකයට 
පත් පවුෙල් අය ෙවත යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග කරමි. 

දිවා ෙභෝජනය සඳහා පස් වරු 1.30 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

 
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. 

2003 2004 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙශෝක පකාශය :  
ගරු චන්දා රණතුංග මහතා 

அ தாபத் தீர்மானம்:  
மாண் மிகு சந்திரா ரண ங்க 

VOTE OF CONDOLENCE:  
HON. CHANDRA RANATUNGA 

 
[අ.භා. 1.30 ] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හා අමාත්යවරයකු වශෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කරන ලද පවීණ ෙද්ශපාලනඥයකු 
වූ ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනමි.  

මාවනැල්ල, එරබදුපැලවත්ත ගාමෙය්දී 1928 ජුනි මස 29 
වැනිදා ෙජ්.ඩී.එස්. රණතුංග හා ඇලන් බක්මීෙදණිය යන 
මව්පියන්ට දාව චන්දා රණතුංග මහතා ෙමෙලොව එළිය දුටුෙව්ය. 
තම උපන් පෙද්ශෙය් බැමිණිවත්ත පාසෙලන් මුලික අධ්යාපනය 
හදාරා ද්විතීයික අධ්යාපනය මාවනැල්ල මයුරපාද විද්යාලය ෙලස 
අද හඳුන්වන එවකට මාවනැල්ල ''බයිලිංග්වල්'' පාසැෙලන් හා 
මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් විද්යාලෙයන් හැදෑරුෙව්ය. පාසෙල් 
දීප්තිමත් ශිෂ්යයකු වූ එතුමා එහි ෙජ්යෂ්ඨ ෙහොකී කණ්ඩායෙම් සහ 
මලල කීඩා නායකයා වශෙයන්ද කටයුතු කෙළේය. ෙහොකී සහ 
මලල කීඩා සඳහා විද්යාලයීය වර්ණයන් දිනා ගැනීමටද සමත් වූ 
ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 1947 වර්ෂෙය්දී පාසෙල් කීඩා හා 
අධ්යාපන යන ෙදඅංශෙයන්ම කැපී ෙපනුණු ශිෂ්යයා ෙලස රන් 
පදක්කම ද හිමි කර ගත්ෙත්ය. 

මාෙනල් රණතුංග මැතිනිය සමඟ අතිනත ගත් ගරු චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා රන්ජන් රණතුංග සහ දිල්රුක්ෂි රණතුංග යන දූ 
පුතුන් ෙමෙලොවට දායාද කළ අතර, එතුමාෙග් පුතණුවන් ෙම් වන 
විටත් නීතිඥ වෘත්තිෙය් ෙයෙදමින් සිටී. 

1948දී දුම්රිය ස්ථානභාර නිලධාරියකු ෙලස දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බැඳුණු එතුමා 1951දී එයින් ඉවත් වී ශී ලංකා 
නීති විද්යාලයට ඇතුළත් විය. එතුමා 1956 මැයි මස 03 වනදා 
නීතිඥවරයකු වශෙයන් දිවුරුම් දී කෑගල්ල මෙහස්තාත් 
අධිකරණය, දිසා අධිකරණය සහ මහාධිකරණෙය් නීතිඥයකු 
වශෙයන් කටයුතු කෙළේය. 1956දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
සහෙයෝගය ෙදමින් ෙද්ශපාලන දිවියට පිවිසි ගරු චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා පක්ෂෙය් ජයගහණය ෙවනුෙවන් කැපවී කටයුතු කළ 
අතර, 1965 - 1970 කාලෙය්දී මාවනැල්ල එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
බලමණ්ඩලෙය් උප සභාපති වශෙයන්  සහ කෑගල්ල දිස්තික් 
තරුණ සංවිධානෙය් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කළ අතර, 1980 
ෙනොවැම්බර් මස 20 වැනි දින මාවනැල්ල ආසනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී වශෙයන් දිවුරුම් ෙදන ලදී.  

එෙසේම, 1989 වසෙර්දී ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය 
අමාත්යවරයා ෙලසත්, 1990 සිට ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩනැගිලි දව්ය  
පිළිබඳ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා ෙලසත් කටයුතු කළ එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ  කාල වකවානුෙව් මාවනැල්ල 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය, ආර්ථික 
වශෙයන් හා අධ්යාත්මික වශෙයන් උසස් කිරීම සඳහා යටිතල 
පහසුකම් නැංවීම පිණිස පාසැල් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම, ෙසෞඛ්ය 
මධ්යස්ථාන හා විදුලි ෙයෝජනා කම ඇති කිරීම, ජල පහසුකම් ලබා 

දීම, ගම්බද මාර්ග දියුණු කිරීම, නිවාස  ෙයෝජනා කම ඇති කිරීම 
ආදිය කියාත්මක කෙළේය. එෙසේම, මාවනැල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය තුළ තිබූ මත් පැන් ෙවෙළඳ සැල් වසා දැමීමට 
කටයුතු කළ අතර, එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවා කාලෙය්දී 
මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් කිසිදු මත් පැන් ෙවෙළඳ සැලක් පවත්වා 
ෙගන යාමට අවසර ෙනොදී කියා කිරීම සුවිෙශේෂී කරුණකි.  

තවද එතුමා මාවනැල්ල, අලුත්නුවර ගම්කාර්යය සභාවට 
අයත්ව තිබූ ඇල්පිටිය, බලවත්ගම වසා දමා තිබූ ෙගොඩනැඟිල්ල 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් ෙයෞවන සමාජ සම්ෙම්ලනයට ලබා 
දී තරුණ පුහුණු මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කිරීම, මාවනැල්ල 
එක්සත් සුභසාධක සංගමය ආරම්භ කර එහි 1975 සිට 2014 
ෙතක් පුරා අවුරුදු 40ක් පමණ ගරු සභාපති වශෙයන් කටයුතු 
කිරීම,  තරුණ සංවර්ධනය සඳහා විමධ්යගත මුදල් ෙයොදවා ස්වයං 
රැකියා සඳහා උදවු කිරීම, මාවනැල්ල කප්පාෙගොඩ                     
ශී අෙනෝමදස්සී වැඩිහිටි නිවාසය ආරම්භ කිරීමට මූලිකව කටයුතු 
කර එහි පාලක මණ්ඩලෙය් ගරු සභාපති වශෙයන් කටයුතු කිරීම, 
කෑගල්ල සිංහ සමාජෙය් වෙරක සභාපති සහ පසුව කියාකාරී 
සාමාජිකයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීම, ගාම නිලධාරි වසම් 70ක 
පමණ ෙයෞවන සමාජ ආරම්භ කිරීමට අනුබල දීම සහ ඒවාට 
අවශ්ය කීඩා භාණ්ඩ  සපයා දී තරුණ සංවර්ධනයට දායක වීමත් 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතුය. 

එෙමන්ම, චන්ෙදෝදාගම, රෑනෙකටූගම, මිතගම, තලපිටිගම, 
අල්ෙක්ගම ආදී උදා කළ ගම්මාන තුළින් දුප්පත් ජනතාවට නිවාස 
ලබා දීමත්, මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් පදිංචි ජනතාවෙග් ෙමන්ම 
වෘත්තිකයන්ෙග් කායික සහ මානසික වර්ධනයද, කීඩා  
ෙකෞෂල්යයද වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින් 1957 වර්ෂෙය්දී 
මාවනැල්ල විෙනෝද කීඩා සමාජය ආරම්භ කිරීෙම් පුෙරෝගාමියකු 
වූ එතුමා එහි ආරම්භක ෙල්කම් වශෙයන්ද, වසර ගණනක් 
සභාපති වශෙයන්ද, අනතුරුව මිය යන ෙතක් එහි අනුශාසක 
වශෙයන් ද කටයුතු කෙළේය. තවද, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
මාඔය ෙදපස රුක්ෙරෝපණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, 
ෙහම්මාතගම ෙපොලිස් ස්ථානය ඉදි කිරීම සහ එය ආරම්භ කිරීම, 
ගාමීය දුප්පත් ජනතාවට වඩු, ෙපදෙර්රු කර්මාන්ත සඳහා 
උපකරණ සහ පුහුණුව ලබා දීම, මාවනැල්ල ෙපොදු ෙවෙළඳ 
සංකීර්ණය සෑදීම සහ නගර සැලැස්ම සකස් කිරීම වැනි විශාල 
ෙසේවාවන් රැසක් එතුමාෙග් කැප වීම මත කෑගලු ජනතාවට 
ලැබුණි. 

සෑම පසෙළොස්වක ෙපොෙහොය දිනකම ෙපෙහවස ් සමාදන් වූ 
එතුමා 1966 වසෙර් මාවනැල්ල එක්සත් ෙබෞද්ධ සමිතිය ආරම්භ 
කර 1995 වසර ෙතක් එහි සභාපති වශෙයන් කටයුතු කිරීම, 2009 
වසෙර් මාවනැල්ල ශීමත් අනගාරික ධර්මපාල පදනම ආරම්භ 
කරමින් එතුමාෙග් ධන පරිත්යාගෙයන් ශීමත් අනගාරික ධර්මපාල 
පිළිරුවක් ඉදි කර අනගාරික ධර්මපාල චින්තනය පෙද්ශෙය් 
ජනතාව අතර සහ දහම් පාසල් සිසුන් අතර පචලිත කිරීමට 
කටයුතු කිරීම, මහනුවර මධ්යම ෙබෞද්ධ සංවිධානෙය් කියාකාරි 
සාමාජිකෙයකු වශෙයන්ද, සමස්ත ලංකා ෙබෞද්ධ මහා 
සම්ෙම්ලනෙය් යාවජීව සාමාජිකෙයකු වශෙයන්ද කටයුතු කිරීම, 
ධර්ම පුස්තක ෙපොත්පත් රාශියක් ෙබලිගම්මන ෙපොත් ගුල් 
විහාරස්ථානෙය් විද්යාවර්ධන පිරිෙවෙන් අධ්යාපනය ලබන 
සාමෙණ්ර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාෙග් පෙයෝජනය සඳහා පරිත්යාග 
කිරීම සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම එතුමා සිදු කළ සුවිෙශේෂි 
ආගමික ෙසේවාවන් ෙලස ෙපන්වා දිය හැකිය. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1982 වර්ෂෙය්දී ඉන්දියාෙව් නවදිල්ලි 
නුවර පැවැති, ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය සහ පටිපාටිය පිළිබඳ කලාපීය සමුළුව 
සඳහා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායමට එක් වීම, 1985 
කැනඩාෙව් ඔටාවා නුවර පැවැති 74වන අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු 

2005 2006 
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සමුළුව සඳහා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම හා 
1992 වසෙර් තායිලන්තය, සිංගප්පූරුව සහ ඉන්දුනීසියාව ආදි 
රටවල අධ්යයන චාරිකාවල නිරත වීම තුළින් ලබා ගන්නා ලද 
අත්දැකීම් සමුදාය ද ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙසේවය පිණිස ෙයොදාගත් 
එතුමා මුළු මහත් සමාජයටම ආදර්ශවත් චරිතයක් ෙලස සිය 
ජීවිතය වාසනාවන්ත අයුරින් ෙගවමින් අවුරුදු 87ක් ආයු වළඳා 
2015 මැයි මස 30වන දින ෙමෙලොව හැර ගිෙය් සැමට ෙසෝ සුසුම් 
ඉතිරි කරමිනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, 1980 වර්ෂෙය් සිට 1994 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 13කට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ 
හිටපු අමාත්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් අභාවය 
ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර 
බිරිඳ, දියණිය, පුතණුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා 
යැවිය යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි.    

 
[අ.භා. 1.38] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් 

විෙයෝව පිළිබඳ ෙගනා ෙශෝක ෙයෝජනාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
ෙවනුෙවන් අපි එක් ෙවනවා, ගරු සභානායකතුමා සඳහන් කළ 
කරුණුවලට එකඟ වනවාත් සමඟම. චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියටත්, රාජ්ය අමාත්යවරයකු 
හැටියටත් අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙය් හවුල්කරුවකු හැටියටත් 
කටයුතු කළා මට මතකයි. විවිධ පශ්නවලදී, අමාරු කාල 
පරිච්ෙඡ්දවලදී ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහොම මිතශීලිභාවෙයන් 
විපක්ෂය සමඟ සුහදව කතා බස් ෙකොට විවිධ කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් විසඳුම් මාර්ග ඇති කිරීම සඳහා එතුමා කටයුතු 
කළා. ෙකොට්ඨාස වශෙයන් ෙහෝ ෙව්වා, දිස්තික්ක වශෙයන් ෙහෝ 
ෙව්වා මන්තීවරුන්ෙගන් ෙකරුණු ඉල්ලීම්වලට ඉතාම ඉවසීෙමන්, 
සානුකම්පිකව හා ඵලදායි ෙලස සවන් දුන් එතුමා රාජ්ය 
ඇමතිවරයකු හැටියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉෂ්ට කළා.     

එම ඇමති ධුරෙයන් තමන්ෙග් ආසනයට පමණක් ෙනොව, 
තමන්ෙග් දිස්තික්කයට පමණක් ෙනොව ඒ ආකාරෙයන්ම 
අෙනකුත් පෙද්ශවලටද  උදවු වී කටයුතු කිරීෙම් ආදර්ශය එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලන තුළින් ලබා දුන්නා.  

එතුමා පැවත එන රණතුංග පවුල ඒ පෙද්ශෙය් ඉතාම 
ෙගෞරවාන්විත පවුලක්. ඒ වාෙග්ම රෙට් ෙගෞරවය දිනා ගත් 
පවුලක්, ගරු කථානායකතුමනි.  අෙප් රෙට් අමාරුම කාලෙය් 
හමුදාපතිවරයකු ෙලස කටයුතු කළ එතුමාෙග් පවුලට අයත් 
රණතුංග හමුදාපතිතුමාද අපි ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම ඒ පවුලට අයත් අෙනක් සෙහෝදරවරු සියලු ෙදනා 
සමඟ චන්ද රණතුංග මැතිතුමා ලැබූ අත් දැකීම් හා ආභාෂයන් 
සම්භාරය ඒ ක්ෙෂේතවල යම් යම් තීරණයන් ගැනීෙම්දී උදවු කර 
ෙගන කටයුතු කළ බව ෙම් අවස්ථාෙව් මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් 
සිහිපත් කරනවා. ෙමොකද, ඒ කාලය ඇඳිරි නීතිෙයන් පිරුණු, හදිසි 
නීති ෙයන් පිරුණු වකවානුවක්. එවැනි වකවානුවකදී මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වුණු අභිෙයෝගාත්මක තත්ත්වයන්ට  චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා  මැදිහත් වුණු අවස්ථා මම ඉතා කෘතෙව්දීත්වෙයන්, 
ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා.  

අෙප් රෙට් ෙකොඳු නාරටිය වන ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිෙය්ත්, 
සම්බුද්ධ ශාසනෙය්ත් ආරක්ෂාව පිණිස එතුමාෙග් ජීවිත කාලය 
තුළ විශාල කැපවීමකින්, දායකත්වයකින් කටයුතු කළා. සම්බුද්ධ 

ශාසනෙය් ආරක්ෂාව, ජාතියක පැවැත්මට කරන ආරක්ෂාවක් 
හැටියට දැක්ක ෙම් අය, විශාම ගියාට පසුව තමන්ෙග් ජීවිත 
කාලෙය් ඉතිරි ෙකොටසත් ඒ ෙවනුෙවන්ම හවුල් වී කටයුතු කළ 
බව එතුමා අපට හමු වුණු අවස්ථාවල ලැබුණු අත් දැකීම බව ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් විෙයෝව ෙවනුෙවන්  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙශෝකය  එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් සියලු 
ෙදනාට පිරිනමන අතර, එතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 1.42] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් සිටි ෙබොෙහොම 

ෙජ්යෂ්ඨ, අවංකව ෙසේවය කළ උත්තමයන් කිහිප ෙදනකු ගැන 
ෙශෝක පකාශ කරන අවස්ථාෙව්, චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන 
කථා කරන විට මා කියන්න ඕනෑ, එතුමා අෙප්  කුරුණෑගල 
දිස්තික්කයට අල්ලපු දිස්තික්කය වන කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් 
ෙකනකු බව. මා දුටුෙව් එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානී අවංක 
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියටයි.  රණතුංග පවුෙල් චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා අෙප් රෙට් යුද හමුදාපතිවරයා හැටියට 
සිටියා.  එතුමාෙග් සෙහෝදරයා යුද හමුදාපතිවරයා හැටියට සිටියා 
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් යුදමය තත්ත්වය පැවැති කාලෙය් 
ෙමෙහයුම් මධ්යසථ්ානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතු කළා. චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා ෙද්ශපාලනෙය් නිරතව සිටින විට කාටවත් 
ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න, ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න, තමන් 
දූෂිතෙයක්ය කියන වචනය අහන්න කටයුතු කෙළේ නැති ෙහොඳ, 
අවංක, ආදර්ශවත් චරිතයක් බව මට කියන්න පුළුවන්. එතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීයි. හැබැයි, කියන්න තිෙබන ෙද් ෙකළින් 
කියපු ෙකෙනක්.  

මට මතකයි, කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලදී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාට වුණත් ෙකළින් කථා කළා,  තර්ක කළා. 
හමුදාෙව් සිටි සිරිල් රණතුංග මැතිතුමා වාෙග් එතුමාෙග් චරිතය 
තුළත් පතිපත්තියක් තිබුණා. එවැනි උත්තමයන් තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නත් ඕනෑ.    එතුමා ගැන දීර්ඝ ෙලස කථා 
කරන අද දවෙසේ  ඒකත් මා කියන්න ඕනෑ. චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමා මා ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් ෙවලා සිටි ෙවලාවලත්, මා 
දිසා ඇමති, පධාන ඇමති ෙවලා ඉන්න ෙවලාවලත් එතුමා මා 
එක්ක හුඟාක් කරුණු කථා කර තිෙබනවා. යම් යම් ව්යාපෘති ගැන 
කථා කර තිෙබනවා. එතුමා ඇවිල්ලා මා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. 
සමහර ෙවලාවට යම් යම් අදහස ්විමසද්දී  මා එක්කත් තර්ක කළ 
අවස්ථා තිෙබනවා. නිහතමානීකම හා සෘජු බව ෙද්ශපාලනෙය්දී 
ඉතා ෙහොඳ උත්තම ලක්ෂණ. ඒ උත්තම ලක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන අපි කවුරුත් ආදර්ශවත් වන්න ඕනෑ. ඒ 
ආදර්ශය තමයි අපට ඕනෑ කරන්ෙන්.  

අපි මහජන ෙසේවකෙයෝ. අපි පාලකෙයෝ ෙනොෙවයි. මහ 
ජනතාව පත් කරන; මහ ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් එන මහජන 
ෙසේවකෙයෝ විධියට අපි ඒ ෙසේවය හරියට කරන්න ඕනෑ. එතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තුළ ෙකළින් කථා කරන ලක්ෂණය තිබුණා. යම් ෙදයක් එතුමාට 
කරන්න පුළුවන් නම්, එතුමා "පුළුවන්." කියනවා. බැරි නම්, 
"බැහැ." කියනවා. ෙද්ශපාලනෙය් දීර්ඝ ගමනක් යන ෙකෙනකුට 
සමහර විට ඒක අවාසිදායක වන්නත් පුළුවන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ජීවත්ව සිටි කාලෙය් ඒ ටික හරියට කළ 
උත්තමෙයකු විධියට චන්දා රණතුංග උත්තමයාට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් උපහාරය පමණක් ෙනොෙවයි, අමා මහ නිවන් 
සුව අත්වන්න කියා පාර්ථනා කරනවා! 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙගන් 
තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. දීර්ඝ වශෙයන් අපට ෙශෝක පකාශ 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න තිෙබන නිසා අභාවයට පත් වූ මෙග් 
ෙසසු සෙහෝදර අද දින ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන 
ෙජ්යෂ්ඨ මැති ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදනා පිළිබඳවත් වචන 
කීපයක් කථා කරන්න මා අවසර ඉල්ලනවා.  

ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා පිළිබඳවත් මා කථා කරන්න 
ඕනෑ. මට මතකයි, 1971දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා මා 
සංවිධායකවරෙයකු වශෙයන් පත් කළා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහතා තමයි එවකට අෙප් නායකයා. ඒ කාලෙය් අතුරු 
මැතිවරණයක් ආවා.  

අනුරාධපුරෙය්, කලාවැව කියන ආසනෙය් මම සංවිධායක. 
අධිකාරි මැතිතුමා ඒ මැතිවරණයට තරග කළා. ලංකා ඉතිහාසෙය් 
අවුරුදු 5ක මහා සාගතයක් ආවා. ඒ 1970-74 කාලෙය්. ඒ කාලෙය් 
කන්න ෙබොන්න ෙබොෙහොම හිඟයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. මට තවම 
මතක් වනවා, ඒ යුගෙය් අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනවල හාල් 
ෙසේරු ෙදකකට වඩා පාෙර් ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැති බව. එදා 
ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තමයි තිබුෙණ්. ඒ යුගෙය් මිරිස් 
රාත්තලකට එහා ෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. "ෙපොලු" කියලා 
එකක් ඒ කාලෙය් ඇවිල්ලා තිබුණා. එදා තරුණ 
සංවිධායකවරෙයකු විධියට මට දුන්ෙන් කලාවැව කියන ඉතාම 
දුෂ්කර ආසනයක්. ඒ කාලෙය් මෙග් ජීවිතෙය් අමතක ෙනොවන 
සිද්ධීන් කීපයක් තිෙබනවා. ඒවා මම කියන්න ඕනෑ. කලාවැව 
ආසනෙය් තිබුණු එක් දුෂ්කර ගමකදී මට මුහුණ පාන්න වූ 
සිද්ධියක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මතක් වනවා. ඒ ගෙම් නම මට 
හරියට මතක නැහැ. ඒ දුෂ්කර ගම්මානය ෙබොෙහොම පැරණි 
සංකල්ප ගම්මානයක්. ඒ ගම්මානයට සතුන් එන හින්දා රතු 
ඉන්දියන්කරුවන්ෙග් වාෙග් වෙට්ට ෙගවල් හදා මැද මිදුලක් වාෙග් 
තිබුණා.  

අධිකාරි මැතිතුමාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී මට අමතක 
ෙනොවන සිද්ධීන් කීපයක් තිෙබනවා. කැලය ඇතුෙළේ තිෙබන ඒ 
ගමට මාත් ගියා. ඒ ගෙම් නැවතිලා තමයි අපි ඡන්ද ව්යාපාරය 
කෙළේ. අපි ෙගන ගිය කෑම ටික අපට කන්න බැරි වුණා. අපට ඒ 
ගෙම් ළමයින්ට අප ෙගන ගිය කෑම ටික ෙදන්න වුණා. ඒ 
ළමයින්ට අඳින්න ඇඳුමක් නැහැ. ඒ ළමයින්ෙග් බඩවල් පිම්බිලා. 
ඒ ළමයි මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපළුණා.  

එදා ඒ මැතිවරණය ෙහට නම්, අද වාෙග් දවසක මම ඒ දුෂ්කර 
ගෙම් ෙගයක් ෙගයක් පාසා පයින් ගියා. ඒ යන ගමෙන්දි මම එක 
ෙගදරකට ගියා. ඒ ගම්මානය වාමාංශික වාෙග් ගම්මානයක්.        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙබොෙහොම පබල තැනක් තිබුණු 
ගම්මානයක්. ඒ ගම්මානෙය් එක ෙගදරකට ගිහිල්ලා මම කිව්වා, 
"අම්ෙම්, ඔයෙගොල්ලන් දුක් විඳිනවා. හරියට කන්න නැහැ. වතුර 
නැහැ. අඳින්න ෙදයක් නැහැ ෙන්, ෙම් වතාෙව් අලියට ඡන්දය 
ෙදන්න. අලියෙගන් තරග කරන අධිකාරි මැතිතුමාට ඡන්දය 
ෙදන්න." කියලා. එතෙකොට ඒ අම්මා කිව්වා, "මහත්තෙයෝ, අපි 

කවදාවත් අලියට කතිරය ගහලා නැහැ. ෙම් සැෙර් අපි අලියට 
ෙදනවා." කියලා. දුවත් ෙගදර හිටියා. මම කිව්වා, "නංගී, ඔයා 
ෙහට අලියට ඡන්දය ෙදන්න." කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඇය "බැහැ." කිව්වා. මම ෙම් ඇත්ත කථාවක් කියන්ෙන්. මෙග් 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් අමතක ෙනො වන ෙදයක් තමයි මා ෙම් ගරු 
සභාවට කියන්ෙන්. ෙම් තරුණ කාන්තාව කිව්වා, "මට යන්න 
බැහැ." කියලා. මම සෑෙහන ෙවලාවක් කථා කරද්දි ඒ අම්මා තම 
දුවට කිව්වා, "නැහැ, මා එක්ක ඡන්දය දාන්න යන්න උඹ එන්න 
ඕනෑ." කියලා. ෙම් ළමයා ෙග් ඇස්වලින් කඳුළු ආවා. මම ඇහුවා, 
"ෙමොකද නංගී ඔයාට ඡන්දය දාන්න යන්න බැරි? ඡන්දය 
කියන්ෙන් ඔයාට අයිති ෙදයක් ෙන්. ෙමොකද කරන්ෙන්?" කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, "මට ඡන්දය දාන්න ඇඳෙගන යන්න 
ඇඳුමක් නැහැ" කියලා ෙම් ළමයා කිව්වා. තමන්ට තිෙබන ආත්ම 
ෙගෞරවය, ආඩම්බරකම පැත්තකින් තබා, කඳුළු පිරි දෑසින් යුතුව 
ලජ්ජාෙවන් ෙම් ළමයා කිව්වා, "මට ඡන්දය දාන්න ඇඳෙගන 
යන්න ඇඳුමක් නැහැ" කියලා. මෙග් ජීවිත කාලය තුළදී මට ඒ සිදු 
වීම අමතක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ  ෙකොෙහොම ෙහෝ ඒ 
ළමයා ඡන්දය දාන්න ගියා.  

එදා අධිකාරි මැතිතුමා, අපි ඡන්ද කටයුතු කළ ඒ අවස්ථාෙව්දී  
අපට ෙබොන්න වතුර තිබුෙණ්වත් නැහැ. ඡන්ද කටයුතු අවසන් 
කරලා මම ආෙව් ෙහපටයිටීස් - කහ උණ -  හැදිලා. ඩර්ඩන්ස් 
ෙපෞද්ගලික ඉස්පිරිතාෙලන්  ඒ සඳහා ෙබෙහත් ගන්න මට සිදු 
වුණා.  

එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා නායකයා වීම නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ෙලොකු පිබිදීමක් ඇති වුණා. ඒක අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් වුණා. අලිෙයක් කුංච නාදය නඟනවා වාෙග් මහා 
ගාම්භීර හඬක් තමයි අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුෙණ්. එතුමාෙග් 
ගමනත් හරිම ෙත්ජාන්විතයි. එතුමා  පතිපත්තිගරුක අෙයක්. 
කියන්න තිෙබන ෙද් මුහුණට ෙකළින්ම කියනවා.  

එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ මම දැක්ෙක් සිංහ නාදය නඟන 
සිංහෙධ්නුවක් වාෙග්. එතුමිය ගැනත් අපට ආඩම්බරෙයන් කථා 
කරන්න පුළුවන්. ඇත්ෙතන්ම රාණි අධිකාරි මැතිනිය අපට 
අමතක කරන්න බැරි අෙයක්. එතුමිය උත්තම භාර්යාවක්. එතුමිය 
ෙබොෙහොම ෙකළින් වැඩ කටයුතු කළා. ඒ වාෙග් කාන්තාවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් ටික ෙදනායි. එතුමිය පළාත් සභා 
ඇමතිවරියක් වශෙයන් සිටිමින් තමන්ෙග් ආදර ස්වාමි පුරුෂයාෙග් 
වැඩ කටයුතුවලටත් අතහිත ෙදමින් කටයුතු කළා.  

අධිකාරි මැතිතුමා හැම ක්ෙෂේතයකම තනතුරු දැරුවා. ගම් 
සභාෙව්, පළාත් පාලන ආයතනවල වාෙග්ම අමාත්යාංශවලත් 
එතුමා මහා යුග පුරුෂෙයක් විධියට වැඩ කළා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වා! කියා 
පාර්ථනා කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ගැන 
සඳහන් කිරීෙම්දී කියන්නට ඕනෑ, එතුමා  ඔබතුමාෙග් වාෙග්ම 
මෙගත් ඥාතිෙයක් වන බව. එතුමාට කටුගම්ෙපොලත් ඥාතීන් 
ඉන්නවා. දිවුලපිටිෙය් තමයි එතුමා පදිංචි ෙවලා හිටිෙය්. එතුමා 
පළමුෙවන් ගුරුවරෙයක් විධියටත් පසුව විදුහල්පතිවරෙයක් 
හැටියටත් කටයුතු කළා. එතුමා ගුරුවරෙයක් විධියට 
ශිෂ්යයන්ෙගන් පුදුම ෙගෞරවයක් ලබපු ෙකෙනක්. ගම් සභාෙව් 
සිටි කාලෙය්ත් එතුමා, 'මහා ජය තිලක' ෙකෙනකු විධියට කියා 
කළා.  එතුමා  කියන්න තිෙබන ෙද් කියන, කරන්න ඕනෑ ෙද් 
කරන, ෙබොෙහොම අවංක, පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ්ය වූ පුද්ගලෙයක්.  

මම කුරුණෑගල දිසා ඇමති හැටියට හිටපු කාලෙය් එතුමා 
ගම්පහ දිසා ඇමතිවරෙයකු හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 
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දිවුලපිටිය පෙද්ශය නැඟිටුවන්න ෙබොෙහෝ කටයුතු කළා. එතුමා 
මම දැක්ක ෙබොෙහොම නිහතමානී පුද්ගලෙයක්. නමුත් තරහ ගියාම 
සිංහෙයක් වාෙග්, කාටවත් බිය ෙනොවී ෙකළින් කථා කරන 
ෙකෙනක්. ඒ උත්තමයා හැම ෙවලාෙව්ම සිනා මුසු මුහුණින් තමයි 
හිටිෙය්. ආර්ය සිංහල ඇඳුම ඇඳෙගන වැඩ කළ ඒ උත්තමයා  අපි 
ෙබොෙහොම ගරු කරන ෙකෙනක්. එතුමා අපි කාටත් ආදර්ශයට 
ගන්න පුළුවන් උත්තමෙයක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමතියි. එතුමාෙග් පුතණුවන්  ෙම් අවස්ථාවට සහභාගි ෙවලා 
ඉන්නවා. එතුමාෙග්  අභාවය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙශෝකය 
පවුෙල් අයට දන්වා සිටිනවා.  ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාට 
අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වා! යි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ගැන කථා 
කරන්න  කැමැතියි. ෙපොල්ගහෙවල ආසනය තමයි, ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා නිෙයෝජනය කෙළේ. එතුමා හිටිෙය් 
අෙප් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි.  එදා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සිටියදී එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥෙයකු 
හැටියට කටයුතු කළා. පුද්ගලෙයක් මනින්න ඕනෑ පාට, පක්ෂ මත 
ෙනොෙවයි. පුද්ගලෙයක් මනින්න ඕනෑ, ඒ පුද්ගලයාෙග් චරිතය, 
පතිපත්ති සහ ඒ පුද්ගලයා කියා කරන ආකාරය හා ඔහුෙග් සිතුම් 
පැතුම් අනුවයි. ෙද්ශපාලනඥෙයක් තමන් බලයට පත් කළ 
ජනතාව අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ; ජනතාවෙග් ෙසේවකයකු  - 
වැඩ කරන ෙකනකු - විධියට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
එදා අපි විපක්ෂෙය් හිටිෙය්. අද අපි කථා කරන ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා විශාල යුග ෙමෙහවරක් කරපු ෙකෙනක්. ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා මම දකින්ෙන් ඉතා ෙහොඳින් කටයුතු කරපු 
උත්තම ෙකනකු විධියටයි. 

ෙපොල්ගහෙවල ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ඡන්ද 5,000කින් 
ඒ මැතිවරණය දිනලා,  මන්තීවරයකු වශෙයන් පත්ව විත් එතුමා 
සමාජයට විශාල ෙසේවයක් කළා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරෙයක් විධියට සිටියදීත්, පධාන ඇමති වශෙයන් සිටි 
කාලෙය්දීත් කවදත් එතුමා සිනා මුසු මුහුණින් තමයි කා සමඟත් 
කථා කෙළේ; කටයුතු කෙළේ. එතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානීව උත්තම 
ෙසේවයක් කළ ෙකෙනක්. එතුමාෙග්  අභාවය පිළිබඳ මාෙග් 
ෙශෝකය ෙමම අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් පවුෙල් සෑම ෙදනාටම  
පකාශ කරනවා.  

උත්තමයින් හතර ෙදනකු ගැන අපි අද කථා කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අත්යවශ්ය, නිහතමානී, අවංක මහජන 
ෙසේවකයන් හතරෙදනකු ගැනයි අපි අද ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා 
කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාට 
අමා මහ නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, අෙප් 
ෙගෞරවයත්, උපහාරයත් ඒ උත්තමයන්ෙග් පවුල්වල සැම 
ෙදනාටම පුද කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.56] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත ගරු චන්දා රණතුංග මැතිතුමා 

ගැන වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ඉඩ ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. දිවංගත චන්දා 
රණතුංග මැතිතුමා මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් පාසෙලන් 
ඉෙගනුම ලැබ, ෙහොඳ නීතිඥවරයකු වී ඒ හරහා රටට  මහඟු 
ෙසේවාවක් ඉටු කළා. එතුමා ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක් හැටියට කටයුතු 
කරමින් විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ල පෙද්ශෙය්ත්, ඒ අවට 
පෙද්ශවලත් ආගමික කටයුතුවලට සහභාගි වුණා. එතුමා 1980 
වසෙර්දී ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා. එදා ඉඳලා 

මහජන ෙසේවකෙයක් හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ලටත්, 
කෑගල්ල දිස්තික්කටයත් නිහතමානී ෙසේවයක් ඉටු කළා. ඉදිකිරීම් 
හා ෙගොඩනැඟිලි දව්ය පිළිබඳ ව්යාපෘති ඇමතිවරයා හැටියට 
විෙශේෂෙයන්ම මාවනැල්ෙල් උදා කළ ගම් හැදුෙව් දිවංගත ගරු 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලායි. එතුමා ඒ 
හරහා ෙවෙහර විහාර දියුණු කරන්නත් කටයුතු කළා; පාසල් 
දියුණු කරන්නත් කටයුතු කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්ත දවෙසේ 
සිට එතුමා නැවතත් නීතිඥයකු හැටියට කටයුතු කළා. එතුමා 
කිසිම විෙටක මහ ජනතාවෙගන් ඈත් වුෙණ් නැහැ. එතුමා සෑම 
විටම මහ ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කළා. අපි දන්නවා, එතුමා 
අනගාරික ධර්මපාල පදනෙම් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ 
බව. ඒ හරහා සමාජයට විශාල ෙසේවයක් ඉටු කළා. ගන්ථ රචනා 
කිරීමට පවා එතුමා කටයුතු කළා.  

එතුමාෙග් අභාවය නිසා අද එතුමාෙග් භාර්යාවත්, පුත 
රත්නයත්, දියණියත්, ඒ වාෙග්ම මුණුබුරනුත් ෙශෝකයට පත් වී 
සිටිනවා. කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට විෙශේෂෙයන්ම මම සෑම විටම -මැතිවරණයකට ෙපර ෙහෝ 
උපෙදස් ගන්න ඕනෑ සියලු අවස්ථාවලදී- එතුමා හමු ෙවලා කථා 
කරලා තමයි කටයුතු කෙළේ. ඒ විධියටයි මැතිවරණයකට මුහුණ 
ෙදනෙකොට, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි ෙද්ශපාලනික වැඩක් 
කරන්න යනෙකොට අප කටයුතු කෙළේ. එම නිසා එතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව අපටත් විශාල ෙශෝකයක් දැෙනනවා. එතුමාෙග් 
පවුෙල් අයට එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ මාෙග් ෙශෝකය පකාශ 
කරන ගමන්, එතුමාට අමා මහ නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා 
කරමින්, මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා, ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.59] 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
ගරු කථානායකතුමනි, දිවංගත හිටපු අමාත්ය, ඒ වාෙග්ම 

කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් නායකයකු වශෙයන් කටයුතු කළ ගරු 
චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග්  අභාවය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කරන ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න 
ඕනෑ.  

චන්දා රණතුංග මැතිතුමා ගැන කථා කරන ෙකොට අප සියලු 
ෙදනාටම එතුමාෙග් මුළු ජීවිතයම පරමාදර්ශයක් කර ගන්න 
පුළුවන්. එතුමා මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් ඉපදිලා, ඒ පෙද්ශෙය්ම 
හැදිලා වැඩිලා, මාවනැල්ල මයුරපාද විද්යාලෙයන් මූලික 
අධ්යාපනය ලබලා, මහනුවර ශාන්ත සිල්ෙවස්ටර් විද්යාලෙයනුත් 
අධ්යාපනය ලබා තිෙබනවා. අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබන 
ආකාරයට එතුමා එම විද්යාලෙය් දීප්තිමත් ශිෂ්යෙයක් බවට පත් 
ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දක්ෂ කීඩ කෙයක් 
ෙලස විවිධ අවස්ථාවලදී ෙනොෙයක් ආකාරෙය් සහතික-සම්මාන 
ලබා ගත් කීර්තිමත් ශිෂ්යෙයක් හැටියට තමයි එතුමා එදා කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව එතුමා සුපුරුදු පරිදි 
මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් තමන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතුවලට සහ 
අෙනක් රැකියා කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පසුව එතුමා නීති 
විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවලා නීති ශිෂ්යෙයක් හැටියට ඉඳලා, 
නීතිඥෙයකු හැටියට දිවුරුම් දීලා මාවනැල්ල පෙද්ශෙය් 
නීතිඥෙයකු හැටියට කටයුතු කරමින් කීර්තිමත් නීතිඥෙයකු බවට 
පත් වුණාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

2011 2012 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා එදා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිටුපසින් සිටිමින් අෙප් 
හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එවකට එම 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
සිටිෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයකු ෙවලා හිටපු සී.ආර්. ෙබලිගම්මන 
මැතිතුමායි. 1977 වසෙර්දී එතුමාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවන් 
එතුමාෙග් පිටුපස ඉඳලා විශාල ශක්තියක් වුෙණ්ත්, චන්දා රණතුංග 
මැතිතුමාය කියන එක  ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
ෙබලිගම්මන මහත්මයා අභාවපාප්ත වුණාට පසුව මාවනැල්ල 
පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා හැටියට පත් කළ යුත්ෙත් කවුද කියන එක 
ගැන තීරණය කිරීමට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම 
එවකට ගරු අගාමාත්ය වශෙයන් සිටි ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් 
කිසිම පශ්නයක් ඇති වුෙණ් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී කිසිම පශ්නයක් නැතුව එතුමා අවස්ථානුකූලව එම 
ෙකොට්ඨාසෙය් මන්තීවරයා වශෙයන් පත් කරන්න කටයුතු 
ෙකරුවා.  

මම හිතන විධියට එම වකවානුෙව් සිට 1994 වසර දක්වාම 
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්, රාජ්ය අමාත්යවරෙයක් 
වාෙග්ම අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු ෙකරුවා. එතුමා 
මාවනැල්ල ෙකොට්ඨාසයට විතරක් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
කෑගලු දිස්තික්කෙය්ම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙබොෙහොම කැප 
ෙවලා කටයුතු ෙකරුවා. එම වකවානුව තුළදී මට එතුමා දැන 
හඳුනා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ෙමොකද, මෙග් පියා වන 
වින්සන්ට් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, එතුමාත් සමකාලීනයන් හැටියට 
තමයි ඒ කාලෙය් හිටිෙය්. ගරු කථානායකතුමනි, මම 1991 වසෙර් 
යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට පත් වන 
විට, එතුමා රාජ්ය අමාත්යවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා දිස්තික්කෙය් නායකයා හැටියට කටයුතු ෙකරුවා. 
ඒ නිසා අපට නිරන්තරෙයන් එතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා 
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. පාෙද්ශීය සභාෙව් වැඩ 
කටයුතු කිරීම සඳහා එතුමා හැම අවස්ථාෙව්ම අපට අවවාද-
අනුශාසනා ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන එතුමා ඉතාම ෙහොඳින්, 
ආදර්ශවත් විධියට අපට අවවාද-අනුශාසනා ලබා දුන්නාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

 එතුමා කිසිම අවස්ථාවක ෙද්ශපාලන ෙභ්දයක් බැලුෙව් නැහැ 
කියන එක අපි දන්නවා. එතුමා හැම අවස්ථාෙව්දීම හැම ෙකනාටම 
ෙබොෙහොම කරුණාෙවන්, ෛමතී සහගතව සැලකුවා. තමන් 
හමුවට පක්ෂ-විපක්ෂ ඕනෑම ෙකෙනකු ආවා නම්, ඒ එන හැම 
ෙකනාටම එතුමා කිසිම ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙසේවය සැලසුවාය 
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ෙගෞරවයක් හැටියට අප 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.  

1989 වසෙර්දී ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට කටයුතු කළ එතුමා ගරු ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී  -1990 වසෙර් සිට- ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩනැඟිලි දව්ය 
පිළිබඳ ව්යාපෘති අමාත්යවරයා වශෙයන් ද කටයුතු කළා. ෙම් රෙට් 
නිවාස විප්ලවය ඇති වුණු ඒ අවසථ්ාෙව්දී නිවාස ඉදි කරන්න, 
විෙශේෂෙයන්ම කෑගලු දිස්තික්කෙය් "ගම් උදා ව්යාපාරය" 
වැඩිදියුණු කරන්න එතුමා ෙලොකු ෙමෙහවරක් ෙකරුවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සිහිපත් කරනවා. එතුමා එම විෂයට 
සම්බන්ධව සිටි කාල පරිච්ෙඡ්දයට අයත් පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් 
වාර්තා කියවන ෙකොට, එතුමා එම විෂය සම්බන්ධව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා හිටියාද කියලා අපට ෙපනී යනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, එතුමා යටෙත් තිබුණු ෙගොඩනැඟිලි දව්ය සංස්ථාව, 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වැනි ආයතන -අද වාෙග් ෙනොෙවයි- ලාභ 

ලබන, ඉතාම කාර්යක්ෂම ආයතන බවට පත් කරන්නත් එදා 
එතුමා ෙබොෙහොම කැප ෙවලා කටයුතු ෙකරුවාය කියන එකත් අපි 
මතක් කරනවා. 

මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා ගැන කථා කරන ෙකොට, අද කාලෙය් ෙද්ශපාලනය 
කරන -අපි වාෙග්- අයට ඉතාම ආදර්ශවත් චරිතයක් හැටියට තමයි 
එතුමා හඳුන්වන්න තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා 
ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගත්තාට පසුව කෑගලු දිස්තික්කෙය් ෙලොකු 
හිඩැසක් ඇති වුණා. මම හිතන විධියට එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් 
සමු ගත්තාට, එතුමාෙග් සමාජ ෙසේවා කටයුතු අත හැරිෙය් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක් 
හැටියට එතුමා හැම ෙපෝයටම සිල් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ 
සමිති-සමාගම්වලට සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. තමන්ට 
ෙද්ශපාලනෙය් තනතුරක් ෙනොතිබුණාය කියලා එතුමා නිකම් 
හිටිෙය් නැහැ. හැම අවස්ථාෙව්දීම එතුමා එම කටයුතු සඳහා 
ෙවෙහස ෙවලා කටයුතු ෙකරුවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අවසාන වශෙයන්, එතුමාට නිර්වාණ සම්පත්තිය අත් ෙව්වා! 
කියලා පාර්ථනා කරමින්, එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අපෙග් 
ෙශෝකය එතුමාෙග් පවුෙල් අයටත්, එම දූ දරුවන්ටත් දන්වා යවන 
ෙලසත් ඉල්ලා සිටිමින් ගරු කථානායකතුමාට නැවත වරක් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තී, චන්දා රණතුංග මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා 
අනුමත කරමින් මම ද ඒ සමඟ එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

විෙශේෂෙයන්ම චන්දා රණතුංග මැතිතුමාත්, එම පවුෙල් සියලු 
ෙදනාත්, දිවංගත ෙජරල් රණතුංග මැතිතුමාත් මා ඉතාම 
කිට්ටුෙවන් ආශය කළ අයයි. චන්දා රණතුංග මැතිතුමා කාෙග්ත් 
ෙගෞරවයට පාත වුණු, සෑම ෙදනාෙග්ම පශංසාවට ලක්වුණු අවංක 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක 
ෙයෝජනාවට මමද එක් ෙවමින්, ෙමම රැස්වීමට අදාළ  නිල 
වාර්තාෙව් - හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් - පිටපතක් ෙශෝකයට පත් එම 
පවුෙල් අයට යවන ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට 
නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව.  

 
ෙශෝක පකාශය:  

ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்:  

மாண் மிகு ைமத்திாிபால ேஹரத் 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. MAITHRIPALA HERATH 
 

[අ.භා. 2.06] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දැදිගම 

ආසනෙය් ෙපොදු මහ ජනතාවත්, කුරුණෑගල දිස්තික්ක ෙය් 
ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ජනතාවත් නිෙයෝජනය කරමින් ෙමම 
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උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කළ ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව  මා 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් පුංචිබණ්ඩා ෙහේරත් මැතිතුමාට සහ 
රාජකරුණා වනිගෙසේකර මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙලොකු මැණිෙක් 
මැතිනියට දාව 1928 ජුනි මස 05වන දින දැදිගමදී ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා ජන්ම ලාභය ලැබුෙව්ය. කෑගල්ල ශාන්ත මරියා 
පිරිමි විද්යාලෙයන් සිප් සතර හැදෑරූ ෙමතුමා සාර්ථකව අධ්යාපන 
කටයුතු නිම කිරීෙමන් අනතුරුව තම වෘත්තිය ෙලස ගුරු වෘත්තිය 
ෙතෝරා ගන්නා ලදී. කෑගල්ල ගලිගමුව විද්යාලෙය් දහසක් දූ 
දරුවන්ෙග් ෙදෙනත් පාදමින් ඉංගීසි භාෂාව පිළිබඳ ගුරුවරෙයකු 
ෙලස ෙමතුමා ෙසේවය කෙළේය.  

ශී විෙජ්සුන්දර යාපා බණ්ඩාරලාෙග් ෙසෝමා බැද්ෙදෙවල 
ෙමෙනවිය සමඟ විවාහ දිවියට පිවිසි ෙමතුමා දැදිගම ගම් සභාෙව් 
ගම් සභාපති වශෙයන් ෙසේවය කරමින් තම ෙද්ශපාලන ජීවිතය 
ආරම්භ කෙළේය. දැදිගම ආසනෙය් ෙපොදු මහ ජනතාවෙග් අවශ්යතා 
ෙසොයා බලමින් ඔවුන් ෙවනුෙවන් කැපවී  ඉතා ෙහොඳ ෙසේවයක් ඉටු 
කළ ෙමතුමා 1956 වසෙර් පැවති මහ මැතිවරණයට දැදිගම 
ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් තරග කළ අතර, ඉන් ජයගහණය 
ලබමින් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු 
වශෙයන් පත් වී කෑගල්ල දිස්තික්ක ෙය් දැදිගම ආසනෙය් 
ජනතාවට අනුපෙම්ය ෙසේවාවක් ඉටු කෙළේය. 1970-1977 කාලය 
තුළ ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ගරු මන්තීවරයා ෙලස කටයුතු කළ 
ෙමතුමා එම පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ්ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමත්, 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය සලසාලීමත්, ගමනාගමන කටයුතු 
නංවාලීමත් ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් දැක්වූ අතර, තම 
පෙද්ශෙය් දියුණුව සඳහා අමිල ෙමෙහවරක් ෙමම ජන හිතකාමී 
ෙද්ශපාලනඥයා විසින් ඉටුකර ඇත. සිය ෙපෞද්ගලික ඉඩම්, ඉඩම් 
ෙනොමැති අයට ෙනොමිලෙය් ෙබදා දීම, කෑගල්ෙල් ෙනළුම්ෙදනිෙය් 
වැඩිහිටි නිවාසය ඉදිකර දීම වැනි සමාජ සත්කාර කියාවන් කළ 
ෙමතුමා දැදිගම රජමහා විහාරෙය් පධාන දායක ෙලස කටයුතු 
කරමින් ආගමික වශෙයන් විශාල ෙසේවයක් කරන ලදී.  

ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ රුසියාෙව් චාරිකාවක 
ෙයදීමටද ෙමතුමාට හැකි වූ අතර, එමඟින් ලද අත්දැකීම් තම 
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය හා දියුණුව සඳහා ෙයොදා 
ගත්ෙත්ය. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් දැදිගම ආසනෙය් ජනතාවටත්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් ජනතාවටත් 
විශාල ෙසේවයක් කළ ෙමතුමා අවුරුදු 87ක් ආයු වළඳා 2015 
වසෙර් ෙපබරවාරි මස 20වන දින ෙමෙලොව හැර ගිෙය්ය.  

ගරු කථානායකතුමනි, 1956 වර්ෂෙය් සිට 1959 වසෙර් අග 
දක්වාත්, පසුව 1970 සිට 1977 දක්වාත් නිෙයෝජිත මන්තී 
මණ්ඩලය හා ජාතික රාජ්ය සභාව වසර 10කට වැඩි කාලයක් 
නිෙයෝජනය කරමින් දැදිගම ආසනෙය් හා ෙපොල්ගහෙවල 
ආසනෙය් ජනතාවට අගනා ෙමෙහවරක් ඉටු කළ ගරු ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් 
දයාබර බිරිඳ ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට 
ෙයෝජනා කරමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී,  ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාෙග් 

අභාවය පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද 
ෙශෝක ෙයෝජනා අනුමත කරමින් මමද ඒ සමඟ එක්වීමට 
කැමැත්ෙතමි. කාෙග්ත් ෙගෞරවයට පාත වූ ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමා මමද ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් අවස්ථා ෙව්දී සිහිපත් 

කරනවා. අද දින රැස්වීමට අදාළ  නිල වාර්තාෙව් -හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙව්- පිටපත් ෙශෝකයට පත් එම පවුෙල් අයට යවන ෙමන් 
මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට නිෙයෝග කරමි.  

මීළඟට, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, අභාවපාප්ත ගරු 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව.  

 
ෙශෝක පකාශය :  

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මහතා 
அ தாபத் தீர்மானம்:  

மாண் மிகு ஆாியரத்ன ஜயதிலக 
VOTE OF CONDOLENCE:  

HON. ARIYARATNE JAYATILLEKE 

 
[අ.භා. 2.10] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ෙපොදු මහජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් සුවිෙශේෂි ෙමෙහවරක් ඉටු 
කළ ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරමි.  

විදාෙන් ආරච්චි තනතුර දැරූ හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් 
පවුලිස් ජයතිලක මහතාට සහ දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් 
පුංචිෙනෝනා ජයතිලක මහත්මියට දාව 1923 ජූලි මස 29වැනි දින 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා උල්ලලෙපොල නිවෙසේදී උපත ලැබූ 
අතර, ෙමතුමාට සෙහෝදරියන් තිෙදෙනක් සහ එක් සෙහෝදරෙයක් 
විය.  

ෙකොළඹ ආනන්ද විද්යාලයට ඇතුළත්ව අධ්යාපන කටයුතු කළ 
ෙමතුමා, විෂය බාහිර කටයුතුවලටද සම්බන්ධ ෙවමින්, ඒවායින්ද 
විවිධ දක්ෂතා පිළිබිඹු කරමින් ඉතා සාර්ථකව අධ්යාපන කටයුතු 
කර, පසුව ලන්ඩන් විශ්වවිද්යාලයට ඇතුළත්ව ශාසත්ෙව්දි උපාධිය 
ලබා ගත්ෙත්ය. උපාධිය ලබා ගත් පසු දහසක් දූ දරුවන්ෙග් 
ෙදෙනත් පාදමින් ගුරුවරයකු ෙලස ෙසේවය කර ඇති ෙමතුමා,  
පාසල් කිහිපයකම විදුහල්පතිවරයකු ෙලසද කටයුතු කර ඇත. 
පසුව ෙමතුමා නීති විද්යාලයට ඇතුළත්ව අධ්යාපන කටයුතු හදාරා 
නීතිඥවරයකු වශෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් දිවුරුම් දී 
නීතිඥ වෘත්තිෙයහි ෙයෙදමින් ජනතා ෙසේවෙය් නියැෙලමින් 
ජනතාවට ඉමහත් ෙසේවාවක් කෙළේය.  

ෙසෝමලතා විකමනායක ජයතිලක මහත්මිය සමඟ විවාහ වී 
යුග දිවිය ගත කළ ෙමතුමා, රටට දැයට වැඩදායි දියණියන් 
ෙදෙදෙනක් සහ පුතණුවන් ෙදෙදෙනක් ෙමෙලොවට දායාද කෙළේය.  

ශී ලංකාෙව් එවකට ඇගමැතිව සිටි ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමා සමඟ ඉතා කුලුපගව ඇසුරු කළ ෙමතුමා, එතුමාෙග් 
ආරාධනෙයන් ෙද්ශපාලන දිවි ගමන ඇරඹුෙව්ය. 1970 වර්ෂෙය් 
මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් පරාජය වුවද, දිවුලපිටිය 
ආසනෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක ෙලස එම ආසනය 
මනා ෙලස සංවිධානය කරමින්, ජනතාව අතරට යමින්, ඔවුන් 
සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කළ ෙමතුමා 1977 මහ මැතිවරණයට 
දිවුලපිටිය ආසනය නිෙයෝජනය කරමින්  තරග වැද, ඉන් ඉතා 
විශිෂ්ට  ජයගහණයක් ලබා දිවුලපිටිය මන්තීවරයා ෙලස පත්විය. 
ගම්පහ දිසා ඇමැතිවරයා ෙලස පත්වීම් ලැබූ ෙමතුමා පෙද්ශෙය් 

2015 2016 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උන්නතිය උෙදසා අධ්යාපන, ෙසෞඛ්ය, ගමනාගමන ආදී විවිධ 
ක්ෙෂේතයන්ෙගන් පැසසිය යුතු ෙසේවා  රැසක් සලසමින් ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා 
දුන්ෙන්ය. 1989 වසෙර් පැවැති මහ මැතිවරණෙයන්ද ජය අත්කර 
ගත් ජයතිලක මැතිතුමා නැවතත් ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු ෙලස ෙත්රී පත් වී, ඛනිජ හා ඛනිජ කර්මාන්ත රාජ්ය 
අමාත්ය තනතුර ෙහබවීය. 

1991 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් වූ  ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් තැබූ 
ෙමතුමා, එතුමා දරමින් සිටි අමාත්ය ධුරය හා මන්තී ධුරයද අතහැර 
දමා පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ පිහිටුවීමට ඇප කැප 
වී කටයුතු කෙළේය. ඉන් පසුව 1993 වසෙර්  පැවැති පළාත් සභා 
මැතිවරණයට එම පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් වූ ජයතිලක මැතිතුමා ඉන් 
ජයගහණය අත්කර ගනිමින් බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් ගරු 
මන්තීවරෙයකු වී, එහි සභාපතිවරයා ෙලස ෙසේවය කෙළේය.  

දිවුලපිටිය ආසනෙය් සෑම ගමකටම විදුලිය ලබා දීම, 
දිවුලපිටිය ඩිෙපෝව සකස් කර දීමට කටයුතු කිරීම, බස් නැවතුම් 
ෙපොළ නිර්මාණය කිරීමට දායකවීම, තැපැල් කන්ෙතෝරුව හා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ඇති කිරීමට පුෙරෝගාමීව කටයුතු 
කිරීම ෙමන්ම පෙද්ශෙය් මංමාවත්, ෙසෞඛ්ය වැනි විවිධ අංශවල 
සංවර්ධනය ෙකෙරහි නිරතුරුවම අවධානය ෙයොමු කළ එතුමා, ඒ 
සෑම අංශයකින්ම තම පෙද්ශෙය් දියුණුව ඇති කර ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට කියා කෙළේය.   

2000 වසෙර්දී තම ෙද්ශපාලන දිවියට සම්පූර්ණෙයන් සමු දුන් 
ෙමතුමා, සිය ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය නිදුක් නිෙරෝගීව ගත කරමින් 
සිට වයස අවුරුදු 92ක් ආයු වළඳා 2015 අෙගෝස්තු මස 14ෙවනි 
දින ෙමෙලොවින් සමු ගත්ෙත්ය.   

ගරු කථානායකතුමනි, 1977 වර්ෂෙය් සිට 1992 වර්ෂය දක්වා 
අවුරුදු 14ට වැඩි කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින්, 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දිවුලපිටිය ආසනෙය් ජනතාවට අගනා 
ෙමෙහවරක් ඉටු කළ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, එතුමාෙග් 
අභාවය ෙවනුෙවන් ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග්  
දරුවන් ඇතුළු පවුෙල් ඥාතීන් ෙවත දන්වා යවන ෙලසට ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා හමු වූෙය් මම පුංචි දරුෙවක් කාලෙය්. 1991 
වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඇති වුණු විප්ලවය තුළින් 
තමයි මට එතුමා  හමු ෙවන්න  අවස්ථාව ලැබුෙණ්.  

එතුමා මෙග් පියා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා එක්කත්, 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා එක්කත්, ජී.එම්. ෙපේමචන්ද මැතිතුමා 
එක්කත් දහෙය් කල්ලියට එකතු ෙවලා "රාජාලියා" ලකුෙණන් 
පක්ෂයක් හදන අවස්ථාෙව් තමයි එතුමා මට මුණ ගැසුෙණ්. එතුමා 
ඒ අවස්ථාෙව්දී පතිපත්තිගරුක තීරණයක් ගත්ෙත්. එය, 
පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව කළ සටනක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියන තීරණය මත තමයි 
එතුමා ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද පිලට එකතු වුෙණ්. අන්තිමට 

එතුමාෙග් ඇමතිකම පරිත්යාග කරලා, -පූජා කරලා-  එතුමාෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු ආසනයත් පරිත්යාග කරලා තමයි "රාජාලියා" 
ලකුෙණන් බිහිවූ  පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ සමඟ 
එකතු වුෙණ්. මට එතුමා ගැන මතක සටහන් කිහිපයක් තිෙබනවා.  

එතුමා  මතක් ෙවන ෙකොට මට මුලින්ම මතක් ෙවන ෙදයක් 
තමයි, ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද පිල "රාජාලියා" ලකුෙණන් ඒ 
පක්ෂය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ධුර අෙහෝසි ෙවන අවස්ථාෙව් අෙප් ෙගදර රැස්වීමක් තිබුණු 
අවස්ථාව. ඒ අවසථ්ාෙව්දී ගාමිණී, ලලිත්, ෙපේමචන්ද මැතිතුමන්ලා 
යම් කිසි බියකින් හිටිෙය්, " අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුර අෙහෝසි 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් ෙමොකක්ද අපි ඊළඟට කරන්ෙන්" 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කිව්වා, "අපි 
ගත්ෙත් පතිපත්ති තීරණයක්. අපි ගත්ෙත් හරි තීරණයක්. අපි 
අලුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හදලා හරි ෙම් අරගළය ඉදිරියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ" කියලා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා තමයි 
ඒ රැස්වීෙම්දී ඒ විධියට පකාශ කෙළේ.  

මට මතකයි, එතුමා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලදී  ෙබොෙහොම 
සරලව සිනාමුසු මුහුණින් තමයි  ජනතාව ඇමතුෙව්. ෙමොන තාඩන
-පීඩන තිබුණත් ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාට හැකියාවක් 
තිබුණා, ඒ හැම ෙද්ම ෙබොෙහොම සරලව ජනතාවට පකාශ කරලා, 
ඒ දැනුම ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ කථාව 
කරන්න.  

මම දන්නවා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ජීවතුන් අතර 
හිටියා නම් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන මඟ -ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන- සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවන 
බව. ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 1994දී ජනාධිපති මැතිවරණයට 
මුහුණ දීලා ඒ ජයගහණය ලබා ගත්තා නම්,   මීටත් වැඩිය විශාල 
ෙසේවයක් ආරියරත්න මැතිතුමාට ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන්න 
තිබුණා.  

මම මීට වැඩිය දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමාෙග් පවුල ෙවනුෙවන් ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම අෙප් බලවත් කනගාටුව 
පකාශ කරන අතර, එතුමා නැවත නැවත  අප අතෙර් ඉපදිලා 
එතුමා නිෙයෝජනය කරපු ගම්පහ දිස්තික්කයට ෙමන්ම සමස්ත 
ලංකාවට නායකත්වයක් ලබා ෙදන්න අවස්ථාවක් ලැෙබ්වායි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.18] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මන්තීතුමා ගැන 

සඳහන් කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 1923 
උපත ලැබූ එතුමා අවුරුදු 14යි, මාස 6කට ආසන්න කාලයක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී හිටපු මන්තීවරෙයක්. නීතිඥයකු වශෙයන් 
වාෙග්ම ලන්ඩන් උපාධිධාරියකු වශෙයන් තමයි එතුමා 
ෙද්ශපාලනයට පිවිසුෙණ්. විවිධ තාඩන-පීඩනවලට මුහුණ ෙදමින් 
ෙද්ශපාලනය කරපු එතුමා 1970දී එතුමාෙග් පළමුවැනි 
මැතිවරණය ජයගහණය කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුණත්, 1977 සිට 
1992 දක්වා ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු ෙද්ශපාලන උගතකු වශෙයන් 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. දිසා ඇමතිවරෙයකු වශෙයන්, රාජ්ය 
ඇමතිවරෙයකු වශෙයන්, ඛනිජ හා ඛනිජ කර්මාන්ත රාජ්ය 
ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ හිටපු  
අභිෙයෝගාත්මක චරිතයක් වශෙයන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. 
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විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂෙයන් ඉවත් වීම තුළින්, ෙදෝෂාභිෙයෝගයට 
අත්සන් කිරීම තුළින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගමන කටුක අතකට 
හරවා ෙගන, අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදමින්, ඇමතිකම අත්හරිමින්   
කටයුතු කළා. අවසානෙය්  පළාත් සභා මන්තී ධුරයක් දැරීම දක්වා 
ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ ෙවනස් කරන්න තරම් එතුමා නිර්භීත වුණා. 

ඒ චරිතය අපට සදාකාලිකව අමතක කරන්න බැරි චරිතයක්. ඒ 
වාෙග්ම වර්තමානෙය් විවිධ තනතුරු බලාෙගන පක්ෂ මාරු කරන 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට එතුමා ෙහොඳ ආදර්ශයක් කියලා මම කියන්න 
කැමැතියි. එදා පක්ෂ මාරු කෙළේ තමන්ෙග් පතිපත්ති ෙවනුෙවන්. 
අද පක්ෂ මාරු කරන්ෙන් තමන්ට තනතුරු ලබා ගැනීම 
ෙවනුෙවන්. ඒක නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලනඥයන් අපි අතර යළි ඉපෙද්වා! කියලා 
මම පාර්ථනා කරනවා. මම එතුමාට නිවන් සුවය පාර්ථනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන චරිත ආදර්ශයට 
ගැනීෙම් පුරුද්දක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළත් ඇති විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

මම අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
විධියට ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා ගැනත් වචනයක් කියන්නට 
ඕනෑ. 1965 කැකිරාෙව් ගම්සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් වුණ 
ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා, 1974 අතුරු මැතිවරණෙයන් තමයි 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පියමං කෙළේ. එතුමා 
1974දී ජයගහණය ලබන ෙකොට එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුද්ධව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් යසපාල ෙහේරත් 
මැතිතුමායි. යසපාල ෙහේරත් මැතිතුමා පසු කාලීනව 1977දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් අනුරාධපුර 
නැ ෙඟනහිර ආසනෙය් සංවිධායකවරයා වශෙයන් පත් ෙවලා, 
1977දීම එතුමා පාර්ලාෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණා. එම සංකලනය 
සහ එවකට පක්ෂ නායකත්වය දරපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ශීමතාණන්ෙග් කමෙව්දය අද අපි ඇත්තටම පැසසිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
එතුමා මහවැලි සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන්ද, ඒ 
වාෙග්ම තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ ඇමතිවරයා වශෙයන්ද කටයුතු 
කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමා තමන් නිෙයෝජනය කරපු පෙද්ශයට විශාල 
කැපවීමකින් ෙසේවයක් කරපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා පසු කාලෙය් දී 
ෙරෝගාතුර වුණත්, එතුමාෙග් ගමන්මඟ තවමත් අනුගමනය කරන 
පිරිසක් අප අතර ඉන්නවා. එතුමාෙග් තිබුණු ඍජු වචනයත්, ඒ 
වචනයට අනුකූලව කියාත්මක වීමත්, ඕනෑම අභිෙයෝගයකට 
මුහුණදීමට හැකියාව තිබීමත් එතුමා තුළ තිබූ විෙශේෂ ගුණාංග ෙලස 
අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන තුළ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව වැළඳ ගත් තවත් ෙද්ශපාලන චරිත කිහිපයක් තිබුණා. 
චන්දා බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඊ.එල්.පී. හුරුල්ෙල් මැතිතුමා, ඩී.එම්. 
ආරියදාස මැතිතුමා සහ මෙග් පියා වන ජී.ඩී. මහින්දෙසෝම 
මැතිතුමා ඇතුළු ෙම් පිරිසත් එක්ක එතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලනය කරමින් අනුරාධපුර දිස්තික්කය ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ලංකාෙව් ශක්තිමත්ම පෙද්ශයක් බවට  පත් කරන්න 
එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. මෙග් පියා එක්ක විවිධ අවස්ථාවලදී 
ගැටුම් ඇති වුණත්, මෙග් පියාෙග් ෙහොඳම යහළුවා බවට පත් 
වුෙණ් ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමායි. එතුමාෙග් එම කමෙව්දය 
සහ එතුමාෙග්  සංවිධාන ශක්තිය ෙනොමැතිවීම අෙප් රෙට් 
අවාසනාවක් විධියටයි මම සලකන්ෙන්. ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි 
මැතිතුමා අහිමි වුණාට පස්ෙසේ කලාවැව ආසනයට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන දර්ශනයක්, 
ශක්තිමත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ෙදන්න තවම කාටවත් හැකි 
ෙවලා නැහැ. කලාවැව ආසනෙයන් පමණක් සාමාන්යෙයන් 
මනාප 89,000ක්, 90,000ක් ගැනීෙම් හැකියාව එදා ඒ.එම්.එස්. 
අධිකාරි මැතිතුමාට තිබුණා. එතුමා මැතිවරණයකදී කලාවැව 

ආසනෙයන් පිටට ගිෙය් නැහැ. එතුමාට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව 
හැමදාම කලාවැව ආසනෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දය ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාව තිබුණා. ෙමොකද, එතුමා ඒ පෙද්ශයට පතාක 
ෙයෝධෙයක් වශෙයන් ෙසේවය කරපු නිසා. ඒ වාෙග්ම, මෙග් පියා 
උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඒ.එම්.එස්. අධිකාරි මැතිතුමාෙග් බිරිඳ වන රාණි අධිකාරි 
මැතිනිය පළාත් සභාෙව් ළමා හා කාන්තා කටයුතු ඇමතිවරිය 
වශෙයන්  විශාල ෙසේවයක් කළා. රාණි අධිකාරි මැතිනියෙගන් 
පස්ෙසේ අධිකාරි පවුෙලන් කවුරුවත් ෙද්ශපාලනයට ඉදිරිපත් 
ෙනොවීම තුළ විශාල හිඩැසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හිඩැස 
තවමත් පියවිලා නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

අද දින අප ෙශෝකය පකාශ කරන අභාවපාප්ත ඒ.එම්.එස්. 
අධිකාරි මැතිතුමා සහ ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා,  මතු ජාති 
ජාති  අප අතෙර්ම ඉපදී අවසානෙය් එතුමන්ලාට නිවන්සුව 
අත්ෙව්වා! කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 2.25] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ආරියරත්න ජයතිලක හිටපු 

අමාත්යතුමා දිවුලපිටිය, මිණුවන්ෙගොඩ බල පෙද්ශ නිෙයෝජනය 
කරමින් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. එතුමා රෙට් 
සංවර්ධන  වැඩකටයුතු සම්භාරයකට පාෙද්ශීය වශෙයන් හවුල් 
වුණා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බාහිරවත් ෙනොෙයක් ෙද් ගැන කථා 
කළා. විෙශේෂෙයන්ම එම පෙද්ශවල ෙපොල් කර්මාන්තය, ෙපොල් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙනකුත් කර්මාන්ත සහ කුඩා 
කර්මාන්ත රාශියක් ගැන අය වැය විවාද අවස්ථාවලදීත්  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ආකාරය අෙප් මතක සටහන් අතෙර් 
පවතිනවා. අපි  ෙම් අවස්ථාෙව් එතුමා පිළිබඳව ෙගෞරවාන්විතව 
ඒවා ගැන  සිහිපත් කරනවා.  

ඒ කාලෙය් මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය සම්මත කිරීෙම් 
විවාදය තිබුණා. මාසයකට සැරයක් හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න 
ඕනෑ. ඒ කාලෙය් ඒ සඳහා තුෙනන් ෙදකක බලයක් ඉල්ලුවා. අෙප් 
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු  සභාෙව් 
ඉන්නවා, එතුමාට ඒ ගැන මතක ඇති. තුෙනන් ෙදකක බලයකින් 
හදිසි නීතිය අනුමත කරන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පසුව එය බහුතර 
ඡන්දයකින් අනුමත කර ගැනීම සඳහා ලලිත් ඇතුළත්මුදලි 
මැතිතුමා පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා,  ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා 
සමඟ ඉතා කිට්ටුෙවන් ආශය කළ ෙකෙනකු වශෙයන් එම  
සාකච්ඡා වාරවලට එතුමාත් සහභාගි වුණා.  එම  සාකච්ඡාවලදී 
ඉතාම ෙගෞරවාන්විත අදහස් පළ කළ ෙද්ශපාලන නායකයකු 
හැටියට ආරියරත්න ජයතිලක අමාත්යතුමාව අපි  සිහිපත් 
කරනවා. එතුමා තම පෙද්ශෙය් මහජනයාෙග් හද ගැසම් 
ෙත්රුම්ගත් නායකෙයක්.  මැති ඇමතිකම් ෙමොන තරම් දැරුවත් 
රෙට් ජනතාවෙග් පශ්නවලදී  මැදිහත් විය යුතුයි. ඒ මැදිහත්වීෙම්දී 
එතුමා ෙම් රෙට් තදබල ඒකාධිපති පාලන තන්තය ෙවනස් කිරීමට 
තම මන්තීකම පරදුවට තියලා කටයුතු කරපු ආකාරය අපට 
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මතකයි.   මන්තීකමට වඩා පජාතන්තවාදය ෙලොකුයි කියන 
අදහසින්,   පජාතන්තවාදය වඩාත්  ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  අපිත් 
එක්ක ෙදෝෂාභිෙයෝගයට අත්සන් කළ අවස්ථාව අපට මතකයි.  ඒ 
නිසා පසු කාලයක එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන්නට සිද්ධ 
වුණත්,  අභිෙයෝගාත්මක පළාත් සභා සටෙන් දී ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා සමඟ ජයගහණය  කරා යන්නට පුළුවන් 
ශක්තිය  එතුමා එකතු කළා. රටට අවශ්ය ෙවනස්කම් සඳහා වූ  
සාකච්ඡාවලදී,  ඒ සඳහා ෙකරුණු  සටන්වලදී; උද්ෙඝෝෂණවලදී 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ඉතාමත් ජනතා හිතකාමීව 
එතුමාෙග් සංවිධාන ශක්තිය රටට එකතු කළා. මම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එතුමා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කාලෙය් දී 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටපු කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි,   විපක්ෂෙය් 
හිටපු කණ්ඩායමක්.  නමුත් අෙප් කණ්ඩායම සමඟ ෙබොෙහොම 
සුහදව විවිධ සාකච්ඡා මණ්ඩපවල කටයුතු කළා.  හැමෙද්ටම 
ෙද්ශපාලනයම මුල් කර ගන්ෙන් නැතුව එතුමා ෙබොෙහොම 
සුහදශීලීව  ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් හා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
එකට කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව අපට ෙපන්වපු ෙශේෂ්ඨ මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක්. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී  පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙශෝක ෙයෝජනාව 
හරහා  එතුමාෙග්  පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවත අපෙග්  ෙශෝකය 
පකාශ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාෙග් 
අභාවය පිළිබඳව ෙශෝක ෙයෝජනාව අද දින සභාවට ඉදිරිපත් කළා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී එතුමා පිළිබඳවත් යම් කාරණයක්  
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

1956 මැතිවරණෙය්දී දැදිගම කියන බළෙකොටුවට තරග කරලා 
මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ජයගාහී මන්තීවරයා හැටියට 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පිහිටුවපු ආණ්ඩුෙව් 
මන්තීවරයා වුෙණ්, ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමායි. 
ජනහිතකාමී ෙමන්ම, ජනතාව සමඟ කටයුතු කරන්න පුළුවන් 
නායකයකු වීම නිසා එම මැතිවරණෙය්දී එතුමාට සර්ව පාක්ෂික 
සහෙයෝගය ලැබුණා. ගරු ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා එම 
මැතිවරණෙය්දී තරග කෙළේ නැහැ. දැදිගම ආසනෙය් සර්ව 
පාක්ෂික සහෙයෝගය ලබමින් ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා 
එදා ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයා හැටියට ෙද්ශපාලනයට එක් වුණා.  

එතුමා  පතිපත්ති ගරුක ෙද්ශපාලනඥනෙයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙගොවි ජනතාවෙග් සටන්වලට, පගතිශීලි සටන්වලට එතුමා 
හවුල්කාරිත්වය දැක්වූවා. එදා අස්වැන්ෙනන් වැඩි ඵලයක් ලබා 
ගන්න කුඹුර පනත ෙගනා ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ අය විරුද්ධ ෙවලා, 
පනත ෙගන ඒම නවත්වන්න හැදුවා. ඒ ෙවලාෙව් තරුණ 
මන්තීවරෙයක් හැටියට තමන්ෙග් ආසනෙය් ෙගොවි ජනතාවෙග් 
දියුණුව පිණිස ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා දැරුෙව් ඉතාම 
එඩිතර නායකත්වයක්ය කියන එක ඉතිහාස ෙපොෙත් සටහන් 
වනවා.  අවසානෙය් පිලිප් ගුණවර්ධන, විලියම් සිල්වා, ලක්ෂ්මන් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා අමාත්ය ධුරවලින් අයින් කරන ෙකොට 
ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමාත් ෙපොදු ජන අරගළෙය් ජ යගහණය 
සඳහා ඇවිත් විපක්ෂෙය් ඉඳ ගත්තා. අෙප් සටහන් ෙපොත්වල 
තිෙබනවා වරාය ජනසතු කරන ෙවලාෙව් තරුණ ෛමතීපාල 
ෙහේරත් මැතිතුමා රතු ෙතොප්පියක් දමා ෙගන, සාටකයක් ෙබල්ල 
වෙට් ඔතාෙගන බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග් පිටුපසින්, පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ළඟින් හිටෙගන සිටින පින්තූරයක්. එහි 
එතුමා ෙසේවකයන් සමඟ ජය ෙව්වා! කියමින් සිටිනවා. මම එය 
සඳහන් කෙළේ, එතුමාෙග් එඩිතර බව ෙපන්වීම සඳහායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම 
ෙචෙකොසේලෝවැකියාවට ගමන් කළ අවසථ්ාෙව් එම මන්තී 

කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන්නටද එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. 
අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා, මෙග් ආදරණීය මව වන කුසුමා 
ගුණවර්ධන මැතිනිය ඇතුළු මන්තී කණ්ඩායම සමඟ එතුමා 
අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සමුළුවට ගියා. ඒ වෙග්ම ෙසෝවියට් 
ෙද්ශයටත් ගියා. 1956 ආණ්ඩුව තුළ ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් 
මහතා සමාජවාදී අදහස් මත අනුගමනය කළ ඒ කියා මාර්ග අනිත් 
තරුණ මන්තීවරුන්ටද විශාල ජවයක් වුණා.  

1970 බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් තිබුණු 
සමගි ෙපරමුණ යටෙත් ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙයන් තරග කර 
ජයගහණය කළ එතුමා, 1977 දක්වා ෙපොල්ගහෙවල ආසනෙය් 
මන්තීවරයා ෙලස කටයුතු කළා. ඉන් පසුව එතුමා ෙබොෙහොම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් බව මා සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. එතුමා පසුව ෙද්ශපාලනයට ආයුෙබෝවන් කිව්වා.  සමහර 
අය එතුමාට කරදර කරන්න පටන් ගත්ත නිසා, එතුමා 
එංගලන්තයට ගිහින් තාවකාලික ෙද්ශපාලන රැකවරණය ගත්තා. 
එය ලංකා ෙද්ශපාලනෙය් ෙබොෙහොම විරල සිදුවීමක්. එවැනි 
සිදුවීමකට භාජනය වූ එතුමා කාලයක් එංගලන්තෙය් ජීවත් වුණා. 
පසුව නැවත ලංකාවට ඇවිත්, ෙපොදු සංවිධානවලට සහභාගි 
ෙවමින් යළිත් මහජන කර්තව්යයට උදවු වුණා.  

ගරු ෛමතීපාල ෙහේරත් මැතිතුමා ඕනෑම රැස්වීමක්, 
සාකච්ඡාවක් හාස්යජනක ෙද්වල්වලින් රසවත් කරපු, ෙබොෙහොම 
මිතශීලී ෙකෙනක්. එතුමාෙග් එම ගුණාංග ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරමින්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් එතුමාට අපෙග් උත්තමාචාර්ය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාෙග් බිරිඳ ඇතුළු කන්ද උඩරට ඥාතිවරුන්ට එතුමාෙග් 
විෙයෝෙව් ෙශෝකය පළ කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු ෙශෝක 
ෙයෝජනාවත් සමඟ අප එකතු වනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ෙජ්.සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.36] 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොමත්ම සත්ුතියි.  

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය 
පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය මා මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා, 
මුලින්ම ගුරුවරයකු හැටියටත්, විදුහල්පතිවරයකු හැටියටත් 
කටයුතු කරලා, ඊට පසේසේ 1970 දී ෙද්ශපාලනයට පිවිසිලා, 1977 
මහා මැතිවරණෙයන් ජයගහණය ලැබීෙමන් පසු පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම දිසා ඇමතිවරයකු හැටියටත් 
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු, ජනතා ෙසේවාවක් කරපු 
නායකෙයක්. එතුමා ගැන කථා කරද්දී, ඉතාමත් සරලව කරුණු 
ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් සුවිෙශේෂී දක්ෂකමක් 
එතුමාට තිබුණු බව අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
විෙශේෂ කථිකයකු හැටියටත් ජනතාවට කරුණු අවෙබෝධ කරදීෙම් 
විෙශේෂ හැකියාවකුත් එතුමාට තිබුණා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
ජීවිතය තුළ ඒ දක්ෂතා සියල්ල පාවිච්චි කළා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දීර්ඝ කාලයක් මන්තීවරයකු 
හැටියටත්, දිසා ඇමතිවරයකු හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය 
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ඇමතිවරයකු හැටියටත් කටයුතු කළ එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා 1992 දී ආරම්භ 
කළ ඒ අරගලයට සහෙයෝගය ලබාදුන්නා. යම් යම් අවස්ථාවලදී 
තමන්ෙග් මන්තී ධුරය පරදුවට තබා එතුමාෙග් හිතට එකඟව තීන්දු 
ගත්තා. එතුමා එතැනින් නවතින්ෙන් නැතුව ඒ නව පක්ෂය 
සමඟත් ෛධර්යවන්තව වැඩ කරපු ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට 
මතක් කරන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම 1977 දී පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් 
ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්න 
එතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කළ කාලය තුළ 
ලබාදුන් සහෙයෝගයට වඩා විශාල සහෙයෝගයක් දිසා ඇමතිවරයකු 
හැටියට කටයුතු කළ කාලය තුළ ලබාෙදන්න එතුමාට අවස්ථාව 
උදා වුණා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාටම අපෙග් 
ෙශෝකය පකාශ කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වා!යි පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.38] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ 

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ 
කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා ගැන 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා සමඟ අපි 
සම්බන්ධ වුෙණ් 1977 මැතිවරණයටත් කලිනුයි. විෙශේෂෙයන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කරන කාලෙය්, එදා තිබුණු 
රජයට විරුද්ධව පක්ෂය ෙගොනු කරන කාලෙය් එතුමන්ලා සමඟ 
අපි ඉතාම සමීපව කටයුතු කළා. ඒ හැම ෙදයකදීම ෙනොභියව 
ඉදිරිපත් වුණු නායකයකු හැටියට තමයි ජයතිලක මැතිතුමා අපි 
හඳුනන්ෙන්. 1983 දී මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවලා ආවාට 
පස්ෙසේ වැඩිහිටියකු හැටියට එතුමාව ඉතාමත් සමීපව ආශය කළා. 
එතුමා ෙම් සභාෙව් ෙගෞරවයත්, ෙම් සභාෙව් උත්තරීතරභාවයත් 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙලස කැපෙවලා කටයුතු කළ නායකෙයක්. 
එතුමා දිවුලපිටිය ජනතාවෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, අප 
සියලුෙදනාෙග්ම සිත් දිනාෙගන හිටපු නායකෙයක්.  

එතුමා පන්සල්වල ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා පවා ඉතාමත් ළඟින් 
ආශය කළා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් එතුමා බලගල්ල පිරිෙවෙන් 
ඉතාමත් සමීප දායකයකු හැටියට කටයුතු කළ බව. ආගම ධර්මය 
ෙවනුෙවන්, සමාජය ෙවනුෙවන් වැඩිහිටියකු හැටියටත්, 
බුද්ධිමතකු හැටියටත් එතුමා විශාල කැප කිරීමක් කළා. 
එතුමාෙගන් විශාල දායකත්වයක් අපට ලැබුණා. එතුමා අපට 
අනාගතය ගැන කියා දුන්නා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැන 
ඔබතුමාට මතක ඇති. මට මතක හැටියට ඔබතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී 
විෙද්ශ තානාපතිවරයකු හැටියටයි කටයුතු කරමින් සිටිෙය්. 
එතෙකොට 5/6ක බලයක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් තමයි තිබුෙණ්. එදා 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අටෙදනායි. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකත්වය අමිර්තලිංගම් මැතිතුමාටයි ලැබී 
තිබුෙණ්.  

ඒ ෙවලාෙව්  විරුද්ධ පක්ෂෙය්  ෙගෞරවය රකින්න, විරුද්ධ 
පක්ෂයට අවස්ථාව ෙදන්න, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අදහස ්   පාගන්ෙන් 
නැතිව,  යට කරන්ෙන් නැතිව  විරුද්ධ පක්ෂය  ෙවනුෙවන් ෙපනී 

සිටි ෙකෙනක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එය අද මම 
මතක් කරනවා.  එදා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා 
අයිතිවාසිකම් අෙහෝසි කරන ෙයෝජනාව ෙම්  සභාවට ෙගනා 
ෙවලාෙව්  එතුමා ෙම් සභාෙව් විවාදයට සහභාගි වුෙණ් නැහැ.  
එතුමා  හදවතින්  එයට  එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ ගැන එතුමා මාත්  
එක්කත් කියා තිබුණා. ඒ කළ   කියාව   අෙප් රෙට් අනාගතයට 
දැඩි ෙලස  බලපාන පජාතන්ත විෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළක් හැටියටයි  
එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී දැක්ෙක්. නමුත් පක්ෂෙය් විනය අනුව, 
පක්ෂෙය්  තීරණය අනුව  එතුමාට කටයුතු කරන්න ට සිද්ධ වුණා. 
නමුත් එතුමා හදවතින්  ඉතාමත්ම ඍජුව ඒ අදහස් පකාශ කළ 
ෙකෙනකු හැටියටයි  මම දකින්ෙන්. එතුමාෙග්  ඒ ගතිය  
එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිත කාලය තුළම අපි  දැක්කා.  

ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ඒ 
ෙදෝෂාභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්  කිසි පැකිලීමක් 
නැතිව, කිසිම පසුතැවීමක් නැතිව,  පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 
ඉදිරිපත් වී  කටයුතු කළ ෙකෙනක්. එතුමාත්  එක්ක එදාත් අපි 
ඉතාමත්ම සමීපව කටයුතු කළා, ඉතාමත්ම හිතවත්ව කටයුතු 
කළා. ඒ හැම ෙවලාවකම  එතුමා අපට නායකත්වයක් දුන්නා.  
කිසි ෙවලාවකදී ඍජුව අදහස් පකාශ කරන්නට භය ෙවච්ච 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි   ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එම  නිසා  
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන ෙකටි වුණාද කියලාත් මට  
හිෙතනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය්දී අපි දකිනවා, 
තමන්ෙග් අදහස් සඟවාෙගන තමයි  හුඟක් ෙවලාවට කථා 
කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. එය, ෙම් යුගෙය් 
අපි දකින  එක් අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්.  ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා එෙහම   හිටිෙය් නැහැ. තමන්ෙග් අදහස් තමන් ෙකළින් 
පකාශ කළා.  ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ අදහස්වලට හැම ෙවලාෙව්ම ඉඩ 
දුන්නා. ඒකයි මා කිව්ෙව්, එදා  විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටිෙය් ටික 
ෙදනා වුණාට, ඒ ටික ෙදනාෙග්  අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය 
රකින්න, ඒ අයිතිය ෙවනුවන් ෙපනී සිටින්න ඉදිරිපත් වුණු  එක 
නායකෙයක්  හැටියටයි මම ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාව  
දකින්ෙන්. එතුමා ඒ  තරම්ම ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක්. එතුමා  ඒ 
තරම්ම ජනතාවට සමීප වුණු නායකෙයක්. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
හැම ෙකෙනක් එක්කම සුහදව,  මිතව ඉතාමත්ම  ෙළන්ගතුව 
ආශ ය කළ  නායකෙයක්.   ඕනෑම  රහසක් කියන්න පුළුවන් 
පුද්ගලෙයක් හැටියටයි අපි එතුමාව දැක්ෙක්.   

අෙප් අදහස් අපට කථා කරන්නට බැරි වුණාම  අපි  එතුමාත්  
එක්ක කියනවා. එතුමා කියනවා, "ෙම් ෙවලාෙව් ෙමතැන තිෙබන 
තත්ත්වය ෙම්කයි. එම නිසා ෙපොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්දව ඉන්න." කියා.  
එෙහම අවවාද අනුශාසනා, උපෙදස් දුන් ෙක ෙනක් තමයි 
ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා. එෙහම මන්තීවරු කලාතුරකිනුයි 
අපිට හමු ෙවන්ෙන්.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ලැබූ  අත් දැකීම්වල  
හැටියට එෙහම උදවිය ඉතාමත්ම විරලයි.  තවත් මන්තිවරෙයකුට,  
ලාබාල මන්තීවරෙයකුට එෙහම උපෙදස් ෙදන උදවිය විරලයි. 
ෙමහි අද තිෙබන්ෙන් පුදුමාකාර විධිෙය් වැඩපිළිෙවළක්. ඒ ගැන 
කථා කෙළොත් කථාව ෙවනත් පැත්තකට යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් 
අභාවය අෙප් රටට, ජාතියට විශාල පාඩුවක්. ඒත් කරන්නට 
ෙදයක් නැහැ.  එතුමා   පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  සිටිමින්  ෙම් රටට 
කළ ෙසේවය  අපි කවදාවත් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
අමතක කරන්න පුළුවන් ෙසේවයක් ෙනොෙවයි  එතුමාෙගන් සිද්ධ 
වුෙණ්. හැම ෙකෙනක්  එක්කම මිත ෙවච්ච පුද්ගලෙයක්. හැම 
ෙකෙනක් එක්කම විහිළු කළ පුද්ගලෙයක්. හැම ෙකෙනක්  
එක්කම ස න්ෙතෝෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු කළ 
පුද්ගලෙයක්. එතුමාට අපි නිවන් සුව පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග් 
මන්තීවරු, ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, ඒ වාෙග් දිසා ඇමතිවරු, 
අනාගතෙය් අපිට දකින්නට අපි  පින් කර ඇතැයි කියා විශ්වාස 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ෙම්  අවස්ථාෙව් එතුමාෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාට, විෙශේෂෙයන් 
මධූ ජයතිලක නීතිඥතුමිය ඇතුළු ඒ පවුෙල් සාමාජිකයන්ට 
එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන අතර  
එතුමාට "නිවන් සුව අත්ෙව්වායි" පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 2.44] 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සියනෑ 

ෙකෝරළෙය් දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් වැදගත් පවුලක ජන්ම ලාභය 
ලබා දශක නවයකට අධික කාලයක් අප සමාජෙය් යහපත් 
ජීවිතයක් ගත කරමින්  රටට, සමාජයට, අද්වීතිය ෙසේවාවක් 
ඉටුෙකොට අභාවපාප්තවන්නට ෙයදුණු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාණන්ෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් අදහස් පකාශ කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම මෙග් ස්තුතිය 
පුද කරනවා.     

1970දී කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පිවිසි එතුමා, දීර්ඝ කාලයක් 
ගුරු වෘත්තීෙය් ෙයෙදමින් ෙම් රෙට් අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට විශාල 
ෙසේවාවක් සැලසූ ෙකෙනක් කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
නීතිඥ වෘත්තීෙය් ෙයෙදමින් එම වෘත්තීය මඟින් ෙම් රටට ෙසේවය 
සපයන්නට එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. 1970 පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට තරග කර ඉන් පරාජය වුණාට පසු, එම පරාජය දැක 
ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත් ෙනොවී දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා 
විධියට එම ආසනෙය් සංවිධාන කටයුතු කරමින් වසර 17ක් පමණ 
කාලයක් වාමාංශික බලෙකොටුවක්ව පැවැති දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශිෂ්ට අන්දමින් දිනවන්න 
එතුමා 1977දී කියා කළාය කියන එක අපි දන්නවා. පරාජෙය්දී 
පලා  ෙනොෙගොස් ජයගහණය ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ උදාර 
නායකෙයක් විධියට අපි එතුමාව දකිනවා. 1977දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසුණු මන්තීවරු ෙම් රෙට් වාසනාවන්තම 
මන්තීවරු විධියට තමයි අපි දකින්ෙන්. ෙම් රටට විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කරපු මන්තීවරු විධියට අපට ඒ අය පිළිගන්නට 
පුළුවන්. 

හෙයන් පහක බලයක් ලබපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ 
ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය නිසා ෙම් රටට, විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් 
මැතිවරණය ෙකොට්ඨාසයට විශාල ෙසේවාවක් කරන්න ශක්තිය උදා 
වුණා. දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට විශිෂ්ට ගණෙය් 
ෙසේවාවන් සලසමින් කටයුතු කළ එතුමා, ගම්පහ දිස්තික් 
අමාත්යවරයා විධියට වසර 6ක පමණ කාලයක් මුළු දිස්තික්කයටම 
විශිෂ්ට ගණෙය් ෙසේවාවක් සැලසුවාය කියන එක අදත් අපට 
දැකගන්නට, දැනගන්නට තිෙබනවා. එතුමා වසර 14ක පමණ 
කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිමින් දිසා ඇමතිවරෙයක් 
විධියට, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ වැලි ඇමතිවරයා විධියට ෙම් රටට විශාල 
ෙසේවාවක් ඉටු කළාය කියන එක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතු 
ෙවනවා. එවන් නායකෙයකුෙග් අභාවය අපට විශාල පාඩුවක්. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, වසර 14ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් තුළ බලයක් 
ඇති රජයක් යටෙත් ෙහොඳින් කියාකාරී වූ  මන්තීවරෙයක් විධියට 
අපි එතුමාව දකිනවා. සැබෑ මානව හිතවාදිෙයක් විධියට සහ සෑම 
අවස්ථාවකම මනුෂ්යාෙග් අවශ්යතා ෙවනුෙවන් කියා කළ 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියටත් අපට එතුමා හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 
එතුමා ඒ කාලය තුළ කළ ෙසේවාව අදත් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් සෑම 
ෙකෙනකුම කථා බහට ලක් කරමින්, එම ෙසේවාවන් සදා 

අනුස්මරණව පවත්වාෙගන යන්නට කටයුතු කරනවාය කියන 
එක අපි දකිනවා. ෙමවන් නායකෙයෝ රටට ආදර්ශයක්; අපට 
ආදර්ශයක්. 

ඒ ආදර්ශයන් තුළින් ඉදිරියට යන්න අපි සියලු ෙදනාම අදිටන් 
කර ගනිමුය කියන පාර්ථනාව කරමින්, ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමන්ෙග් අභාවය පිළිබඳ පවුෙල් අය ෙවත ෙශෝකය පකාශ 
කරමින්, විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
ෙශෝකයත් පළ කරමින් එතුමාට නිවන්සුව අත්ෙව්වා! යි පතමින් 
මම නවතිනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.48] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ 
ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී, එතුමා ගැන අදහස් 
පකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම මම ෙගෞරවයක් ෙකොට 
සලකනවා.  

එතුමා 1923 ජූලි මස 29 ෙවනිදා උපත ලබා දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ ජන 
නායකෙයක්. අද දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට මම කියන්ෙන්, එදා 
ෙමතුමා දිවුලපිටිය  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තුළ ෙමොන තරම් 
විප්ලවීය ෙවනසක් කළා ද කියන එක  අපි  දුටු බවයි.  

ඒ කාලෙය් අපි ෙබොෙහොම කුඩා ළමයි. 1968 වසෙර්දී  ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙමතුමාට ෙද්ශපාලනයට එන්න කියලා 
ආරාධනා කරද්දි, පළමුෙවනි ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කළ එතුමා වාමාංශික බලෙකොටුවක්  වුණු 
දිවුලපිටිෙය් ඒ අවශ්යතාව සපුරන්න නායකත්වය දුන්නා; 1970 
වසෙර්දී මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඊට පසුව, 1977 වසෙර් 
පැවති මහ මැතිවරණෙය්දී විශිෂ්ට ජයගහණයක් ලැබුවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
කියලා කියන්ෙන්, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් විශාල වාමාංශික බලයක් 
තිෙබන ආසනයක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා.  එතුමා ඒ ගම්වලට 
ගිහිල්ලා, ඒ ගම්වල නායකයන් පත් කරලා, පක්ෂයට වුවමනා 
කරන පිරිස ඒකරාශී කරලා 1977 පැවති මහ මැතිවරණෙයන් 
අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ ජයගහණයත් එක්ක 
දිවුලපිටිය පෙද්ශය ෙමොනතරම් ශීඝෙයන් ෙවනස් වුණාද කියලා 
අපි දැක්කා. මම දරන්ෙන් එතුමාෙග් මතයට ෙවනස් ෙද්ශපාලන 
මතයක්. හැබැයි, එතුමා ඒ අවධිෙය්දී දිවුලපිටියට ලබා දුන් 
ෙද්වල්වල පහස අපි අදටත් විඳිනවා.  

ගරු කථානායකුතමනි,  මම වයස අවුරුදු 4ක, 5ක කුඩා 
දරුෙවක් කාලෙය්, ආරියරත්න ජයතිලක මහත්මයා අෙප් ගමට 
විදුලි ෙයෝජනා කමයක් ලබා දුන්නා. එහි වැඩ සාර්ථකව අවසන් 
කර, එය විවෘත කිරීම සඳහා මාව කනුව ළඟට ඔසවනවා මට 
මතකයි.  එතැන ෙද්ශපාලනයක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා  දිසා 
ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් මෙග් ගමට විතරක් ෙනොෙවයි, දිවුලපිටිය 
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ආසනයටම, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගම්පහ දිස්තික්කයටම එවැනි 
විදුලි ෙයෝජනා කම ලබා දීම වාෙග්ම  අෙනකුත් කටයුතුවලදීත් 
අතිවිශාල ෙසේවාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. අදටත් කැලණිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, ෙදොම්ෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය,  
මීරිගම, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ෙගොඩ  වාෙග් ගම්පහ දිස්තික්කය 
පුරාවටම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ජනතාවෙග් ආදරයට පාත 
වුණු නායකෙයක් තමයි එතුමා. එතුමා ෙවනුෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, මන්තීවරු කළ ඒ ඇගයීම් අපි ඇහුවා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඇගැයීම් තුළින් ෙපනුණා, එතුමාෙග් 
සෘජු බව. එතුමාෙග් කෙශේරුකාෙව් තිබුණු ශක්තිය එතැනදී අපි 
දැක්කා. 1991 වර්ෂෙය් දී ඉදිරිපත් වූ ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙවලාෙව්, 
තනතුරු-තානාන්තර පැත්තකට දාලා රෙට් ජනතාව එක්ක එතුමා 
හිටගත්ත බව අපි දැක්කා.  

එදා, මම එතුමා ෙග් මළ ෙගදරට සම්බන්ධ වුණු ෙමොෙහොෙත්, 
1987 ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙවලාෙව්, "ඉන්දු-ලංකා 
ගිවිසුමත් එක්ක සිද්ධ ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද?" කියන 
පශ්නාර්ථය අරෙගන ජනතාව විශාල පිරිසක් ඒක රාශී කරෙගන, 
පෙද්ශෙය් වාම බලෙව්ග ෙමතුමාෙග් නිවසට කඩා වැදුණා.  එවැනි 
විශාල පිරිසක් ෙගදරට ආවාම සමහර මැති ඇමතිවරුන්, සමහර 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැසිෙරන්ෙන් එක එක විධියට. හැබැයි, එතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව ඒ ජනතාව පිළිෙගන ජනතාවෙගන් 
ඇහුෙව්, "ෙමොකක්ද, දරුවෙන්, උඹලාෙග් පශ්නය?" කියලායි. ඒ 
ෙවලාෙව් ෙදොස් කියපු ජනතාව හිටියා; බීමත්ව ආපු ජනතාව 
හිටියා; ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න ආපු ජනතාව හිටියා. ඒ සියලුෙදනා 
සිටියදී, "ෙමොකක්ද, දරුවෙන්, ඔයෙගොල්ලන්ෙග් පශ්නය?" කියලා 
අහපුවාම ඒ සියලු ෙදනා නිහඬ වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කළාම රටට සිද්ධ ෙවන ෙද් 
ගැන කථා කළා. එතුමා එදා ෙකළින් කථා කරලා කිව්වා, "මම 
ඉන්ෙනත් ඔය දරුවන් ඉන්න පැත්ෙත් තමයි. මමත් ෙම්කට කැමති 
නැහැ." කියලා. 

ඒ ෙවලාෙව් ඒ ආපු ජනතාව ආපහු හැරිලා ගියා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් ජයතිලක ඇමතිතුමාෙගන් අහලා 
තිබුණා, ''ඇයි එෙහම කථාවක් කෙළේ?'' කියලා. එතුමා එතැනදීත් 
පකාශ කෙළේ, ''ඒ වැඩ පිළිෙවළට මම කැමැති නැහැ, මම 
විරුද්ධයි'' කියලා. එතුමා පක්ෂෙය් පතිපත්ති ඉදිරියට ෙගන ගියා 
ෙමන්ම ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවනුත් ෙපනී හිටියා. ඒක 
අපි දැක්කා. අද දිවුලපිටියට ලැබිලා තිෙබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය, බස ්ඩිෙපෝව, බස් නැවතුම් ෙපොළ, ඒ වාෙග්ම පාසල් 
පද්ධතියට ලැබිය යුතු සංවර්ධනය වැනි ෙද්වල් පක්ෂවලින් එක 
එක ආකාරයට ලැෙබද්දී, ජයතිලක මැතිතුමා දිවුලපිටිෙය් 
අනන්යතාව නඟා සිෙටව්වා. ඒ නිසා ඒ පහසුකම අදටත් අපි 
විඳිනවා.  

එතුමා ඛනිජ හා ඛනිජ දව්ය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සඳහා 
රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය්, ජාතික 
නායකයකු විධියට එම තනතුර පෙයෝජනයට අරෙගන ෙපොස්ෙප්ට් 
නිධියට අදාළ සංවර්ධන වැඩසටහන්, ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට 
ලුණු ෙල්වාෙය් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඇතුළු ඒ අවශ්යතාවන් ඉටු 
කළා. අපට ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්ද තිෙබන්න පුළුවන්, අපි දරන 
මතය ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්, අපි විෙව්චන කරන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අපි ඇගයිය යුතු ෙද්ශපාලන චරිත අගයන්න ඕනෑ. ඒක 
තමයි අෙපන් විය යුත්ෙත්. 

එතුමා රැකී රක්ෂා විශාල සංඛ්යාවක් ලබා දුන්නා. කාලෙයන් 
කාලයට, ෙවලාෙවන් ෙවලාවට, ෙමොෙහොෙතන් ෙමොෙහොතට 
ෙද්ශපාලනය ෙවනස් ෙවන නිසා, ෙද්ශපාලනෙය්දී 
අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් ඉඳලා සාමාන්ය මන්තී ෙකනකු බවට 
පත් වුණාම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ තැනට එන්න භයයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. සමහරු පතිපත්තිමය වශෙයන් එෙසේ හිටියාට, 

සමහරුන්ට ඇමතිකම් අතහැර දමා ගිහින් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, ෙමතුමා රාජ්ය ඇමතිකම අත හැර දමලා, මන්තී 
තනතුරවත් නැතිව ෙගදරට ආවා. එෙහම ඇවිල්ලා පළාත් සභාවට 
තරග කරලා, එහි සභාපතිවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කළා. අපි 
ඒක දැක්කා. මා කුඩා කාලෙය් ජයතිලක මැතිතුමා හමු වුණාට 
පස්ෙසේ  නැවත හමුවුෙණ්  එතුමා ෙබොෙහොම වෙයෝවෘද්ධ ෙවලා 
සිටි අවස්ථාෙව්දීයි. එතුමා එදාත් ''ෙකොෙහොමද, දරුෙවෝ?'' කියලා  
සිනහමුසු මුහුණින් අහලා මා සමඟ කථා කළා. ඒ පවුෙල් උදවිය 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මත එක එක විධියට ජයතිලක මැතිතුමා 
සමඟ සාකච්ඡා කළත්, ඒ පවුෙල් උදවියෙග් අවශ්යතාවන් සහ ඒ 
සිතුම්-පැතුම් එක්ක ජයතිලක මැතිතුමා ජීවත් වුණා. අපි ඒක 
අහලා තිබුණා. ඕනෑම ෙවලාවක ස්වාධීන මත දරන්න නිවෙසේ 
උදවියට, දරුවන්ට ජයතිලක මැතිතුමා අවස්ථාව දීලා තිබුණා.  

අද ෙමම ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන අවස්ථාෙව් අතිමහත් 
ෙගෞරවයකින් අපි කථා කරන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
දිවුලපිටිය ආසනෙය් හිටපු දැවැන්ත නායකයකු ගැනයි. ඒ නිසා 
එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය දිවුලපිටිෙය් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ජනතාවටම දැනිලා 
තිෙබනවා. 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 14වැනි දින එතුමා 
අභාවපාප්ත වුණු ෙවලාෙව් ඒ නිවසට ගලා ආ ජන ගංගාෙවන් අපි 
ඒක දැක්කා.  

එතුමා විසින් කරන ලද ඉමහත් ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් ඒ 
පවුෙල් සියලුමෙදනාට දිවුලපිටිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය 
ෙවනුෙවන් ෙගෞරවය පුද කරන ගමන්, එතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳ  
ෙශෝකය පුද කිරීමට, දිවුලපිටිය ආසනෙය් මන්තීවරයා විධියට මම 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. එතුමා කරන ලද අනර්ඝ කටයුතු 
ෙවනුෙවන් ගම්පහ දිස්තික්කය ෙවනුෙවන් සහ රටම ෙවනුෙවන් 
ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාට ෙගෞරවය පුද කරන්නත්, එතුමාෙග් 
අභාවය සම්බන්ධෙයන් ෙශෝකය පුද කරන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

 ෙදෙදනා ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකක් නිෙයෝජනය කළත්, ඒ 
වකවානුෙව් ලක්ෂ්මන් ජයෙකොඩි හිටපු ඇමතිතුමාත්, ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාත් දිවුලපිටිෙය් ෙද්ශපාලනය ෙබොෙහොම 
සුන්දරව කර ෙගන ගියා. එක ෙව්දිකාෙව් නැඟලා ෙදන්නා 
ෙදපැත්තට කථා කළා. ෙබොෙහොම අගය කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ඒ ෙද්ශපාලන කටයුතු කරෙගන ගියා. සමහර 
ෙවලාවට අද ෙවද්දි ඒක එහා-ෙමහා ෙවලා තිබුණත්, අද ෙවද්දි 
විෙව්චන තිබුණත්, එදා සුන්දර ෙද්ශපාලනයක් තිබුණා. අදටත් 
දිවුලපිටිෙය් ජනතාව ඒ සුන්දර ෙද්ශපාලනය බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් මයන්ත දිසානායක ගරු මන්තීතුමා කිව්ව 
ආකාරයට, ෙශේෂ්ඨ ෙසේවාවක් කළ එදා හිටපු ඒ මැති-
ඇමතිවරුන්ෙග් අගය අදටත් දැෙනනවා වාෙග්ම, එවැනි 
ෙසේවාවක් වර්තමානයටත් වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා.  

එතුමා මතු ආත්මයක නැවතත් දිවුලපිටියට ඇවිල්ලා නැවතත් 
ඒ ජන වරම අරෙගන, දිවුලපිටිෙය් ජනතාව හසුරුවන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි කියන සිතිවිල්ල එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග්, ශී 
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග් වාෙග්ම, සාමාන්ය ජනතාවෙග් සිත් 
තුළත් තිෙබනවා. එතුමාට අමාමහ නිර්වාණ සුවය ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරන්නත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. 
සියලුෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. 

මීළඟට, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මැතිනිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් 

අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙගෙනන 
ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් වන්නිආරච්චි පවුෙල් ෙශෝකයත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් පළමුෙවන්ම පවුෙල් අය 
ෙවත පුද කරන්නට ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම, ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමාෙග් පවුෙල් 
අය, අරුණ ජයතිලක මැතිතුමා, මධූ ජයතිලක මැතිනිය ඇතුළු 
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්, අපට ෙබොෙහොම කිට්ටු, හිතවත් අය. ඒ 
වාෙග්ම මෙග් ස්වාමිපුරුෂයා වන කංචන ජයරත්නත්  -සබරගමුව 
පළාත් සභාෙව් සභාපතිතුමා.- දිවුලපිටිය ආසනෙය්යි ජීවත්ව 
සිටිෙය්. ඒ නිසා ෙදවිධියකට ෙම් පවුලත් එක්ක මෙග් සම්බන්ධතා 
තිෙබනවා. 

ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා ෙම් රෙට් පහළ වුණු 
පරමාදර්ශී ෙද්ශපාලන චරිතයක් ෙලසයි අප අහලා තිෙයන්ෙන්. මා 
විශ්වාස කරනවා, වර්තමානෙය් ජීවත් වන ෙද්ශපාලනඥයින්ට 
එතුමා ෙගන ගිය ෙද්ශපාලන රටාව, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන 
සිතුවිලි, ආකල්ප ඉතා ආදර්ශවත් කියලා. එතුමා  ඕනෑම ෙවලාවක 
ඕනෑම ෙදයක් අත්හරින්න පුළුවන්කම පකට කරපු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. 

ලාංකීය වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය් ෙපෙනන්නට තිෙබන 
තත්ත්වය තමයි ආණ්ඩුවක ඉන්න ෙකොට තමන්ෙග් හදවතට එකඟ 
ෙනොවුණත්, තමන්ෙග් පතිපත්තිවලට එකඟ ෙනොවුණත් තමන්ෙග් 
තනතුර ෙවනුෙවන් බලෙය් ඉන්නට තිෙබන කැමැත්ත. නමුත්, 
ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා කියන්ෙන් තමන්ෙග් හෘද 
සාක්ෂියට විරුද්ධ ෙවන අවස්ථාෙව්දී තමන්ෙග් තනතුරු අලුයම 
ඉවතලන ෙකළ පිඬක් වාෙග් අතහැරපු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ 
කාරණයම වර්තමාන ෙද්ශපාලනෙය්දී අපට ආදර්ශයට ගත හැකි 
කියාවක්ය කියන එක මා මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඕනෑම ෙදයකට 
බල කාමෙයන් උද්ධච්ච වුණු, හැම ෙද්ම සදාකාලිකයි කියලා 
සිතන, මිනී මරාෙගන, මංෙකොල්ල කාෙගන ෙද්ශපාලනය කරන 
සමහර ෙද්ශපාලනඥයින්ට ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා 
පරමාදර්ශී චරිතයක් ෙව්වා කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. 

එතුමා ආණ්ඩුෙවන් අයින් වුණත්, දිවුලපිටිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසය තුළ පක්ෂ විපක්ෂ ෙදෙගොල්ලන් එක්කම ඉතාම 
සහෙයෝගෙයන්, ඉතාම ෛමතීසහගත සිතින් කරපු ෙද්ශපාලනය 
අදත් දිවුලපිටිෙය් ජනතාව ඉතාම ෙගෞරවනීයව සිහිපත් කරනවා. 
ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා වාෙග් බර චරිත ලාංකීය 
ෙද්ශපාලනයට ඉතාම අවශ්ය යුගයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්.  මා  දැන් 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා එක්කත් කථා කරමින් 
හිටිෙය් ඒ ගැනයි. එතුමා දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් දහපහෙළොස් 
දහසකට රක්ෂා දීපු ෙකෙනක්; ඒ පෙද්ශෙය් මහා සංවර්ධන 
කටයුතු රාශියක් කරපු ෙකෙනක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා 
විශාල වශෙයන් ජනතාව එක්ක ජීවත් වුණු, නිහතමානී, බලෙයන් 
උද්ධච්ච ෙනොවුණු පුද්ගලෙයක්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට තමන් පැරදුණත් ඒ පරාජය සමව බාර 
අරෙගන, ජයගහණය කෙළොත් ඒ ජයගහණය සමව බාර අරෙගන 
ජීවත් වුණු ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී දීර්ඝව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙම් රෙට් බිහි වුණු ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනඥයකු, කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වාෙග්ම කවදාවත් 

වංචාවක් කළාය කියලා අපට අහන්න ෙනොලැබුණු, දූෂිත 
ෙද්ශපාලනඥයකුය කියලා අපට කවදාවත් අහන්න ෙනොලැබුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. අඩුම ගාෙන් විපක්ෂෙය් අයෙගන්වත් එතුමා 
රාජ්ය බලය පාවිච්චි කරෙගන හම්බ කරපු ෙද්ශපාලනඥයකුය 
කියලා අපට කිසිම දවසක අහන්න ෙනොලැබුණු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාෙග් දරුවන් අපට ෙබොෙහොම හිතවත්. 
විෙශේෂෙයන්ම අරුණ ජයතිලක මැතිතුමා, මධූ ජයතිලක මැතිනිය 
අපට ඉතාම හිතවත්. ඔවුන් එක්කත් අපි සෑම අවස්ථාවකදීම දුක 
සැප ෙබදා ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙද්ශපාලනෙයන් 
අනිසි විධියට ශතයක්වත් හම්බ ෙනොකරපු, පතිපත්තිගරුක 
ෙද්ශපාලනයක් ගත කරමින්, පක්ෂ විපක්ෂ ෙදපාර්ශ්වය සමඟම 
කරුණාෙවන්, ෛමතීෙයන් ෙද්ශපාලනය කරපු ගරු ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමාෙග් චරිතය ලාංකීය ෙද්ශපාලනයට පරමාදර්ශී 
චරිතයක් බව පකාශ කරමින් එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

[අ.භා. 3.04] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம-  விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් සෙහෝදර මන්තී මහින්ද යාපා 

අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා කිව්ව විධියට ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාත්, අපි සියලු ෙදනාමත් "රාජාලියා" පක්ෂෙයන් රට 
වෙට්ම ගිහින් එම පක්ෂය ස්ථාවර කරන්නට කටයුතු කළ කාලය 
මට ෙහොඳට මතක් ෙවනවා. ෙපේමදාස රජෙය් හිටපු මන්තීවරුන් 
කිහිප ෙදෙනකුම විවිධ ෙහේතූන් නිසා එළියට ඇවිල්ලා එතුමාෙග් 
පාලනයට විරුද්ධව නව පක්ෂයක් ඇති කරමින්, -"රාජාලියා" 
පක්ෂය ඇති කරමින්-  රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කළා. 
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, 
ජී.එම්. ෙපේමචන්ද මැතිතුමා වාෙග් අය කාලයක් තිස්ෙසේම 
ෙපේමදාස මැතිතුමාත් සමඟ ගැටුම් ඇති කර ගත්ත අය. ඒ අය 
එළියට ඇවිල්ලා පජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ හැදුවාට 
පසුව ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා වැනි අය  තමන්ෙග් හෘදය 
සාක්ෂියට අනුව තනතුරු සියල්ලම පතික්ෙෂේප කරලා අෙප් 
"රාජාලියා" පක්ෂයට බැඳුණා.  

ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 
සිටියාට දිවුලපිටිය පෙද්ශෙය් පසිද්ධ ෙවලා හිටිෙය් 
පධානාචාර්යවරෙයක් හැටියටයි. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාෙග් නිදහස් අධ්යාපන ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී 
ඉතාම වැදගත් සාධකය වුෙණ් විශාල කැප කිරීමකින් එම 
අධ්යාපන කමය දීප ව්යාප්ත කළ මධ්ය මහා විද්යාලවල - Central 
Collegesවල - සිටි පධානාචාර්යවරුන්. මුල් අවධිෙය් ෙහොඳට 
ෙසොයලා බලලා ෙහොඳම ගුරුවරුන් තමයි ඒ මධ්ය මහා විද්යාලවල 
පධානාචාර්යවරුන් හැටියට පත් කෙළේ. අද වුණත්, -අවුරුදු 
හතළිහක් පණහක් ගියා වුණත්- අෙප් සභාෙව් ඉන්න සමහර 
මන්තීවරුන්ට පවා ආපස්සට හැරිලා බැලුෙවොත් මතක ඇති, ඒ 
මධ්ය මහා විද්යාලවල ඉතාම දක්ෂ ගුරුවරුන්, තමන්ෙග් ජීවිතයට 
බලපෑ ගුරුවරුන් සිටි බව. ඒ ගුරුවරුන් අතර සිටි විශිෂ්ට 
ගුරුවරෙයක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා.  

මට මතක විධියට රාජ්ය මණ්තණ සභාව පැවති කාලෙය් 
දිවුලපිටිය ආසනය මිනුවන්ෙගොඩ කියන විශාල ආසනෙය් 
ෙකොටසක්. මිනුවන්ෙගොඩ ආසනෙය් මන්තීවරයා විධියට ආෙව් 
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා. එතුමාෙග් කාලෙය් තමයි නිදහස් 
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අධ්යාපනය ව්යාප්ත වුෙණ්. ඒ වන විට නුගෙවල, පිළියන්දල, 
වඳුරඹ, ෙතෝලංගමුව වාෙග් ලංකාෙව් විශිෂ්ට මධ්ය මහා විද්යාල 
අතරට දිවුලපිටිය ශී ඥාෙණෝදය මධ්ය මහා විද්යාලයත් ඇතුළු 
වුණා. ඒ පාසලට නායකත්වය දුන්ෙන් ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා. ඒ ෙහේතුව නිසා, අද අෙප් ගරු මන්තීවරුන් සඳහන් කළ 
පරිදි විශිෂ්ට ගුරුවරෙයක් හැටියට ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා වැනි අයත් සමඟ ළඟින් ආශය 
කරන්නට ෙමතුමාට අවස්ථාවක් ලැබුණා. 

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය් ෙහොඳ පැත්තත් තිෙබනවා; 
නරක පැත්තත් තිෙබනවා. නරක පැත්ත තමයි එතුමා වාෙග් 
විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කළ අයට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට තිෙබන 
අවස්ථාව අද අඩුවීම. එදා ෙකොට්ඨාස කමය තිබුණු නිසා දක්ෂ 
ගුරුවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, දක්ෂ රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙහොඳ ෙදොස්තර මහත්තෙයක් ෙවන්න පුළුවන්, -ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දන්නවා- ඒ වාෙග් අයට ඒ පළාෙත්, 
ඒ කණ්ඩායෙම් විශ්වාසය දිනාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
අවස්ථාව සැලසුණා. නමුත් මා හිතන විධියට, මනාප කමය තුළ 
එවැනි අවස්ථා ෙගොඩක් ගිලිහී ගියා. 1977 වන ෙකොට තිබුෙණ් 
ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය. මෙග් හිතවත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමාට එය මතක ඇති. ඒ ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය මඟින් 
තමයි ආරියරත්න ජයතිලක මහත්මයා දිවුලපිටිය නිෙයෝජනය 
කරමින් ආෙව්. 1977න් පසුව තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
ෙකොට්ඨාස කමය නැති කෙළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් අවමංගල්යයට ගිය විට දුටු ෙද් මට මතකයි. කිසිම 
වාද ෙභ්දයක් නැතිව එතුමාෙගන් ඉෙගනගත් දහස ් සංඛ්යාත 
ශිෂ්යයන් ඇවිත් එතුමාට ෙගෞරවය පුද කළා. ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී අපි "රාජාලියා" ලකුණ දරන පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් රට වෙට්ම රැස්වීම් පවත්වන ෙකොට එක්තරා විධියක 
මර්දනයක් දියත් කර තිබුණා. රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට 
ඒවා ෙහොඳින් මතක ඇති. එදා තිබුණු අෙප් පන්නල රැස්වීම මට 
මතකයි. ඒ කාලෙය් හිටපු සමහර අය අද ඇමතිවරුන් හැටියටත් 
ඉන්නවා. ලලිත්, ගාමිණී, ආරියරත්න ඇතුළු අපි ඔක්ෙකෝම එදා 
පන්නල ෙව්දිකාෙව් සිටියා. එතැනට ගැහුවා, ෙබෝම්බ! ඒ ගහපු 
අයත් ගුටි කාපු අයත් කියන ෙදෙගොල්ලම දැන් එකම පැත්තට 
ඇවිත් ඉන්නවා, ෛදවෙය් සරදමක් හැටියට. අපට ඒක පිළිගන්න 
ෙවනවා ෙන්. වාසනාවට ඒ grenade එක අපි බලාෙගන සිටිද්දීම 
උඩ තිබුණු වයර් එකක වැදිලා ආපසු ගියා. අපි ඔක්ෙකෝම රිංගුවා 
ෙම්සය යටට. ඒක පුපුරලා අෙප් පාක්ෂිකෙයෝ හතරපස්ෙදෙනක් 
මිය ගියා. ඒ වාෙග් මර්දනකාරි පසු බිමක තමයි "රාජාලියා" 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. අෙප් හිතවත් 
ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත් එදා ෙලොකු සටනක් දියත් කළා, අපට 
විරුද්ධව. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයාෙග් කකුලත් කැඩුවා. ඒ 
වාෙග් ඉතිහාසයක් තිෙයද්දී තමයි අපි රට වටා ගිහින් ෙද්ශපාලනය 
කෙළේ. ඒ කාලෙය් ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඔක්ෙකෝම අෙප් අන්තිම 
කැමති පතය ලියලා තමයි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමනි, ඒ බව ඔබතුමාට මතක ඇති. අන්තිම කැමති පතය 
ලියලා තමයි අපි එදා ෙද්ශපාලනය කෙළේ. ෙහට මැෙර්විද කියන 
අවිනිශ්චිතතාෙවන් තමයි එදා අපි හිටිෙය්. රාජිත ෙසේනාරත්න 
අමාත්යතුමාෙග් ඇ ෙඟ් තවම තිෙබනවා, යකඩ ගුලි. අපි ඒවාත් 
මතක තියාගන්න ඕනෑ.  

දැන් ෙබොෙහෝ විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු සරු නැතිව එක් 
එක්ෙකනාට බණිනවා; එක්එක්ෙකනා විෙව්චනය කරනවා; 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය කඩනවා. නමුත් ෙහොඳට මතක 
තියාගන්න, ඒ ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන්, අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා, අෙප් චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා වැනි අය විශාල 

ෙසේවයක් කර, ජීවිතය පරදුවට තියලා තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් කියන එක. එවැනි නායකෙයක් තමයි ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාත්. එතුමා ෙහොඳ, පසිද්ධ ගුරුවරෙයක්; ඒ පළාෙත් හැම 
ෙදනාම සලකපු ෙකෙනක්. එතුමා 1977 ඡන්දය දිනුෙව් පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව විශාල ෙගෝල පිරිසක් එතුමාට හිටපු නිසා. 
මෙග් හිෙත්, එතුමාට ඊට පස්ෙසේ නිෙයෝජ්ය ඇමතිකමකුත් 
ලැබුණා. ඒවා ඔක්ෙකෝම අයින් කර දමලා, ඒවා ඔක්ෙකෝම අත් 
හැර දමලා එතුමා ඒ ෙද්ශපාලන සටනට ආවා. අපි ඒ ගැන 
එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද වාෙග් ෙනොෙවයි, එදා 
තිබුෙණ් ගල් ෙරෝලක්. ඒ කාලෙය් ආණ්ඩු බලය කියන්ෙන් ගල් 
ෙරෝලක්! කිසිම ෙකෙනකුට විෙරෝධය පාන්න අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නීතිෙයන් ෙනොෙයක් විධිෙය් තර්ජන, ගර්ජන 
කළා. ඒවා විෙව්චනය කරන ෙකොට අප මතක තියාගන්න ඕනෑ, 
විෙව්චනය කිරීෙම් නිදහස අද තිෙබන බව. අද ඕනෑම ෙකෙනකුට 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්; ෙපළපාළි යන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙය් 
එෙහම කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒ කාලෙය් ඒ තීන්දු අරෙගන 
සටන් කරපු අය අපි ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ අය 
ෙබොෙහොම අමාරු තත්ත්වයක් තිෙයද්දීත් ෙද්ශපාලනය කළා. දැන් 
ෙමතැන අප විෙව්චනය කරන අයත් ඉස්සර විෙව්චනයට ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙබෝම්බ ගහලා එදා එක මන්තීවරෙයක් - ෙමොරවක මන්තීතුමා- 
නැති වුණා. ඒ වාෙග් කාලයක් මතක් කරන ෙකොට ආරියරත්න 
ජයතිලක මැතිතුමා ගැනත් අප ඉතාම ෙගෞරවාන්විතව කතා 
කරන්න ඕනෑ. එතුමා "රාජාලියා" ෙවනුෙවන්, ගම්පහ දිස්තික්කය 
ෙවනුෙවන් ඒ කාලෙය් අපට ෙහොඳ ශක්තියක් වුණා. ඒ බව 
ඔබතුමා ෙහොඳින් දන්නවා. ඒ වාෙග්ම එදා එස්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමාත් අපට හුඟක් සහය දුන්නා. ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමා ඒ විධියට ලංකා ෙද්ශපාලනයට ෙහොඳ තැන්පත් බවක්, 
ෙහොඳ ගැඹුරු අවෙබෝධයක් සහ මිතශීලිකමක් ලබා දුන්නා.   

දැන් ඔබතුමන්ලාත් පිළිගන්නවා ඇති, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොට තමයි සෙහෝදරත්වය වැඩි වන්ෙන් කියලා. 
වර්තමානෙය් බලන ෙකොට ඒක ඇත්තද, ෙබොරුද මම දන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් සාමාන්යෙයන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට 
ඔක්ෙකොම එකට යනවා; එනවා; කනවා;  ෙබොනවා; යහළුවන්ෙග් 
ෙගවල්වල ඉන්නවා. ෙන්ද, රාජිත ඇමතිතුමනි? ඒ ජීවිතය 
අමාරුයි. නමුත් එක්තරා සුන්දර බවකුත් තිෙබනවා. අපි ඒ කාලය 
ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා 
අපට ෙගොඩක් උදව් කළා. අපි ඒ පළාතට ගියාම හැම තැනම 
එතුමාෙග් ශිෂ්යයන් හිටියා. මට මතකයි, අපි ගම්පහ තිබ්බ 
එතුමාෙග් රැස්වීම. ඒ රැස්වීෙම්දීත් එතුමා පධාන කාර්ය භාරයක් 
කළා. ඒ රැස්වීෙම් උච්ඡ අවස්ථාව වුෙණ්, හදිසිෙය්ම එස්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක මහත්තයාත් ජනතාව අතරින් ඇවිල්ලා අෙප් 
ෙව්දිකාවට නැග්ග එකයි. ෙම් වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල් අපට නිතර 
මතක් ෙවනවා.   

එතුමාෙග් අභාවය ගැන අපෙග් කනගාටුව පකාශ කරන අතර, 
ඒ කාලෙය් අප අතර තිබුණු සෙහෝදරත්වය මතක් කරමින් එතුමාට 
නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා.  

අපිත් එක්ක හිටපු ඒ සගයින් හුඟ ෙදෙනක් අද ජීවතුන් අතර 
නැහැ. ඒ අතරින් ආරියරත්න මැතිතුමාට නම් වයස්ගතව මිය 
යන්න වාසනාව තිබුණා. නමුත් අෙනක් අය හුඟ ෙදෙනක් වයස 
අවුරුදු 30, 40 කාලෙය් මිය ගියා. එෙහම නම්,  එකට ඉඳලා, එකට 
සටන් කරලා මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරමින් 
ඒ අය ගැන අෙප් හෘදයංගම මතකය අවදි කිරීම අවශ්යයි.  

අවසාන වශෙයන්, අෙප් සෙහෝදර ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාට නිවන් සැප පතමින්  මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක 
මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම 
කරන ලද ෙශෝක ෙයෝජනා  අනුමත කරමින් මම ද ඒ සමඟ 
එක්වීමට කැමැත්ෙතමි. රැස්වීම්වලට අදාළ   නිල වාර්තාෙව් -
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්- පිටපත් ෙශෝකයට පත් පවුෙල් අය ෙවත 
යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග 
කරමි.  

ජනතාව සමඟ ජීවත් ෙවමින්, ජනතාවට ආදරය කරමින් ඉතා 
චාම් ජීවිතයක් ගත කළ ආදර්ශවත් නායකයකු වශෙයන් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මැතිතුමා  සඳහන් 
කරනවා.  

 
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. 

 
විශව්විද්යාල ශිෂ්ය මර්දනය සහ ෛවද්ය වැඩ 

වර්ජනය  
பல்கைலக்கழக மாணவர் மீதான அடக்கு ைற ம் 

ைவத்தியர்களின் ேவைலநி த்த ம் 
SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS AND STRIKE 

ACTION BY DOCTORS 

[අ.භා. 3.16] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් අප ෙවත ෙම් අවස්ථාව 

ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

පසු ගිය දා මර්දනයට ලක් වුණු විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් 
ඉල්ලීම්, ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය -
GMOA එක-   කරන ලද ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ෙනොගැනීම නිසා 
ඇති වී තිෙබන අර්බුදය අද ජාතික වශෙයන් ඉතා හානිකර 
තත්ත්වයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  රජයට එයින් 
මඟහරින්න බැහැ. රජයක වගකීම්වලින් එකක් තමයි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම්වලින් එකක් තමයි, රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයට බලපාන ෙරෝහල්,  ෛවද්යවරු වැඩ කරන 
තත්ත්වයට පවත්වා ෙගන යෑම. අෙප් උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් වගකීම වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම විශ්වවිද්යාල තුළ 
සිටින ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම්, අධ්යාපනය, ඒ 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කිරීමයි. ෙම් කරුණු ෙදක 
මත තමයි  ෙම් අර්බුදය උත්සන්න වී තිෙබන්ෙන්.  

විශ්වවිද්යාලවල  ශිෂ්යයන් 8000ට වැඩි පිරිසක් කරන දවස් 
500ක් ගත වූ  සත්යගහය  ඊෙය් වන විටත් අවසන් ෙවලා  නැහැ. 
එය අවසන් කරන්නට තමයි ෙපොලිස් මැර බලය ෙයොදා ඔවුන්ෙග් 
ඔළු පලා දමමින් පහර දුන්ෙන්. ඒ ශිෂ්යයන් අදත් ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා. තුවාල ලැබූ 88 ෙදනකුට වැඩි ෙදනකුට ෙරෝහල්ගත 
ෙවන්න සිද්ධ වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ෙරෝහල්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙරෝහෙල් සිටි 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමක් ඊෙය් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ෙම් විධියට 
තමයි රජය ෙම් පශ්නය විසඳන්නට උත්සාහ දරන්ෙන්. අන්තර් 
විශ්වවිද්යාල කැඳවුම්කරු ළහිරු වීරෙසේකර අද දහවල් අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු සමඟ ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්යයන් 
හා තවත් ශිෂ්යයන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනවා. 
තුවාල ලැබූ 10 ෙදෙනක් තවමත් ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන් කියන ෙද ෙගොල්ලන්ම ෙම් අතර ඉන්නවා. මාස හයක් 
ෙම් පීඨයන් වහලා. උසස ් අධ්යාපන අංශය භාර කිසිෙවකුට 
කියන්න බැහැ, ෛවද්ය පීඨයන්වල ඉන්ෙන් ශිෂ්යයන් පමණක්ය 
කියලා. එම පීඨවල ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරුත් ඉන්නවා. ඒ අය 
කියනවා, "ෙම් පශ්නය විසඳන්න වැඩ පිළිෙවළක් අවශ්යයි. වැරැදි 
විධියට ෛවද්යවරුන් බිහි කරන SAITM  ආයතනය පිළිගන්න 
බැහැ" කියලා. ෙම්කයි පශ්නය. ෙම් ආයතනය පිළිගන්න බැරි 
ඇයි? පිළිගන්න බැරි- [බාධා කිරීමක්] ෙබොළඳ කථා කියන්න එපා, 
මහාචාර්යවරයා. මම ෙගනාපු කිසි පනතක් නැහැ. මම ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් 
කිසි පනතක් ෙගනැල්ලා නැහැ. රාජිත ෙසේනාරත්න ඔය ෙමෝඩ 
කථාව තවම කිව්ෙව් නැහැ. ඔය අෙනක් අයෙග් ෙමෝඩ කථා. මම 
Chief Government Whip හැටියට උෙද් සිට සවස් වන ෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන ලිය කියවිලි ෙග්නවා. ෙම්ක අත්සන් 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? මම කිසි ලජ්ජාවක් නැතිව කියනවා, 
ෙම්ක අත්සන් කෙළේ ඔෙබ් ඇමති එස්.බී. දිසානායකයි කියලා. 
එතුමා ෙම් හැම ෙද්ටම අත්සන් කරලා ෙම් රෙට් අවුලක් ඇති 
කළා. ඒ පැත්ෙතන් ෙමහාට ආවා. ෙම් පැත්ෙතන් එහාට ගියා. 
නිවැරදි ෙද්ශපාලනයක් තිෙබනවා නම්, එෙහම හැසිෙරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා අද ෙගෙනන හැම 
ෙකොළයකම, කියවන හැම ෙකොළ කෑල්ලකම එතුමා ගත් තීරණද 
තිෙබන්ෙන්? නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව ගිය සුමාන 
ෙදෙක් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
ෙබොරුව රටට ෙපන්වන්න. ෙම්ක ෙබොරුවක්. නමුත්, ඒ ෙබොරුව 
ෙපන්වලාත් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙම්කට රැවටුෙණ් නැහැ. මෙග් මිතයා 
ගැන කියන්න මම මීට වඩා කාලය ගත කරන්ෙන් නැහැ. 

මෙග් මිත වර්තමාන ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය 
ඇමතිතුමාත්, මමත්, විජය කුමාරණතුංගත්  මහ පාෙර් එකට සටන් 
කළා,   උතුරු ෙකොළඹ  ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ඇති කරපු 
ෙවලාෙව්. ෙම් විධියටම අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා. අවසානෙය් 
ෙමොකද කෙළේ? එවකට සිටි ලංකාෙව් හිටපු තදබලම පාලකයා 
හැටියට අපි කවුරුත් දන්නා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  එය 
ජනසතු කළා. ෙම්ක වැරැදියි. ශිෂ්යයන් කියන ෙද්ත්, 
මහාචාර්යවරු කියන ෙද්ත් හරි. එම නිසා මම අවසානෙය් ෙම්ක 
ජනසතු කරනවා කියලා එතුමා ඒ ෙද් කළා. වැරැදි ෙදයක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, දැන් ඒ වැරදි ෙද් ෙහළිදරවු වී තිෙබනවා.  

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට සිටි 
කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කියපු ෙදයක් මම කියවන්නම්.   
2012 ෙනොවැම්බර් 22 හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 708 තීරුෙව් එය 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"... මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලෙය් එම ෙරෝහල ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් විධියට අපි පිළිෙගන නැහැ. ලියා පදිංචි කරලාත් නැහැ. අපි 
බාහිර  ෙරෝගී ෛවද්ය මධ්යස්ථානයක් විධියට ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට 
ෙදන ලියා පදිංචිය දීලා තිෙබනවා. ඒ ඇෙරන්න ශික්ෂණ ෙරෝහලක් 
විධියට අපි පිළිෙගන නැහැය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම 
කියන්නට ඕනෑ. නීතිෙයන් පිටස්තරව කිසිම ෙදයක් අපි කර නැහැ...." 
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ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන, එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා 
තමයි එෙසේ කියා තිෙබන්ෙන්.   ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැතිව ෛවද්ය 
පීඨයක් පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ෙම්ක SLMC එක පනවපු 
එක ෙකොන්ෙද්සියක්. SLMC එක වාර්ෂිකව නිෙව්දනයක් 
කරනවා, ෙම් ෛවද්ය විද්යාලයට එවැනි සුදුසුකම් නැහැ කියලා. 

මම කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කර තිෙබන පකාශයකුත් 
කියවන්නම්.  ෙමොකද, එතුමා කියලා තිෙබන වැරැදි ෙද් එතුමා 
දැනගන්න ඕනෑ නිසා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් සඳහා වැඩි 
ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා සභාගත කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
SAITM ආයතනය පළමුෙවන්ම පටන් ගත්ෙත් තාක්ෂණ 

කලාපයක. තාක්ෂණ කලාපයක ෛවද්ය පීඨයක් පටන් ගන්න 
බැහැ. It is for Technology. මෙග් මිත අමුණුගම ඇමතිතුමාත් 
ඒක දන්නවා ඇති. එතෙකොට ඒකට අවසර ගත්ෙත් South Asian 
Institute of Technology and Management යටෙත්.  The word 
“Medicine” was not there. ෙම් විධියට තමයි BOI එක ෙම් 
ආයතනයට අවසර දුන්ෙන්. BOI එෙකන් එෙසේ අවසර දුන් ඒ 
අදාළ කඩදාසිය 2012 ජුනි 20 දින එස්.බී. දිසානායක මහතා විසින් 
සභාගත කර තිෙබනවා. එය එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 
954 දැක්ෙවනවා. ඒ අනුව 2012 ජුනි 20 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
තීරු අංක 954 හි දැක්ෙවන එම ෙකොටස මා  සභාගත* කරනවා.  

 ෙම් ආයතනය පළමුෙවන්ම නීතිවිෙරෝධීව පිහිෙටව්වා, 
රුසියාෙවන් උපාධියක් ලැෙබනවා කියලා. රුසියාෙව් ෛවද්ය 
විද්යාලය පස්ෙසේ ෙම් ආයතනෙයන් ඉවත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
ආයතනයට සුදුසුකම් නැති බව අත්සන් කරන ලද, ගැසට් කරන 
ලද නිෙව්දන අනුව පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අවුරුදු 
හතරකදී ෙම් ආයතනය මූලික සුදුසුකම් සපුරා දිය යුතුව තිබුණාය 
කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. නමුත් එෙහම මූලික සුදුසුකම් සපුරා 
දීලා නැහැ. මාස හයක් ඇතුළතදී Trust එකක් පිහිටුවන්න ඕනෑ, 
සියයට 51කින්. ඒ නීතිය උල්ලංඝනය කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
එම ෙකොන්ෙද්සි මාලාවම උල්ලංඝනය කරලා, අවසානෙය්දී 
SLMC එක ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් ආයතනය පිළිගන්න 
බැහැ" කියලා. දැන් ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද, "ෙම් 
ආයතනය හරි" කියලා? ආණ්ඩුෙව් ඇමතිතුමන්ලාම පකාශයට පත් 
කරලා තිෙබනවා, "ෙම්කට ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැහැ. 
අවිස්සාෙව්ල්ලටයි, ෙහෝමාගමටයි යන්න" කියලා. ෙහෝමාගම 
ෙරෝහල සහ අවිස්සාෙව්ල්ල ෙරෝහල කියන්ෙන් අඩුපාඩුකම් 
රාශියක් තිෙබන ෙරෝහල් ෙදකක්. ඒ අනුව ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා, 
ෙමය ශික්ෂණ ෙරෝහලක් නැති ෛවද්ය විද්යාලයක් බව. ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් නැති ෛවද්ය විද්යාලයකින් බිහි වන අඩු පුහුණුකම ඇති 
ෛවද්යවරෙයක් ලංකාෙව්වත්, පිට රටවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
SLMC එක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොෙහේවත් එවැනි ෛවද්යවරයකු 
පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා SAITM එෙක් 
Chairmanට උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා විසින් යවපු ලිපිය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් ලිපිය යවලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ෙම් මාසෙය් 
මුලදී  SAITM එෙක් Chairmanට Mr. D.C. Dissanayake, 
Secretary to the Ministry of Higher Education and Highways   
විසින් ලිපියක් යවා තිෙබනවා.   

This letter states, I quote: 
 

“REGARDING ATTEMPT OF CONDUCTING AN INVALID FINAL 
MBBS EXAMINATION FOR 04TH BATCH STUDENTS BY SAITM 

 The Parents Association of 04th batch students studying in the 
SAITM has submitted an appeal to the Ministry on the above matter.”  

I table* this letter and I would like this to be included 
in Hansard.  

ෙම්වා වසන් කරන්න බැහැ. ෙම්වා වසන් කරන්න හදන්ෙන් 
කා ෙවනුෙවන්ද? පුද්ගලයකුෙග්, ෙදෙදෙනකුෙග් ව්යාපාරයක් 
ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. "ෛවද්ය විද්යාලය" කියලා 
කියන්ෙන්, මුළු මහත් ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ගුණාත්මක භාවය 
පිළිබිඹු කරන ආයතනයක්. You cannot produce half-baked 
doctors in Sri Lanka. This is a national issue today.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෛවද්යවරු අද වැඩ වර්ජනයක 
ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන්ට තර්ජනය කරනවා, 
"උගන්වන්නම් ඔයෙගොල්ලන්ට පාඩමක්" කියලා. ෙමොන 
පාඩමක්ද, ෛවද්යවරුන්ට උගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්?  එෙහම 
කථා කරන ඇමතිවරු ෙත්රුම් ගන්න, තමන්ටම පාඩම් ඉෙගන 
ෙගන ෙගදර යන්නයි ඉතිහාසෙය් සිදුෙවලා  තිෙබන්ෙන් කියන 
එක. ආණ්ඩුව සාධාරණ ෙවන්න; සාකච්ඡා කරන්න; ෙම් 
ෙවනුෙවන් විසඳුම් මාර්ගයක් සාධාරණව ගන්න.  STF එක 
ෙගනැල්ලා, ෙපොලිස් බැටන් පහාර දුන්ෙන් කවුද?  ෙම් නිෙයෝගය 
දුන්ෙන් කවුද? ෙම්  අය ශිෂ්යයන්ට ෙම් විධියට පහර දුන්ෙන් ඇයි?  
ඊෙය් ෛවද්යවරු වැඩ වර්ජනයක නිරත වුණා. අද දින සිට ඔවුන් 
පශ්නය විසඳන තුරු ෙනොනවත්වා වැඩ වර්ජනයක නිරත වනවා. 
ඇයි, ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැත්ෙත්? නීති රීති උල්ලංඝනය 
කරමින් SAITM එක විසින් කරන්න උත්සාහ දරන ෙම් කටයුත්ත 
නිසා ලංකාෙව් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළින්  බිහි ෙවන්නට සිටින 
ෛවද්යවරු 8,000ක්  අද ඔවුන්ෙග් පන්තිවලට සහභාගි වන්ෙන් 
නැති  තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඉතා 
සාධාරණව ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවන්න කියලා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.  

2035 2036 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතනය වළංගු නැහැ කියා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
විසින් "මහජනතාව ෙවත ෙකෙරන දැනුම්දීම යි" යනුෙවන් 2015 
ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් දැන්වීමක් 
පළ කරලා තිෙබනවා. The SLMC has mentioned this in their 
annual advertisement. How can the Ministry of Higher 
Education say, “We do not know”? How can the Ministry of 
Health say, “We do not know”?  The SLMC is the only 
authority that has been created by an Act of Parliament. 
There is no other authority that can recognize or award an 
MBBS to practise in the medicinal field.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I am going to conclude my speech. Please raise your 

point of Order later on.  

2015 ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දින ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙල්ඛකාධිකාරි විසින් "මහජනතාව ෙවත ෙකෙරන දැනුම්දීම යි" 
යනුෙවන් "ලංකාදීප" පුවත් පතට කරන ලද දැන්වීම මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමෙලස බඳවා ගත් ශිෂ්යයන්ෙග් ලිපියක් මම කිෙයව්වා. 
වලංගු නැති විභාගයක් පවත්වලා තිෙබනවා. ඒ ශිෂ්යයන් ෙම් 
මාසෙය්  බඳවා ගැනීම වහාම නවත්වන්න කියා ඒ ලිපිෙය් 
සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය, එෙහම හැසිෙරන්ෙන් නැති 
ආයතනයක්. තනි හිතුවක්කාරකමට හැසිෙරන ෙම් ආයතනයට, 
change of viewsවලට UDA එකට මිලියන ගණනක වන්දියක් 
ෙගවන්න සිදු වුණා. ෙම් ආයතනය, නීති විෙරෝධී වැඩ කරන 
ආයතනයක්. ෙම් ආයතනයට මිලියන ගණනක වන්දියක් නියම 
කළා. ඊට අතිෙර්කව, a front page headline of a newspaper 
published last week stated that the validity period had 
expired. So how are they functioning? Whom are you trying 
to defend?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන් තීතුමා ඔබතුමාට ලැබී ඇති ෙව්ලාව 

අවසානයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

අෙප් රෙට් ෛවද්ය ක්ෙෂේතය විනාශයට පත් ෙනොකර, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය විනාශයට පත් ෙනොෙකොට 8,000ක් වූ අෙප් රෙට් 

ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් ඉල්ලීමටත්, දහස් ගණනක් වූ අෙප් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවය ෙමෙහය වන ෛවද්යවරුන්ෙග් ඉල්ලීමටත් කන් ෙදන්න 
කියා ජනාධිපතිතුමාට සහ අගාමාත්යතුමාට මා කියනවා. එෙහම 
නැතිව මැර බලය ෙයොදලා ෙම්ක මර්දනය  කරන්න බැහැ කියලා 
මා කියනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පශ්නයට මූලික ෙහේතුව බවට 

පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් SAITM එක. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
තමයි SAITM එක ඇති කෙළේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන විවාදෙය්දී අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න 

අවශ්යයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවශ්යයි. ආධුනික 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මට පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමට 
අවශ්යයි. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ කාලෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එදා ඒ 
ෙයෝජනාව ෙගෙනනෙකොට එතුමාට ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න 
තිබුණා ෙන්. දැන් ෙම් ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? එදා එතුමාට 
ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න තිබුණා. දැන් ෙම් අපි පත් කරපු ජනාධිපති- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා. [බාධා 

කිරීම්] Order, please! ෙම් විවාදය කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනමහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2017 ජුනි 23 

[අ.භා. 3.30]  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා. 1988 - 
1989 කාල වකවානුවට ෙපරාතුව ෙම් රෙට් මතු ෙවලා තිබුණු 
අඳුරු ෙසවණැලි ශිෂ්ය අරගළ හරහා නැවත වතාවක් මතුෙවමින් 
තිෙබන වකවානුවක් ඉස්මතු ෙවමින් පවතින බව ඉතාම 
කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න ෙවනවා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාත් 
එදා ඒ සටෙන් හිටියා කියලා ෙමතැනදී සඳහන් වුණා. ෙම්වා 
ජනසතු කරන්න කථා කළා, අපි ඒ සටන්වල හිටියා කියලා 
එතුමන්ලා කථා කරනවා අපි අහලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නයට 
එන්න කලින්, ෙම්වා ජනසතු කළා කියලා ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම 
උජාරුෙවන් කථා කරලා තිෙබනවා, අපි දැකලා තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඒ ගැන කථා කළා.  

 
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)  
අපි හිටිෙය් ෙකොළඹ උපාධිය ලබා ෙදන්න එපා කියන 

ස්ථාවරෙය්. අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය තමයි 
ජනසතු කරන්න කියා කිව්ෙව්. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමා ඒ පෙව්ශය ගන්න. අපි කියනවා, එෙහම නම් SAITM 

එකට ලංකාෙව් ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙදන්න එපා කියලා. ආරම්භ 
කරපු විධියට රුසියානු ෛවද්ය උපාධිය ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලා 
තීරණය කරලා කටයුතු කරන්න. ඒක තමයි කරන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා කරපු සටෙන් පදනම තමයි අදත් SAITM 
විෙරෝධී සටෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ෙපෞද්ගලික කාරණයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් සටනට ෙද්ශපාලනය අමුණාෙගන තිෙබනවා 
කියලා ඊෙය් මැති ඇමතිවරු කථා කරනවා අපි දැක්කා. ෙම්ක 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපනයට 
එෙරහිව රජයන් කටයුතු කරන ෙකොට සෑම විටම ඊට එෙරහිව 
ශිෂ්ය බලෙව්ග ෙගොඩ නැඟුණා. ඒකට ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. 
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙමෙහයවන හස්තයක් ෙනොෙවයි, එතැන 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ට හැඟීමක් තිෙබනවා; ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. 
ෛවද්ය ශිෂ්යයින් 8,000ක් විතරක් ෙනෙවයි, අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්ය බල මණ්ඩලය පමුඛව ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින් සෑම 
ෙකෙනක්ම හැඟීෙමන් එළියට බැහැලා තිෙබන්ෙන්, තමුන්ෙග් 
අධ්යාපන අයිතිය අහිමි ෙවනවාය කියන ෙබොෙහොම පැහැදිලි 
කාරණය නිසායි. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය හැටියට අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලයක් තිෙබනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. 
හැබැයි ඒක පමිතිගත - තත්ත්වෙයන් ඉහළ, ගුණාත්මකභාවෙයන් 
ඉහළ-, ඇතුළු වීම සඳහා පැහැදිලි criterion එකක් තිෙබන 
විශ්වවිද්යාලයක් විය යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් රට පබල 
ගැටලුවකට තල්ලු ෙවනවාය කියන කාරණය ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල පිළිබඳව සඳහන් 
කරනෙකොට කියන්න ඕනෑ, ඉන්දියාෙව් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 

විද්යාල 188ක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 
වැඩිම ගණනක් තිෙබන රට තමයි අෙප් අල්ලපු රට වන 
ඉන්දියාව. ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය දර්ශකවල තත්ත්වය ෙකොෙහොමද 
කියලා බලන්න. WHO එෙක් ranking අනුව, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාල එකක්වත් නැතුව ලංකාව දැනට 76 වන ස්ථානෙය් 
ඉන්නෙකොට ඉන්දියාව ඉන්ෙන් 112 වන ස්ථානෙය්. ඉන්දියාෙව් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල 188ක් තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල තිබුණාය කියලා ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් 
ගුණාත්මකභාවයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක ෙබොෙහොම 
පැහැදිලියි.  

අෙප් ආණ්ඩුව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාය කියලා 
නැවත නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. ඔව්, අපි 
පිළිගන්නවා. එවකට උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කළ එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා SAITM එක පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙක් වැරැද්ද හැමදාම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
පමුඛ ආණ්ඩුව පිට පටවනවා. ඒ වැරැද්ද මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩුව පිට පටවන ගමන් එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමා එදා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව අෙප් ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කළ 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා 2012 වසෙර්දී 
කිසිම සැකක් බියක් නැතුව කියා තිෙබනවා, "ෙම්ක පිළිගන්ෙන් 
නැහැ, ෙනවිල් පනාන්දු ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ෙනොෙවයි, 
අපි ෙම් කටයුතු අනුමත කරන්ෙන් නැහැ." කියලා. එෙහම කියා 
තිෙබන්ෙන්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
යටෙත් සිටියදීයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට අද ඕනෑ තැනක ඉඳෙගන කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කුණු ෙගොඩවල් සියල්ල එතුමා පිට 
දමන එක සාධාරණ නැහැයි කියන කාරණය අපි ෙමතැනදී 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න අවශ්යයි. ෙම්ක ෙද්ශපාලන 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ 
මතිමතාන්තර රාශියක් තිෙබනවා. හැබැයි පමිතියකින් ෙතොරව 
ෛවද්යවරු බිහි කිරීෙමන් අනතුරට පත් වන්ෙන් කවුද කියන 
කාරණය අපි සෑම ෙකෙනක්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සිත්හි දරා 
ගන්න අවශ්යයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයක් 
සඳහා අවශ්ය මූලික පමිති ගැසට් කරන්නය කියන කාරණය නඩු 
තීන්දුෙව් සඳහන් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව දන්නවා. නඩු තීන්දුෙව් තිෙබන සෑම ෙදයක්ම "හරි" 
කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය යුක්තිය ෙවන්ෙන් 

නැහැ. නීතියක් හැටියට තීන්දුවක් ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ 
නීතිය යුක්තිය බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අඩු ගණෙන් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනය සඳහා අවශ්ය මූලික පමිති ගැසට් 
කරන්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට යුතුකමක් තිෙබනවා. එතුමා ෙම්ක 
මූලික කාරණයක් හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ. ඊට පසුව එහි සිටින 
ශිෂ්යයන් ගැන -SAITM විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දරුවන් පිළිබඳව- ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්, එම කාරණය 
ෙදවනුව සලකන්න පුළුවන්. හැබැයි, මූලිකව ෙකොන්ෙද්සි 
කිහිපයක් ඉටු කරන්න අවශ්යයි. අද ෙම් තරම් ගැඹුරු පශ්නයක් 
තිබියදී, සෑම විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයකුම පාරට බැහැලා සිටියදී, 
ඔවුන්ෙග් ඔළු පළද්දී, සතිපතා ෙල් ෙසොලවද්දී, මරණීය තුවාල සිදු 
කරන මට්ටමට ෙම් අරගළය උග ෙවලා තිබියදී SAITM එකට 
දරුවන් ඇතුළු කර ගැනීම - admissions - නවත්වන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක සුළු කාරණයක්. ෙම් ආණ්ඩුවට ජනතාව ගැන හැඟීමක් 
තිෙබනවා නම් ෙම් කරෙගන ආපු ෙද්වල්වල වැරැද්දක් තිෙබනවා 
නම්, ඒවා නවත්වන්න. කාෙග් අතින් වැරැද්ද වුණත් ඒ වැරැද්ද 
අඛණ්ඩව කරෙගන යන එක ෙනොෙවයි, වගකිව යුතු රජයක 
යුතුකම.  එෙහම ෙවනසක් කරන්න තමයි ෙම් යහ පාලන රජය පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

වසරකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ දරුෙවෝ පාෙර් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ඔළු පළා, ෙල් හලා, මහ මඟ රසත්ියාදු කරලා, ඒ අම්මලා
-තාත්තලා සදා දුකට පත් කරන එක ෙනොෙවයි, වග කිවයුතු 
රජයක යුතුකම. රජයට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඇහුම් කන් ෙදන්න; 
මූලික පමිති ගැසට් කරන්න; SAITM එකට දරුවන් ඇතුළත් කර 
ගැනීම නවත්වන්න. ඊට  පසුව එය ජනසතු කරනවාද, නැද්ද කියන 
කාරණය ෙදවනුව සාකච්ඡා කර බලා පමිතියකින් යුත් ඉහළ 
මට්ටෙම් ෛවද්යවරුන් ෙම් රටට බිහි කරන කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න. අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට පුළුවන් 
සහෙයෝගයක් ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
එපා කියලා ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම 

ෙම් ෙව්ලාෙව් එක කාරණාවක් මතු කරලා දැන ගන්නයි උත්සාහ 
කෙළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
No. The Hon. Minister will be here. You can ask it 

later. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමා ෙමතැන සිටින නිසා - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් කථාෙවන් පසුව අහන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහම බැහැ. 

පිළිෙවළක් තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවශ්ය නම්, ෙව්ලාව ෙදන්න. පසුව 

පැහැදිලි කරාවි. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී අහන්න 
පුළුවන්. ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්නවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, හදිසි අවශ්යතාවක් නිසා මට යන්න 

තිෙබන නිසායි මම ෙම් ගැන අහන්න හැදුෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමනි - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No. I cannot. මෙග් ෙව්ලාෙවන් ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා කැමැති නැහැලු. [බාධා කිරීමක්] එතුමා කැමැති 

නැත්නම්, මට ඉඩ ෙදන්න බැහැෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

නීති-රීති දැන ගන්න ඕනෑ. අතරමඟ -  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ගැන අපට යම් විසඳුම් කියා මාර්ගයක් තිෙබනවාද කියලා 

මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 
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[අ.භා. 3.36] 
 
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, මෙග් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් එතුමා 
ෙයෝජනාව ගැන කථා ෙකරුෙව් නැහැ. එතුමා කථා ෙකරුෙව්, 
SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය ගැනයි. විනිශච්යකාරවරුන් තුන් 
ෙදෙනකු අධිකරණය ඉදිරිෙය්දී SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය 
ගැන වූ නඩු විභාගය සිදු කළා. There were three Judges of the 
Appeal Court. නීතිඥ මහත්වරුන් පහෙළොස් ෙදෙනකු සහභාගි 
වුණා. දින හයක් තිස්ෙසේ ෙමහි නීත්යනුකූලභාවය ගැන සාකච්ඡා 
කළා. SAITM එෙක් නීත්යනුකූලභාවය පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. 
ඉතින් එහි නීත්යනුකූලභාවය ගැන දැන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී කථා 
කිරීෙමන් වැඩක් නැහැ.  

ගරු කථානායකුතමනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇති වුණු සිද්ධීන් ඒ 
විධියට ඇති වුෙණ්, ෙවන කිසිම ෙදයක් නි සා ෙනොෙවයි. ඊෙය් 
තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුව ඇසුෙව්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
පවතින නඩුවට බලපෑම් කරන්න තමයි, වැඩ වර්ජන, ෙසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් කාර්යාලයට කඩා පැනීම වාෙග් ෙද්වල් සිදු කෙළේ. 
අධිකරණයට බලපෑම් කරන්නයි ෛවද්යවරුන් ෙම්වා කරන්ෙන්. 
හැබැයි, මම ඒ අයට කියනවා, ඒ අය සම්පූර්ණෙයන්ම වැෙඩ් 
වරද්දාෙගනයි තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ අයෙග් කියා මාර්ගය "පාරා 
වළල්ලක්" ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.  

 
ගරු චන්දසිරි  ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ආණ්ඩුව වැෙඩ් වරද්දා ගන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] ෙමෙහම 

ගිෙයොත්, ආණ්ඩුව - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නිකම් කහින්ෙන් නැතුව කථා කරනවා නම්, ඉඳලා 

කථා කරන්න. 
 
ගරු චන්දසිරි  ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙක්න්ති ගන්න එපා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකුතමනි, අෙප් මිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

කියා තිෙබනවා, "කරුණු දැක්වීමට ගිය ශිෂ්ය නිෙයෝජිතයින්ට...." 
කියලා. කරුණු දක්වන්නලු ගිෙය්. කී ෙදෙනක් ගියාද? දහසක් 
විතර ගියා, කරුණු දක්වන්න. [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැහැ. දහසක් ගිෙය් නැහැ. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලු අරෙගන යනවාද?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
යකඩ ෙපොලු අරෙගන ගිෙය්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් 

කළා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙග්ට්ටු කඩාෙගන - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I have already given you time, Hon. Member.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He is always disturbing.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මත පකාශ කරන්න. මත ෙදකක් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 

මතයයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මතයයි  ෙලෝකයට පකාශ කරන්න. 
එතෙකොට ජනතාව තීරණයක් ගනීවි. නැත්නම් ඔබතුමන්ලාෙග් 
ෙව්ලාව නැති ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඊෙය් දිනෙය්දීත් ඔෙහොමයි කෙළේ. ෙව්ලාවට එන්ෙන් නැතුව -  

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙව්ලාව නාස්ති කරන්න එපා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා අසත්ය පකාශ කරනවා, ටීවී 

එෙක් අයිතිකාරයා හැටියට. අෙප් කථා දමන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න එපා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I want my time, Sir.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ළමයි ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. ළමයින්ට ගැහුෙව් STF 

එක.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister speak.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යකඩ ෙපොලුවලින් ළමයින්ට ගැහුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා. දැන් 

ලජ්ජා නැතිව අසත්ය පකාශ කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමන්ලා ගරු සභානායකතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙලෝකය දැක්කා, ළමයින්ට ගහනවා. ෙමොනවාද තව කථා 

කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  
  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විවාදය නවත්වමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
You go ahead Hon. Minister.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදය නවත්වමු. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ෙබොෙහොම දුෂ්කරතා මධ්යෙය් අද මම ෙම් අවස්ථාව 
ලබාදුන්ෙන් විවාදය කර  ෙගන යන්නයි. එම නිසා විවාදය කර 
ෙගන යන්න. යම් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග් 
කථාවලදී  ඒක හරිගස්සන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් අපි විවාදය නවත්වමු, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පස්ෙසේ මට ෙදොස් කියන්න එපා. ඊෙය්ත් නැතිව මම අද 

අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ෙම්ෙක් තීරණයක් ගන්න ජනතාවට 
අවස්ථාවක් ෙදන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් මතය පකාශ කළා ෙන්. දැන් ගරු සභා නායකතුමාෙග් 
මතය පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. ෙම් පශ්නයට පිළිතුරකුත් 
ෙදනවා. අනික් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් කථා කරන්න පුළුවන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමා, -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උඹට පිස්සු බන්.  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචන ටික ඉල්ලා අස්කරගන්න, ගරු සභානායකතුමනි. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැන් කථා කරන්න. එතුමාෙග් ෙවලාව 
නාස්ති කරන්න එපා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උෙද් පාන්දර ඉඳලා පිස්සු හැදිලා.  
 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?  
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ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමාට ඒ වචන ටික ඉල්ලා 

අස්කරගන්න කියන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සාට "පිස්සා"  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොකියා ෙවන ෙමොනවා කියන්නද, ගරු කථානායකතුමනි? 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, you have to withdraw that.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සභාව කල් තියමු, ගරු කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] 

ෙමොකද බැරි?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීවරුනි. 

You go ahead with your speech, Hon. Minister.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, they are not allowing me to speak.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටයි මම ෙම් කියන්ෙන්. 

ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමාට ඒ පකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අප සභාව කල්තියලා යමුද? [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා 

කිරීම්] ඒ  ෙනොසෑෙහන වචන කියපු ඒවා මම හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් අයින් කරනවා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සභාෙවන් පිට ෙවලා යනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙමතුමන්ලා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඔබතුමා ෙවලාව ගන්න. මම අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමන්ලා කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් වැඩක් නැහැ 

ෙන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ නුසුදුසු වචන මම 

අයින් කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමනි, ඒ වචන අයින් 
කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හරි. ඒ වචන ටික ඉවත් කර වන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊෙය්ත් ආෙව් නැතිව, අදත් අවසථ්ාව දීලා ඔබතුමා ෙම් විවාදය 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා ඊෙය්ත් ආෙව් නැහැ. අදත් විවාදය කරෙගන යන්න 

ෙදන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් විවාදය කර ෙගන යන්න අවස්ථාව ෙදන්න. දැන් කථා 

කරන්න, ගරු සභානායකතුමනි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ්යෙයෝ 1,000ක පමණ පිරිසක් 

කරුණු දක්වන්න ගියාය කියා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අර වචන ටික අයින් කරගන්න, ගරු සභානායකතුමනි. ඒවා 

ෙම් ගරු සභාවට සුදුසු නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම නරක වචනයක් කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව් "පිස්සු"  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියායි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ වචන අයින් කරගන්න. ඒවා හරි නැහැ ෙන්, ගරු 

සභානායකතුමනි. මම කියන ෙදය අහන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සු 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි. ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඊෙය් 
ෙම් විවාදය කර ගත්ෙතත් නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් කථා කරන්න, ගරු සභානායකතුමනි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා, කරුණු 

දක්වන්න ශිෂ්යෙයෝ 1,000ක් විතර ගියා ලු. ඔබතුමන්ලා ඊෙය් 
ඊෙය් ටීවී එෙකන් දකින්න ඇති ෙන්. යකඩ ෙපොලු අරෙගන තමයි 
ගිෙය්. ෙග්ට්ටු ෙපරළුවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔය අසත්යය කියන්ෙන්. 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 ෙදෙදනායි ගිෙය්.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ගිෙය් ෙදෙදනායි කියලාද? මම ඔබතුමාට 

කියන්න කැමැතියි, විශ්වවිද්යාලවල, - [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලා 
ෙමතැන විවාද කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, කථා කරලා අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට අවසන් කරන්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මට තව 

ෙවලාව ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක තමයි කථා කරන්න කියන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි,  SAITM පශ්නය පටන් ගත්ෙත් අප 

ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජය කාලෙය්යි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
SAITM  එකට රුපියල් මිලියන 600ක් දුන්නා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. රෙට් අධ්යාපන පතිපත්තිය 
ශිෂ්යයන්ට තීරණය කරන්න බැහැ. රෙට් අධ්යාපන පතිපත්තිය 
තීන්දු කරන්න ඕනෑ ආණ්ඩුවයි. පසු ගිය රජය පතිපත්තියක් 
හැටියට SAITM එක පිළිගත්තා. අප එය අගය කරනවා. ෙම් 
රජයත් ඒ ශිෂ්යයන් ඒ විධියටම පිළිෙගන, ඒ කටයුතු කරෙගන 
යන්නයි හදන්ෙන්. එෙහම නැතිව ඔවුන් අතරමං කරන්න 
පුළුවන්ද?  අතරමං කරන්න බැහැ. ෙමතුමා තමයි- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු 

මන්තීතුමන්ලාෙග් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා තමයි  SAITM එක  පිහිටුවන ගැසට් එක 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා, ඕක කියවන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 25 (අ) වගන්තිය 

යටෙත් උසස ් අධ්යාපන අමාත්යතුමා විසින් සාදන ලදුව 
2011.08.31වැනි දිනැති අංක 1721 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය 
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උසස් අධ්යාපන අමාත්ය එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිතුමා ෙවනුවට 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මැතිතුමා ඉදිරිපත් ෙකරුවා. [බාධා කිරීම්]
අයිෙයෝ, ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ෙමච්චර කෑ ගහන්ෙන් ෙම්ක 
වසන් කරන්නයි. දරා ගන්න බැහැ. මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න 
කැමැතියි, දැන් විශ්වවිද්යාල වර්ජනය ගැන කථා කරනවා. මම 
ඔබතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, පසු ගිය සතිෙය් ෛවද්ය විද්යාල 
ෙදකක ඡන්දයක් ගත්තා. සියයට 99ක් ඡන්දය දුන්නා, පන්තිවලට 
යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවාද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙකොෙහේද? කවුද ඡන්දය ගත්ෙත්?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පීඨාධිපතිවරු ගත්ෙත්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කාෙගන්ද ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විශ්වවිද්යාල ෙදකක ළමයිෙගන් පීඨාධිපතිවරු රහස් ඡන්දයක් 

ගත්තා. රහස ්ඡන්දය ගත්ත ෙව්ලාෙව් ළමයි  සියයට 99ක් කිව්වා 
"අපට පන්තිවලට යන්න ඕනෑ." කියලා. කවුද ෙම් ඔක්ෙකොම 
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය 
අධ්යාපනය ගැන බලය තිෙබන්ෙන් ෛවද්ය සභාවට විතරයි. 
ෛවද්ය සභාවට විතරයි බලය තිෙබන්ෙන්. රජෙය් ෛවද්ය 
නිලධාරින්ෙග් සංගමය කියන්ෙන් වෘත්තීය සමිතියක්. It is a trade 
union. ඒ අයට ෛවද්ය අධ්යාපනය ගැන කිසිම බලයක් නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. මම කියන්න කැමැතියි -[බාධා කිරීම්] මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ෛවද්ය වර්ජනය අසාර්ථකයි. තව දවස් 
කිහිපයක් යනෙකොට ෙම් වැඩ වර්ජනය ෙමෙහයවන අයට 
ජනතාව උත්තර ෙදන බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] ජනතාව. අද හලාවත ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරුන් 
තමන්ෙග් රාජකාරියට ගිෙය් නැති අවස්ථාවකදී සිද්ධියක් ඇති 
වුණා. මහජනතාව ෛවද්යවරුන්ට විරුද්ධව කටයුතු ෙකරුවා. 
ෙම්ක ලංකාෙව් හැම තැනම දියත් ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා පෙරස්සමින් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] අපි ෙනවිල් 
පනාන්දු ෙරෝහල පවරා ෙගන, ෙඩංගු ෙරෝහලක් බවට පත් කරන 
බව මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, කථා කරන්න.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම හිතන්ෙන් මට කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ කියලායි. 

ෙමොකද, ෙම්ෙක් නිර්මාතෘවරයා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන. [බාධා කිරීම්] 
පසු ගිය රජය කාලෙය් ගැසට් එක ඉදිරිපත් කරලා ෙමම ආයතනය 
පිළිගැනීමට කටයුතු කිරීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
එතුමාට පණාමය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මැතිතුමා.  

 
[අ.භා. 3.48] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti 
ගරු කථානායකතුමනි, SAITM පශ්නය සම්බන්ධෙයන් සහ 

එම ශිෂ්යයන් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සථ්ාවරය, මානසිකත්වය 
ෙමොකක්ද කියලා ෙහොඳටම ෙපෙනනවා, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇත.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ 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. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue your speech. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti 
එතැන් සිට ෙව්ලාව ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, SAITM පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් ශිෂ්යයන්ට ආණ්ඩුෙව් ෙපොලීසිය පහර 
ෙදනෙකොට, ආණ්ඩුෙව් මානසිකත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඉතාම 
පැහැදිලියි.  උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා -සාමාන්ය ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි.- විපක්ෂෙය් පධාන මන්තීවරෙයකු වන දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් 
"මූට පිසස්ු" 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා. [බාධා කිරීම්]  ඔබතුමා බලන්න ෙකෝ. ෙම් මට ඇහුණු ෙද්. 
මෙග් කන් ෙදක මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි.   මුහුණ බලාෙගන 
මන්තීවරයකුට එෙහම කථා කරන්න ආණ්ඩුෙව් උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයාෙග් මානසිකත්වය එෙහම නම්,  ශිෂ්යයන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් ස්ථාවරය ෙකොෙහොමද කියලා 
හිතා ගන්න පුළුවන්. අහිංසක නිරායුධ ශිෂ්යයන්ට පහර දීම ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙමතැනදී ස්ථීර කරනවා. ෙම් ෙගොල්ලන් ඒ පහර දුන්නු 
බව ෙමතැනදී පිළිගන්නවා, විපක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකුට කථා කරන විධිෙයන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැත්තෑඑෙක්, අසූනවෙය් ෙකොච්චර මැරුවාද? මානසිකත්වය 

ගැන දැන් කියන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මඟුලක් 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කථා කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තර ෙදන්න. මඟුලක් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොෙවයි, ඒකට උත්තර ෙදන්න, මෙග් මානසිකත්වය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මානසිකත්වය ෙමොකක්ද කියලා ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි මුලින්ම එක ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ගමෙන් අවසානයයි. ෙම් අවසානය! නැෙපෝලියන් 
ෙබොනපාට් ෙලෝකය අල්ලන්න දැඟලුවාට නැෙපෝලියන් ෙබොනපාට් 
වැටුෙණ්, 'ෙවෝටර්ලූ' සටනින්. ඒක තමයි වැටීෙම් ආරම්භය. අපි 
කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත්, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ත් අවසානය 
පටන් ගන්ෙන් SAITM අරගළය නිසාම තමයි කියලා. ඒක මතක 
තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලා කැමති වුණත්, අකැමැති වුණත් එතැනට 
ඇවිල්ලා ඉවරයි! ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද ෙම් සටනට කෙළේ? ෙම්ෙක් 
ආරම්භය වැරැදි බව අපි කවුරුත් දන්නවා. හැබැයි, ඒ වැරැද්ද 
නිවැරැදි කරන්න තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනවරමක් ලැබුෙණ්. 
එෙහම නැතුව ඒ වැරැද්ද ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙනොෙවයි. හැබැයි, 
තිෙබන උද්දච්චකමට, ඇමතිවරුන්ෙග් තිෙබන හිතුවක්කාරකමට 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ පශ්න හදාෙගන තිෙබනවා, 
ෙම් පශ්නය නිසා; ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ පතිවිෙරෝධතා හදාෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය නිසා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මට ෙකටි ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්. මම ෙදන්ෙන් නැහැ, 

ෙවලාව. ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම- 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙවලාව. ෙදන්න එපා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා කියනවා, අෙප් හිතුවක්කාර තීන්දුවක් කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ඔබතුමන්ලා පැහැදිලි කරන්න. ෙමතැන point of Order 

එකක් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අධිකරණ තීන්දුව ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ඒක ගැන කියන්නම්. ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ අභ්යන්තර 

පශ්නයක් බවට ෙම්ක පත් ෙවනවා. විපක්ෂෙය් අෙප් විවිධ 
ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර, ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවනවා. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, 
අද ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු පවා, මන්තීවරු පවා ෙම් පශ්නෙය්දී 
ෙවනස් ස්ථාවරයන්ෙග් ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට ෙවනස් මත තිෙබනවා. 
ෙම් පශ්නෙය්දී ඒ හැෙමෝමත් එකතු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොදුන්ෙනොත් රෙට් ජනතාව විතරක් 
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ෙනොෙවයි, නිදහස් අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී 
ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න ඇමතිවරුත් අපි එකතු 
කරනවා. හිතුවක්කාර, ඒකාධිපති, උද්දච්ච මානසිකත්වයක් 
තිෙබනවා, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න කිහිප ෙදෙනකුට. ආණ්ඩුව 
ඇතුෙළේ ඉන්න කිහිප ෙදෙනකු හිතා ෙගන ඉන්ෙන්, "ඒ ෙගොල්ලන් 
තමයි මුළු ආණ්ඩුවම" කියලා. ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන 
පශ්නය. 

ඒක නිසා තමයි අද ශිෂ්යයන් කියන ෙද්ට ඇහුම්කන් 
ෙනොෙදන්ෙන්. ෙගවල්වල ඥාති පශ්නය ෙවනම ෙබ්රා ගන්න. 
හැබැයි, ෙම් පශ්නෙය්දී නිවැරදි විධියකට පෙව්ශයක් ගත්ෙත් නැති 
වුෙණොත්, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගනම ආණ්ඩුව වට්ටන වග කීම 
තමුන්නාන්ෙසේලා භාර ගන්න ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. 

 විපක්ෂෙය් අපට ඕනෑ තරම් ෙවනස් මත තිෙබනවා. හැබැයි, 
ෙම් SAITM පශ්නෙය්දී අපි සියල්ෙලෝම එකයි. සමහර ඇමතිවරු 
කිව්වා, "ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලන හස්තයක් තිෙබනවා" කියලා. 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ෙම්ක පිටුපස ෙද්ශපාලන හස්තයක් 
තිෙබනවා" කියලා. පිටුපස නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි 
කියනවා, "ෙම්ෙක් ඉස්සරහින්ම අපි ඉන්නවා; පිටුපස ෙනොෙවයි, 
ඉස්සරහින්ම ඉඳෙගන ෙම් අරගළයට නායකත්වය ෙදනවා" 
කියලා. අදත් ලහිරු වීරෙසේකරලා අත් අඩංගුවට අරෙගන 
තිෙබනවා, මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා එළියට බහිද්දී.  

අපි දන්නවා, මාධ්ය සාකච්ඡා තියලා එළියට බහින ශිෂ්යයන් 
ඔබතුමන්ලා අත් අඩංගුවට අරෙගන මරපු ඉතිහාසයක් තිබුණු බව. 
අදත් මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා එළියට බහිද්දී අත් අඩංගුවට 
අරෙගන  තිෙබනවා. මම මුලින්ම කියනවා, ෙම් පශ්නෙය්දී 
ෙබොෙහොම සාමකාමීව විසඳාගන්න තමයි ගිෙය් කියලා. යකඩ 
ෙපොලු අරෙගන ගිෙය් නැහැ. හැබැයි, මතක තියා ගන්න යකඩ 
ෙපොලු අරෙගන එන දවසක් තිෙබනවා. ඒක මතක තියාගන්න. 
යකඩ ෙපොලු අරෙගන එනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක වැහුෙව් නැති 
වුෙණොත්, යකඩ ෙපොලු අරෙගන එන දවස වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි. 
ඒක මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් අරගළයට යකඩ ෙපොලු 
ෙගනාෙව් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සාමකාමීව ආෙව්. අත්ෙදක වන වනා ආෙව්. ෙසෙරප්පු කබල් 

ෙදක දාෙගන ආෙව්. අහිංසක ශිෂ්යෙයෝ ඉන්නවා. මර්දනය 
කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම්ෙක් ෙහොරකමක් නැහැ. මට යන්න පුළුවන් නම් මමත් 

යනවා, අපි යනවා. අපට යන්න පුළුවන් නම් අපිත් යනවා, 
ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරු යනවා, අද රෙට් ෛවද්යවරු යනවා. ෙම් 

සටන SAITM එක වහන කල් යනවා. ඇයි, අපි "වහන්න" කියලා 
කියන්ෙන්? අපි කියන්ෙන් නැහැ ෙන්, තිෙබන ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපන ආයතන සියල්ල වහන්න කියලා. අෙනක් ආයතන 
සියල්ල වහන්න කියලා කියන්ෙන් නැහැ. SLIIT එක ෙවන්න 
පුළුවන්, Aquinas College ෙවන්න පුළුවන්, තව තිෙබන එවැනි 
ෙවනත් ආයතන ෙවන්න පුළුවන්, අපි ඒවා වහන්න කියන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි එෙහම නම්, ෙම්ක වහන්න කියන්ෙන්? වහන්න 
කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] 
ඉන්න කියන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්, රාජිත! විකාර ෙකළින්න 
එපා. ඉන්න කියන්න. ඔබතුමන්ලා 2011.08.30වන දිනැති 
1721/19 ගැසට් පතය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කිෙයව්වා.  

ඒ ගැසට් පතයට අනුව තිෙබනවා, හය මාසයක් තුළ ඒ 
ආයතනය විසින් ඉටු කරන්න ඕනෑ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද 
කියලා. හැබැයි, හය මාසය ගත ෙවන්න සතියක් තිෙබද්දී 
2012.02.22 දින අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා UGC එෙක් බලතල 
අතට ගත්තා. අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා බලය අතට ගත්තා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඊට පහුෙවනි දාම කිව්වා, UGC එෙක් හිටපු 
සභාපතිතුමියට ෙම් ගැන වාර්තාවක් ෙදන්න කියලා. එතුමිය දවස ්
15ක් ඇතුළත වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ වාර්තාව දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒ වාර්තාව දුන්ෙන් ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයාෙග් වාර්තාව 
පදනම් කරෙගනයි. ෙනවිල් පනාන්දු ඇවිල්ලා කිව්වා, "අපි ෙම් 
සියලුම ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
හැබැයි, කිසිම කමිටුවකින් ඒ ගැන ෙසොයා බැලුෙව් නැහැ. කිසිම 
සාකච්ඡාවක් කරලා නැහැ. කිසි තැනකට ගිහිල්ලා බැලුෙව් නැතිව 
දවස් 15ක් ඇතුළත හිටපු අමාත්යාංශ ෙල්කම් සුනිල් නවරත්නෙග් 
ඉල්ලීමට UGC එෙක් හිටපු සභාපතිතුමිය වාර්තාවක් දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම් හය මාසයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්න 
ඕනෑ ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා ද, නැද්ද කියලා 
ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? ඒ වැරැද්ද පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් එදා සිද්ධ 
වුණා නම්, ඔයෙගොල්ලන් ඒ වැරැද්දම දිගට ෙගනියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? දිගට ෙගනියන්න ෙමොකක්ද තිෙබන පදනම? ඒ 
නිසායි අපි කියන්ෙන් SAITM නීති විෙරෝධීයි කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
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. Minster, what is your point of Order? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ඉදිරිපත් කරන 

කරුණු අධිකරණය ඉදිරිෙය් සාකච්ඡා කරලා තමයි තීන්දුව 
දුන්ෙන්. ෙම්වා දැන් ෙමතැන කථා කරලා වැඩක් 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. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අධිකරණයට ෙගනගිෙය් ශිෂ්යෙයකුෙග් පැමිණිල්ලක්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා හිතාෙගන ඉන්නවා නම්, අධිකරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා, 
හැබැයි, ජනතාවෙග් අධිකරණයක් ෙවනම තිෙබනවා. ෙම්ක දැන් 
මහ පාරට ආපු සටනක්. ෙම්ක අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
ඔයෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට ලියලා අත්සන් කරෙගන අනුමත 
කරගන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි කියනවා, SAITM එෙක් 
දැන් ඉෙගන ගන්න ශිෂ්යයන්ටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්න ඕනෑ; 
ෙනවිල් පනාන්දු මුදලාලිෙග් ලණු කාපු අයටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම 
තිෙබන්ෙන්ත් ආණ්ඩුවටයි.  

 
අද ෙලඩ ෙවලා ඉන්න අහිංසක ෙරෝගීන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට 

ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්ත් 
ආණ්ඩුවටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙත් මුකුත් නැතිව නිරායුධව 
පාරට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන අහිංසක 
ශිෂ්යයන්ට ජීවිත මරණ තර්ජනයක් සිද්ධ ෙවනවා නම්, ජීවිත 
හානියක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඒෙක්ත් සම්පූර්ණ වගකීම ආණ්ඩුව 
ගන්න ඕනෑ. "ෙම් ෛවද්ය වැඩ වර්ජනය අසාර්ථකයි" කියලා 
ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරුන් කියන හැටි අපි දැක්කා. "අන්න, 
අතන  ෙරෝහෙල් ෛවද්යවරු වැඩ කරනවා; ෙමතැන වැඩ කරනවා; 
අතන වැඩ කරනවා" කියලා සමහර ඇමතිවරු පාරම්බානවා. 
ෙරෝහල්වල ෛවද්යවරුන් වැඩ කරනවා නම් ඒ ගැන ආණ්ඩුව 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. හැබැයි, ආණ්ඩුව වර්ජනයට විහිළු 
කරනවා. "ෙමන්න ෙමතැන වැඩ වර්ජනය නැහැ; ෙමතැන වැඩ 
වර්ජනය නැහැ; ඒක නිසා ෙම් වර්ජනය අසාර්ථකයි" කියනවා 
නම්, ෙහට දවෙසේදී ඒ ස්ථානවලත් වැඩ වර්ජන ඇති වුෙණොත් 
ආණ්ඩුව ඒෙක් වගකීම බාර ගන්න ඕනෑ. ඒ සථ්ානවල 
ෛවද්යවරුන්ට වැඩ වර්ජනය කරන්න බැරිකමට ෙනොකර 
ඉන්නවා ෙනොෙවයි කියලා ආණ්ඩුව දන්නවා.  

 
ළමා ෙරෝහෙල් ෙවන්න පුළුවන්, පිළිකා ෙරෝහෙල් ෙවන්න 

පුළුවන්, ගැබිනි මව්වරුන්ට ෙවන්න පුළුවන්, ෙඩංගු ෙරෝගීන්ට 
ෙවන්න පුළුවන් ෛවද්යවරු ෙම් වැඩ වර්ජනය ෙනොකර ඉන්ෙන් 
බැරිකමට  ෙනොෙවයි. හැබැයි, ආණ්ඩුව ෙම් විධියට විහිළු කරලා ඒ 
තැන්වලත් වැඩ වර්ජන සිද්ධ වුෙණොත් ආණ්ඩුව ඒ වගකීම 
බාරගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව අද ෙමොකද කරන්ෙන්? වැඩ 
වර්ජනයකට ෛවද්යවරුන් තල්ලු කරනවා. වැඩ වර්ජනය 
ෙනොකරන අයටත්, "උඹලා වැඩ වර්ජනය කරපල්ලා" කියලායි 
ෙම් කියන්ෙන්. අද ෙරෝහල් ටික අකිය කරලා, ජනතාවට ෙබෙහත් 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා, ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් 
නැතිව ෙම්ක ඔඩු දුවන තැනට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර කීයක් කථා කළාද? ඒ හැම 
වාරයකදීම කර ඇරලා ෙම් පශ්නය ජාතික පශ්නයක් බවට පත් 
කෙළේ කවුද කියන්න? ෙමොකද, අපි කිව්ෙව් එක ෙදයයි. ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්න උද්ධච්ච 
මානසිකත්වය ෙමොකක්ද? ඔයෙගොල්ෙලෝ හිතනවා, ෙම්ක 
වැහුෙවොත් ආෙයත් ආණ්ඩුවට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල 
සාකච්ඡාවක් ෙග්න්න බැහැ කියලා. ඕකයි පශ්නය. ෙම් SAITM 
එක කියන්ෙන් වැරැදි පාරකින් ආපු එකක්; වැරැදි නීතියක්; වැරැදි 
ගැසට් එකක්; වැරැදි චකෙල්ඛයක්. ඒ වැරැදි සියල්ල තිෙබද්දී ඒ 
වැරැද්ද කෙර් තියාෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහේතු ෙදකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

පළමුවැනි එක තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය 
රැකගන්න ඕනෑ නිසා. ෙදවැනි එක තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
දරුවන්ට දීලා තිෙබන වරපසාද නිසා. ෙම් SAITM එෙක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙල්ලිලා ඉන්නවා; බෑනලා ඉන්නවා; ළමයි 
ඉන්නවා. ෙමන්න ෙම් ෙහේතු ෙදක නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
ශිෂ්යයන් 8,000ක්, 10,000ක් පාරට බස්සලා තිෙබන්ෙන්. අද 

ශිෂ්යයන් පාරට බස්සලා, ෛවද්යවරුන් පාරට බස්සලා, වෘත්තීය 
සමිති පාරට බසස්ලා, ෙද්ශපාලනය අසථ්ාවර කරලා, රට අසථ්ාවර 
කරලා, ආණ්ඩුවත් අස්ථාවර කරෙගන තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අපි 
එක ෙදයක් කියනවා. ආණ්ඩුව ෙම් පශ්නය තවදුරටත් ඉදිරියට 
ෙගනියනවා නම්, ආණ්ඩුව ඒ ගනුෙදනුවට ලෑස්ති නම්, ඔළුවක් 
නැති ආණ්ඩුව ශිෂ්යයන්ෙග් ඔළු පළනවා නම්, අපි ජනතාවත් 
එක්ක එකතු ෙවලා, වෘත්තීය සමිති සියල්ල එකතු ෙවලා, 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සියල්ල එකතු ෙවලා, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මතක තියාගන්න, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙම් ඇත්ත දකින හෘදය 
සාක්ෂියක් තිෙබන සියලු ෙදනාමත් එකතු කරෙගන ෙම් සටන 
දිගටම ෙගනියන බව. SAITM එක වහන්න ඕනෑ. වහන්ෙන් 
නැත්නම් ආණ්ඩුවට වැෙහන්න සිද්ධ ෙවයි කියන එක තමයි අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.59] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි දන්නවා, ඊෙය්  
විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට වුණු ඒ කලබැගෑනිය ගැන. ඒ සිදුවීම ඊෙය් 
ඇති වුණාට එයට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසෙය් සිට තිෙබන ෙම් පශ්නෙය් 
පළමුෙවනි ෙද් තමයි ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනයත්, ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනයත් පිළිගන්නවාද කියන පශ්නය. අපි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට හැමදාම කියපු ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් සියලු 
ෙදනාටම අධ්යාපනය ලබන්න අයිතිය තිෙබනවා කියන කාරණය. 
නිදහස් අධ්යාපනයට වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනයටත් ෙම් 
රෙට් ඉඩකඩක් ලබාදිය යුතුයි. නිදහස් අධ්යාපනය තිෙබනවා 
වාෙග්ම සියලු ෙදනාටම අධ්යාපනය ලැබිය හැකි ඒ අයිතිය ද 
තිබිය යුතුයි. ඒ අයිතිය අපි ආරක්ෂා කරනවා; ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
කථා කරනවා; ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා. ඒ නිසා අපට ඒ 
ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් සමහර 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට එෙහම ඍජු අදහසක් නැති බව. ඒ 
ෙගොල්ලන් කාලෙයන් කාලයට එක එක ෙද්වල් කියනවා.  

දැන් SAITM එක ගැන  SAITM විෙරෝධීව කථා කරනවා. 
නමුත් ෙම් SAITM එෙක් ෙපෞද්ගලික ඉංජිෙන්රු පීඨය තිෙබනවා; 
Management Faculty එක තිෙබනවා. ඒවා ගැන ෙපළපාළි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. SAITM  එෙක් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය ගැන විතරයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඉංජිෙන්රු පීඨය තිබුණාට ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ. 
ඊළඟට Management Faculty එක තිබුණාට ගැටලුවක් නැහැ. 
ෛවද්ය විද්යාලය විතරයි වහන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය - KDU  එක- ගැන. දැන් 
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්යාලය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, ඒ? ඒක හමුදාෙව් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒකට බයයි. 
[බාධා කිරීම්]ඒක ෙගෝඨාභයෙග්. ඒෙක් ෙපොඩි ෙද්ශෙපේමි ලයින් 
එකක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මහත්වරු ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ.   ඒ මහත්වරුන්ට පුළුවන් ෙන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨය ගැන කථා කරන්න. ඒෙකත් සල්ලි 
ෙගවලා ෙන් ඉෙගන ගන්ෙන්. නමුත් ඒක ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි ඒ? ඒක ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා හදපු හින්දා 
ඒකට භයයි. ඒ නිසා  SAITM එක ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] SAITM එක හැදුව 
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ෙනවිල් පනාන්දු මහත්තයා  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ඡන්ද 
campaign එකට සල්ලි දුන්නා. ෙදමව්පියන්ට කථා කරලා කිව්වා, 
මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය දාන්න කියලා.  ෙනවිල් පනාන්දුෙග් 
ඉත්ෙතෝ අපි ෙනොෙවයි; අද ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑ ගහන අයයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ෙගොල්ලන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දය 
දීලා ඡන්ද ඉල්ලුෙව්? අපි ෙනොෙවයි.  [බාධා කිරීමක්] අෙප් තිෙබන 
පතිපත්තිය අපි පැහැදිලිව කිව්වා. අපි ෙම් රෙට් නිදහස් අධ්යාපනය 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනය ෙවනුෙවනුත් අපි ෙපනී සිටිනවා. 
අපිට ෙකොන්දක් තිෙබනවා; පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන් මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ඉන්නෙකොට ෙකොන්දකුත් 
නැහැ; පතිපත්තියකුත් නැහැ.  විපක්ෂයට ආවාට පස්ෙසේ දැන් ඒක 
ෙද්ශපාලන වාසියක් කරෙගන ඒක හරහා ආණ්ඩු බලය හදාගන්න 
හදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් නිකම් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රාජපක්ෂ, පාෙදනිය හවුලක් තිෙයන්ෙන්. ෙම්කට 
දැන් හඳුන්ෙනත්තිලාත් එකතු ෙවලා. ඒකයි තිෙයන වැෙඩ්. ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළන රාජපක්ෂ, පාෙදනිය හවුලට හඳුන්ෙනත්තිලාත් 
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන ගමනක්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි.  ඔය ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා GMOA එකට 
කෙඩ් යනවා. GMOA  එක කියලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
පතිගාමී සංවිධානයක්. ෙම් රෙට් කවුරුත් ඒක පතිගාමී 
සංවිධානයක් කියලා පිළිගන්නවා. අන්න ඒ පතිගාමී සංවිධානය 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න එපා; ඒ ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්න එපා. 
ඔය ෙගොල්ලන් කරන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන එක. ඔය 
ෙගොල්ලන් නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා කියලා 
කියනවා. එෙහම නම්  SAITM  එෙක් ඉංජිෙන්රු පීඨය ගැන කථා 
කරන්න;  කළමනාකරණ පීඨය ගැන කථා කරන්න.  අනික් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන ගැන කථා කරන්න. ඒවා ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් යන්ෙන් ෙවනම ෙද්ශපාලන 
ගමනක්. ඒ ෙද්ශපාලන ගමෙන් ඉන්ෙන්, රාජපක්ෂලා සහ 
පාෙදණියලා. ෙම් අය එන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. ෙම් එන්ෙන් 
පැසිස්ට්වාදී ආණ්ඩුවක් හදන කුමන්තණය.  අෙප් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා හරියට කිව්වා, ඊළඟට එන්ෙන් ෙපොලු අරෙගන කියලා. 
ඕක තමයි 1988-89 කාලෙය්ත් කෙළේ. එදා ආෙව් ෙපොලු අරෙගන 
ෙනොෙවයි. එදා ටී56 අරෙගන ආපු උදවිය දැන් කියනවා, ෙපොලු 
අරෙගන එනවා කියලා. 

1988-89 කෙළේත් ෙම්කම තමයි. ඒ ආදර්ශය තවම ඇෙඟ් 
තිෙබනවා. ඒ ආදර්ශය තවම ඇෙඟ් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. 
ඒක සුව ෙවලා නැහැ. එම නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා, "ෙම්ක 
ෙහොඳ කල්පනාෙවන් ඉන්න ඕනෑ කාලයක්" කියලා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය් ෙපොලීසියත් වරදක් කළා. ෙපොලීසියට 
තිබුණා, එම ශිෂ්යයන් අමාත්යාංශයට ඇතුළු ෙවන්න කලින් නවතා 
ගන්න. නමුත්, ෙපොලීසිය ඒක කෙළේ නැහැ. එතැනත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ශිෂ්යයන් අමාත්යාංශයට කඩා පනින්න එනවාය 
කියලා, අපි කවුරුත් දැනෙගන හිටියා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කඩාකප්පල් කරන්න එනවාය කියලා අපි දන්නවා. එය ඇමතිතුමා 
හමු වන්න ආපු ගමනක් ෙනොෙවයි. ශිෂ්යයන් දාහක් විතර එකතු 
ෙවලා ඇමතිතුමාව හිර කර ගන්න ආපු ගමනක් බව අපි දන්නවා. 
අපි කවුරුත් බබාලා ෙනොෙවයි. ඒක අපි කාටත් ෙත්ෙරනවා. අපි 
ෙපොඩි බබාලා ෙනොෙවයි. එතැනට එන්ෙන් ෙමොකටද කියලා අපි 
දන්නවා. අපිත් කාලයක් විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියා ෙන්. අපි දන්නවා 
ෙන්, අපිත් කළ ෙද්වල්. අපිත් උද්ෙඝෝෂණ කර තිෙබනවා; 
ෙපළපාළි ගිහින් තිෙබනවා; කඩා පැන තිෙබනවා. අපිත් ඒ සියල්ල 
කර තිෙබනවා. ඒවා කරලා තමයි, ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබන්ෙන්. 
එම නිසා අපි දන්නවා, ඒ ආෙව් ඇමතිතුමා හමු වන්න ෙනොෙවයි; 

ආයතනයට කඩා පනින්න කියලා. කඩා පැනලා, කලබල කරලා, 
ආයතනය විනාශ කරලා, ඒ හරහා ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන ගමන 
යන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. එම නිසා එතැනදී ෙපොලීසිෙය් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

අද ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතා ආෙව්ගශීලීව 
කථා කළා. පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී රතුපස්වල ජනතාව වතුර 
ටිකක් ඉල්ලා පාරට ආපු ෙවලාෙව් ගහපු විධිය, ෙවඩි තියපු විධිය 
අපි දැක්කා. ෙම් අෙව්ගශීලීභාවය, සංෙව්දීතාව එදා එතුමා ළඟ 
තිබුෙණ් නැහැ. එදා කටුනායකදී ෙරොෙෂේන් චානකව ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කළා. ඩීසල් මිල අඩු කරන්න කිව්වාම, හලාවත 
ඇන්තනීට පහාර එල්ල කළා. නමුත්, ඒ මට්ටමට යන්ෙන් නැතුව 
යහ පාලන ආණ්ඩුව හැටියට අපට පුළුවන් වුණා, අවම බලයක් 
ෙයොදලා ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණ නවත්වා ගන්න. හැබැයි, අපි දන්නවා, 
රජයක් හැටියට තීන්දු තීරණ ගන්න වන බව. ඕනෑම ෙකෙනක් 
රජෙය් පරිපාලනය කඩාකප්පල් කරන්න එනවා නම්, කටයුතු 
නවත්වන්න එනවා නම්, ආයතන තුළට කඩා පනින්න එනවා 
නම්, ආණ්ඩුවක් හැටියට බලාෙගන ඉන්න බැහැ. අවම බලය 
පාවිච්චි කරලා, ඒකට පහාරයක් එල්ල කර, මැඩ පවත්වා ගන්න 
වනවා. අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අහ නවා, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ආණ්ඩුවක් හදලා, ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ශිෂ්යයන් ෙම් 
වාෙග් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට, රජ ෙගදරට, අරලියගහ මන්දිරයට 
කඩා පැන්ෙනොත් ඔබතුමන්ලා කුමක්ද කරන්ෙන් කියලා. අෙප් 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා බලය දීලා අයින් 
ෙවලා යනවාද කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. අපි කැමැතියි, 
ඒක දැන ගන්න. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එදාට ඔබතුමන්ලාත් 
ගහලා එළවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්, එෙහම තමයි. ඔබතුමන්ලා 
එදාට කරන ෙද්, අපි අද කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன ) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)  
ෙමතුමන්ලා ගහලා එෙළව්ෙවොත් විතරක් ඇති.  
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔව්. ෙමතුමන්ලා ගහලා එෙළව්ෙවොත් ඇති. ගහලා එළවලා 

නවතින්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා. ඒ නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමතුමන්ලා ඇඟිලි කපයි. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔව්. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනට 

ඇවිල්ලා අර විධිෙය් කථා කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා කවදා 
ෙහෝ ෙම් රෙට් බලය අරෙගන ආණ්ඩුවක් හදපු දවසක 
අනිවාර්යෙයන්ම ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න අවම බලයක් 
ෙයොදනවා. ඒවාට උදාහරණ අපි දැක තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
සමාජවාදය ගැන කථා කරද්දී සඳහන් කරන චීනය, කියුබාව වැනි 
රටවල් පවා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ආපු රැලි, කැරලි ෙකොෙහොමද 
මර්දනය කෙළේ කියලා අපි දන්නවා. අපි ඉතිහාසය දන්නවා. 
බලෙය් ඉන්න ඕනෑම රජයකට විරුද්ධව බලෙව්ග ෙගොඩ 
නැ ෙඟනවා නම්, ඒ ආණ්ඩුව වට්ටන්න උත්සාහ කරනවා නම්, 
ජනතා පජාතන්තවාදය මත ෙගොඩනැඟුණ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන් සියලුෙදනා ෙපනී සිටිනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම අවම බලයක් ෙයොදනවා. ඊෙය් සිදු වුෙණ් ඒකයි. 

2059 2060 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩුව අවම බලය ෙයෙදව්ෙව්. ඊෙය් සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ගැන අපි 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපට තිෙබන්ෙන් 
කාලකණ්ණි සතුටක්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. 
එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙව්වා කියා අපිත් පාර්ථනා කරනවා. ඒ 
වාෙග් ෙද්වල් ෙනොවනවා නම්, හුඟක් ෙහොඳයි කියන එකයි අෙප් 
සිතුවිල්ල. නමුත්, එම ශිෂ්යයන් පාලනය කරන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම අවම බලයකට යන්න වනවාය කියලා අපි 
පිළිගත යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් රෙට් සියලුෙදනාටම අධ්යාපනය 
ලැබීෙම් අයිතිය රජයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා. SAITM 
ආයතනෙය් පමිතියක් තිබිය යුතුය කියන මතෙය් අපි ඉන්නවා. එහි 
පමිතිය හදන්න ඕනෑ කියන මතෙය්ත් අපි ඉන්නවා. පමිතිය හදා 
ගන්න බැරි නම්, ඊළඟ තීන්දුවකට ආණ්ඩුව යා යුතුයි කියන 
මතෙය්ත් අපි ඉන්නවා. නමුත්, අපි ෙමතැන ෙපනී සිටිමින් කථා 
කරන්ෙන්, SAITM එක ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපන ආයතන තිබිය යුතුයි. ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ 
අධ්යාපනය ලැබීෙම් අයිතිය ෙම් රෙට් ඉන්න අෙනකුත් දුවා 
දරුවන්ට තිෙබනවා. එම අයිතිය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියන 
අදහස මත සිට තමයි අපි කථා කරන්ෙන් කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.09] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසෙය් එක් වරක් 

සිදු වුණු ෙදයක් නැවත වරක් සිදුවනවාය කියන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
ෙඛ්දවාචකයක්, නැත්නම් සරදමක් කියලා අපි අහලා තිෙබනවා.  
ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ශිෂ්යයන්ෙග් මළ කඳන්වලින්, 
ෙල්වලින් ලියැවුණු ඉතිහාසයක් තමයි අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික 
ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා පරමාණු ෙබෝම්බෙයන් 
හිෙරෝෂිමා සහ නාගසාකි නගර විනාශ මුඛයට පත්වුණා. එදා 
පරමාණු ෙබෝම්බෙයන් වැඩිම විපතට පත්වුෙණ්, වැඩිම දුක් 
පීඩාවට පත්වුෙණ්, වැඩිම විනාශය අත්වින්ෙද් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, ජපන් ජාතිකයන්. ඒ නිසා ජපන් ජාතිකයන්ෙග් 
සමාජමය නියාමයක් තිෙබනවා. ඒ රට සමාජමය තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවා, කවරදාක ෙහෝ කවර සතුරු පහාරයකට ලක්වුණත් 
නැවත කවදාවත් ඒ ෙගොල්ලන් අතින් පරමාණු ෙබෝම්බයක් නම් 
නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ ඇයි? පරමාණු 
ෙබෝම්බවලින් පීඩාවට පත්වුණු ජපන්නු තීන්දුවක් ගත්තා, "අපි 
පරමාණු ෙබෝම්බ හදලා ඒෙකන් ෙලෝකෙය් ෙවන කාටවත් 
විනාශයක් කැන්දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා.  

අෙප් රෙට් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපනයත් එෙහමයි. එදා 
උතුරු ෙකොළඹ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ආරම්භ කිරීමට 
විරුද්ධව සටනට බැහැපු අයෙගන් ෙකෙනක් තමයි දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. එදා ඒ සටෙන් නායකෙයක් හැටියට හිටපු 
එතුමා ෙම් ෙවලාෙව ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාම කියනවා, එදා ඒ 

සටෙන් එතුමා සිටියාය කියලා. ඒ ගැන අපිත් අහලා තිෙබනවා. 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන් අපි අහනවා, එදා ඒ සටන 
ෙකළවර -අවසන්- වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් තිමාවිතාන වැනි 
අනගිතම දූ පුතුන්ෙග් ජීවිත පූජාෙවන් තමයි ඒ සටන ෙකළවර 
වුෙණ්. ඒ සටන ෙකළවර වුෙණ් ජයගහණෙයන්. ඒෙක් වාසිය 
කාටද? ඈත එපිට මුලතිව් දුෂ්කර පාසෙලන් අධ්යාපනය ලබන 
ෙදමළ අම්මාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් ඈත ෙදහිඅත්තකණ්ඩිෙය් දුප්පත් අම්මාෙග්, 
තාත්තාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. මඩකළපුව 
දිස්තික්කෙය් ඈත ගම්වල දුප්පත් මුස්ලිම් අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් 
දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා. ෙකොළඹ දුප්පත් අම්මාෙග්, 
තාත්තාෙග් දරුවාටත් ඒෙක් වාසිය තිෙබනවා.  

1948 එක්සත් ජාතීන්ෙග් විශ්ව පඥප්තියට අනුව අධ්යාපනය 
ෙදන්න ඕනෑ, කුසලතාව සහ සමානාත්මතාව මත පමණයි, ගරු 
නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් සභාව 
තුළ ෙමොන මතිමතාන්තර තිබුණත් අපි අද SAITM විෙරෝධී 
සටෙන් එක ෙපළකට හිටගන්ෙන් ඒ නිසායි. මුජිබර් රහුමාන් 
මන්තීතුමා කියපු ෙද්ම අපි කියනවා. අපි නැවත නැවත කියනවා, 
SAITM ජනසතු ෙනොකෙළොත් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම ඒෙකන්ම කම්මුතු වනවාය කියන එක. ඒ ඇයි? 
අපි එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? ෙම්ක නිකම් සටනක් ෙනොෙවයි. 
අහගන්න, මහත්තෙයෝ. එදා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මහත්මයාට අයිවර් ෙජනිංන්ස්  කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට පින් සිද්ධ වන්න ඕනෑ. 
එතුමා ජාති ජාතිත් නිවන් දකින්න ඕනෑ, ඒ කරපු පිනට. 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා සිටිෙය් නැත්නම් අද ෙම් 
මහත්වරු ෙම් ගරු සභාවට එන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
ෛවද්යවරුන් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ මහාචාර්යවරුන් 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට 
අයිවර් ෙජනිංන්ස් කිව්වා, "කන්නන්ගර, අපි පාථමික අධ්යාපනය 
විතරක් ෙනොමිෙල් ෙදමු. උසස් අධ්යාපනය ෙවෙළඳ ෙපොළට දමමු;  
සල්ලිවලට ෙදමු"යි කියලා. එතෙකොට කන්නන්ගර මහත්මයා 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? කන්නන්ගර මහත්මයා අයිවර් ෙජනිංන්ස්ට 
කිව්වා, "බැහැ. ෙම් රෙට් කිරි කපන අම්මාෙග්, ගෙඩොල් කපන 
තාත්තාෙග්, කුඹුෙර් වැඩ කරන ෙගොවියාෙග්, ඒ කාෙග්ත් දරුවන්ට 
පන්ති, කුල, ජාති, ආගම්, භාෂා ෙභ්දයකින් ෙතොරව, පාෙද්ශීය 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව උසස ් අධ්යාපනය දක්වා ෙනොමිෙල් යන්න, 
නිදහෙසේ යන්න අවස්ථාව තිෙබනවා"යි කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
SAITM විෙරෝධී සටන කියන්ෙන්, හුදු SAITM විෙරෝධී 

සටනක් පමණක් ෙනොෙවයි. අද ශිෂ්යයන් පාරට බැහැලා, ෙල් 
හළාෙගන, ජීවිත වුණත් පූජා කරන්න ලෑස්තිෙවලා ඉන්ෙන් ෙවන 
ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි. ෙමය නිදහස් අධ්යාපනෙය් අයිතිය 
සුරකින සටනයි; නිදහස් ෙසෞඛ්යෙය් අයිතිය සුරකින සටනයි; 
ලාංකීය ජාතිෙය් උරුමය රකින සටනයි. ෙමය අෙප් සටනක් 
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමය ළහිරු වීරෙසේකරෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. 
ෙමය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනුරුද්ධ 
පාෙදනියෙග් සටනක් ෙනොෙවයි. ෙමය උපනුපන් පරම්පරාෙව් 
හෘදය සාක්ෂිෙය් සටනයි; අෙප් උරුමෙය් සටනයි. 
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ෙදමළ සිංහල, මුස්ලිම්, මැෙල්,  බර්ගර් කාෙග්ත් සටන; නිදහස් 
අධ්යාපන සටන. ලාංකීය ශිෂ්ය ව්යාපාපරයට අපි හිස නමා ආචාර 
කරනවා. දිවි දී ෙහෝ ඔබට පැවැරිච්ච උරුමය, නිදහස් අධ්යාපන 
උරුමය රකින්න. සිසු දරුවනි, අප ඔබ සමග ඉන්නවා.  

අද කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා  මහත්මයා අයින් කරන්න  හදනවා. 
ඒ ෙමොන බලයටද? ෙමොන බලයටද කෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා අයින් කරන්න හදන්ෙන්? කාලගුණ විද්යා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අනාවැකියක් පළ කරනෙකොට අපි ඒක  
පිළිගන්නවා. ලංකාෙව් ෛවද්ය අධ්යාපනය පිළිබඳ පමිතිය හැදීෙම් 
අයිතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දීලා  තිෙබන්ෙන්, ෛවද්ය සභාවට. ඒ 
දීපු අයිතිය නිසා ෛවද්ය සභාව කියනවා නම් SAITM එක 
පමිතිගත නැහැ කියලා, ඒක පිළිගන්න  බැරිද? අපි හිතනවා, ඒක 
ඕනෑ ෙගොෙනකුට පිළිගන්න පුළුවන් කියලා. ඕනෑ ෙගොෙනකුට 
ඒක පිළිගන්න පුළුවන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙයන් ජනාධිපතිතුමා අමතා එවූ  

ලිපිය  අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී  සභාගත* කරනවා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමයට තීන්දුවක්  
එන තුරු,  SAITM  ජනසතු  කරනතුරු කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් ෙසේවා  කාලය දීර්ඝ කර ෙදන ෙලස ඉල්ලමින්,  
SAITM  විෙරෝධී සටන අධ්යාපන අයිතිෙය් සටනක් බව මතක් 
කරමින්,  SAITM  ජනසතු ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මම 
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, අද පැවැත්ෙවන ෙම් 

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදෙය්දී කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටට පත් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් 
දක්වා කථා කළ සමහර කථික මන්තීතුමන්ලා කියපු  අසත්ය 
කථාවලට උත්තර ෙදන්න  මා ෙම් අවස්ථාෙව් කල්පනා කරනවා. 
ඒ පධාන වශෙයන් කන්නන්ගර මහත්මයාෙග්  නිදහස් අධ්යාපනය 
ගැන කියපු කථාව. කන්නන්ගර මහත්මයා නිදහස් අධ්යාපන 
කමය යටෙත් ඒ කාලෙය් තිබුණු  එකම  ෙපෞද්ගලික පාසලක්වත් 
වැහුෙව් නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, ශාන්ත 
ෙතෝමස් විද්යාලය වාෙග් පාසල් ඒ විධියටම තිබ්බා  ඒ වාෙග්ම මට 

මතකයි, ෙකොළඹ, ආනන්ද විද්යාලය ජනසතු කෙළේ 1962 
බදිඋද්දීන් මහමුද් හිටපු අධ්යාපන  අමාත්යවරයා විසින් බව. ඒ 
නිසා ඒ කාලෙය් ''නිදහෙසේ අධ්යාපනය'' ආරක්ෂා කළා. අද 
තිෙබන නිදහස් අධ්යාපනය කියන ෙම් අර්ථ කථනය වැරදියි. 
''නිදහ ෙසේ  අධ්යාපනය'' ආරක්ෂා කරන්න තමයි  කන්නන්ගර 
සංකල්පය කටයුතු කෙළේ. එෙහම නැතිව ඒෙකන් අදහස් කෙළේ 
ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය කියන එක ෙනොෙවයි.  ''නිදහෙසේ 
අධ්යාපනය''  තමයි  කන්නන්ගර සංකල්පෙය් තිබුෙණ්. ඒ යටෙත් 
තමයි ෙම් රෙට් අධ්යාපනය උසස් අධ්යාපනය දක්වා ව්යාප්ත 
වුෙණ්.  

මා කල්පනා කරනවා, අතීතෙය් වුණු වැරදි  නැවත සිදු 
ෙනොවිය යුතුයි කියලා.  එදා රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමන්ලා   
පැහැදිලිවම  සටන් කෙළේ ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙයන් උපාධිය 
ෙදනවාට විරුද්ධව  විතරයි. එෙහම නැතිව  ෙපෞද්ගලික උසස් 
අධ්යපනයට විරුද්ධව ෙනොෙවයි.  ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා, 
නිදහෙසේ අධ්යාපනය ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ෙම් රෙට්  තිබිය යුතුයි 
කියලා.   

අද  රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ෙම්  ෙවලාෙව් 
කරන ෙම් කටයුත්ත, ෙම් strike  එක, ඉතාම  නීතිවිෙරෝධියි කියා 
අපි අර්ථ දක්වනවා. ෙමොකද,  මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
කරන වැඩ වර්ජනයක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්. ඇයි මා  එෙහම 
කියන්ෙන්?  ෙම් ෙවලාෙව් ෙඩංගු මර්දනය ගැන ෛවද්යවරුන් 
සියලු ෙදනාම  එකා වාෙග්  එකතු ෙවලා වැඩ කරනවා.  ඒ ගැන 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් තිබුණු  meeting  එකට මම ෙපෙර්දා  
ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ෛවද්යවරු  ඉතාම  දක්ෂ ෙලස ෙම් කාර්යය 
කරනෙකොට තමයි  GMOA එක ෙම් වැඩ වර්ජනයක් පටන් 
ගන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරනවා ෙම් කාෙග්  වුවමනාවක්ද 
කියන  එක. ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්,  ෙම්  
එන්ෙන් ''රාජපක්ෂ- පාෙදණිය'' ආණ්ඩුවක් හදන වුවමනාව. අපි 
තැන් කිහිපයකදීම අහලා තිෙබනවා ෙන්. පාෙදණිය මහත්මයා ට  
නාථ ෙදවිෙයෝ කියලා තිෙබනවාලු එයා රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ෙදවැනියා කියලා.   උපන් උපන් ආත්මවල ඔහු තමයි ෙදවැනියා 
ෙවලා ඉඳලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ඔහු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා  
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව්  ඊළඟට ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා  ෙවන්න. ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි  ෙම්  වැඩ වර්ජනය හදා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

සභානායකතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම් වැඩ වර්ජනයට  හලාවත 
ජනතාව  වි  ෙරෝධතාව දක්වනවා අපි දැක්කා. ඒ   වාෙග්ම තමයි 
මින්ෙන්රිය ෙරෝහෙල්ත්. මින්ෙන්රිය ෙරෝහෙල්  ෛවද්යවරයා 
උෙද් වැඩ වර්ජනය කරලා ඉවර ෙවලා ෙකොෙහේටද යන්ෙන්? ඒ 
යන්ෙන් hospital  එක ඉස්සරහ තිෙයන ෙපෞද්ගලික channelling 
ආයතනයට. ඔහු එතැනට ගියාම මහජනතාව යනවා  එතැනට. 
"ඔබතුමා අද ඉස්පිරිතාෙල් නැත්ෙත් ඇයි,  ෙමතැන ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් "කියලා  ඒ මහජනතාව අහනවා.  නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව් ඒ ෛවද්යවරයා ෙසෙරප්පු ෙදකත් 
මඟ දමලා දුවෙගන යන්ෙන් මින්ෙන්රිය ෙරෝහලට. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ වර්ජනය කරනවාය කියලා වැඩ 
වර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය යනවා private 
channellingවලට. ඒවාට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් වැ ෙඩ් කර ගන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම්ක වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව  තිෙබන වර්ජනයක් 
ෙනොෙවයි. වෘත්තීය අයිතිවාසිකම්  පිළිබඳව කරන වර්ජනයක්   
ෙකොෙහොමද, තමන්ෙග් සාමාජිකයන් 160ක් ඉන්න ෛවද්ය 
විද්යාලයකට විරුද්ධව කරන වර්ජනයක් ෙවන්ෙන්?  

එතෙකොට ඒ සාමාජිකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන ෙමොනවාද 
කථා කරන්ෙන්? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කවුරුවත් කවදාවත් ඔවුන් ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. ඔවුන් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියට කිව්ෙව් නැහැ, SAITM එක වහන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ඒක ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් සාමාජිකයන් 
ෙගොනාට අන්දවාෙගන ගිහිල්ලා ෙම් වැඩ වර්ජනය තුළින් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන වැඩ වර්ජනයකට යන්න විතරයි ඒ අයට ඕනෑ. උසස ්
අධ්යාපන අයිතීන් රකින්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය නැහැ; නිදහස් 
අධ්යාපනෙය් අයිතීන් රකින්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ කාලකණ්ණි කමයකට යන්නයි. ගරු රාජිත 
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට මම කියන්න ඕනෑ, ඔබතුමා තමයි ෙම් 
වැරැද්ද කෙළේ. ඒ දවස්වල පාෙදනිය මහත්මයාට විරුද්ධව නඩු 
දමන්න ඔන්න ෙමන්න තිෙයන ෙකොට; එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිවරයා ළඟ  ඊට අදාළ file එකත් තිෙබන ෙකොට,  පාෙදනිය 
මහත්මයා ෛවද්යවරෙයක් නිසා ඔබතුමන්ලා එතුමාව 
ෙබ්රාගත්තා. ඒක තමයි දැන් ඔබතුමන්ලාට  පඩිසන් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පාෙදනිය මහත්මයා එදා කරපු වැරදි ටික 
ෙහළිවුණා නම්, නඩුවක් දාලා ඒවා ෙහළිදරව් කළා නම්, එදා 
පාෙදනිය මහත්මයලා,- 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා 

කියනවා, රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති 
අනුරුද්ධ පාෙදනිය ෛවද්යතුමාට විරුද්ධව නඩු දැමීම සඳහා 
අවශ්ය බරපතළ දූෂිත සිද්ධි සහිත ලිපි ෙගොනුවක් තිබුණා, නමුත් 
රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා නඩු දමන්න දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට  ඒක සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමාට ඒක සභාගත කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ළඟ ඒක තිෙයනවා. එතුමා ඒක 

සභාගත කරයි. පැහැදිලිවම ඒක සභාගත කරයි. ඔබතුමා පාෙදනිය 
ෙනොෙවයි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ඔබතුමා පාෙදනිය ෙනොෙවයි. 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.  රාජිත ඇමතිතුමා ළඟ එම 
file එක තිෙබනවා. අවශ්ය නම් එතුමා ඒක සභාගත කරයි. ඒක 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක අතීතෙය්දී දැක්කා. ෙම් කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලිවම පකාශ කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සදාචාරයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාවට  

ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න  බැරි ෙකෙනකුෙග් නම සඳහන් කරලා 
කැත විධියට අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් මහාචාර්යතුමා ඒක 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් සභාෙව් නැති, ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා උත්තර 
ෙදන්න බැරි එම ෛවද්යවරයාට අපහාස ෙනොකර සදාචාරාත්මක 
ෙලස  කටයුතු කරන්න කියලා අපි ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර ඒක සැලකිල්ලට ගන්න. ෙමොන 
මහාචාර්යවරුද ෙම්? 

 
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. Member, you 

continue with your speech. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒවාට තමයි ඔබතුමන්ලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා GMOA 

එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ ෙන්. ඔබතුමන්ලා තමයි GMOA එෙක් 
නිෙයෝජිතෙයෝ. GMOA එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට 
ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා කථා කරන්න. ඒකෙන් ඔබතුමන්ලා 
GMOA එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට පත්ෙවලා ඉන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 එදා උපුල් ගුණෙසේකර ෛවද්යවරයායි, චමින්ද එපිටකටුව 

ෛවද්යවරයායි ඇවිල්ලා රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට කියලා 
තමයි  එතුමාව ෙබ්රාගත්ෙත්.  එදා එතුමාව ෙබ්රා ගත් එක  තමයි 
අද ඔබතුමාට  පඩිසන් දීලා තිෙබන්ෙන්, රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමනි.  ඔබතුමා එදා ෙම් තීරණය ගත්තා නම් අද ෙම් දුක 
විඳින්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කරන්න හදන්ෙන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ,- 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමතුමාට පිස්සු. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මහින්ද රාජපක්ෂලා හදපු,- [බාධා කිරීම්] - ෙම් ඉන්ෙන් 

"SAITM පියා". ෙමතුමා තමයි "SAITM පියා". SAITM එක 
හදන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු "SAITM පියා". [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙම් ඉන්ෙන් SAITM පියා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of 

Order? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Hon. Member must withdraw that statement, 

which he cannot substantiate against Dr. Padeniya. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
"SAITM පියා"ලා කෑ ගහනවා. දැන් රිදිලා; දුකයි. ෙමොකද ෙම් 

අය GMOA එෙක් නිල නිෙයෝජිතෙයෝ; නිල පකාශකෙයෝ.  ෙම් 
රෙට් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! මන්තීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩිෙවන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්ද ෙම් වැරදි කරන්ෙන්? ඇයි, 

KDU එක ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ වාෙග්ම අද 
ලහිරු විෙජ්ෙසේකර කථා කරනවා. ලහිරු විෙජ්ෙසේකරෙග් නංගි 

ඉෙගන ගන්ෙන් ෙකොෙහේද? SLIIT එෙක්. ඒ වාෙග්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමාෙග් පුතා ඉෙගන ගත්ෙත් SLIIT 
එෙක්. ඒවා තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත්, ෛවද්ය අධ්යාපනය වැරැදියි 
කියලා විතරයි ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් වැෙඩ්? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙකෝ file එක? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
File  එකක් නැතුව ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ෙමතුමා 

නිකම් අපහාස කරනවා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දිනක "Daily 

Mirror" පතෙය් ෙමන්න ෙම් වාෙග් news එකක් තිබුණා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
MBBS උපාධිය ගන්න චිතෙගොන් නුවර පිහිටි 

විශ්වවිද්යාලයකට ගිය අෙප් දැරියක් සමූහ දූෂණයකට ලක්ෙවලා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
බාධා කරන්න එපා. වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙමොකද? ෙම් රෙට් ෛවද්ය අධ්යාපනය 

ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Member referred to Dr. Padeniya with a serious charge. If 
he does not have the said file, he must withdraw that 
statement.  He does not have the said file with him. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Oder. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පාෙදනිය කියන්ෙන් මන්තීවරෙයක් ෙනොෙවයි. එෙහම 

ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන්?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. [බාධා 

කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එෙහම ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන්? එෙහම ෙවන්න බැහැ. අපට 

ඕනෑ ෙකෙනක් ගැන අදහස් පකාශ කරන්න අයිතිය තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමා, please wind up now. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පසුව correct කරන්න. එෙහම බැහැ. එම නිසා අපි පැහැදිලිව 

පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් යන්ෙන් රාජපක්ෂ-පාෙදනිය ආණ්ඩුවක් 
හදන පාරක කියලා. 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up now.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. රාජපක්ෂ-පාෙදනිය ආණ්ඩුවක් 

හදන -[බාධා කිරීම්] ෙම්කට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.   ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ඒක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි නිදහෙසේ 
අධ්යාපනය ලබන්න- [බාධා කිරීම්] ෙම් තිෙබන්ෙන් file එක. 
[බාධා කිරීම්] ෙම් file එක අපි ෙදන්නම්. අපි අවශ්ය ෙකෙනකුට 
ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] අපි ඒක ජනතා අධිකරණ-[බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
SAITM එෙක් සල්ලිවලට ආත්මය පාවාදීපු පිස්ෙසෝ. [බාධා 

කිරීම්]  SAITM එෙක් සල්ලිවලට කහිනවා. ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] 
පටු ෙද්ශපාලන වාසිවලට ආත්මය පාවාෙදනවා, ලජ්ජයි. [බාධා 
කිරීම්] ෙනවිල් පනාන්දුෙග් අසූචි කනවා, ඒක මීට වඩා ෙහොඳයි. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
අසූචි මාරසිංහ. 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama. 
 

[අ.භා. 4.25] 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව  විවාදෙය් දී ෙපෞද්ගලික 
විශ්වවිද්යාලවල අධ්යාපනෙය් තිෙබන වලංගු බව සහ එහි 
තත්ත්වය පිළිබඳව මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කරපු ආශු මාරසිංහ 
මන්තීතුමා අපූරුවට ෙපන්නුවා. මම හිතන්ෙන්, එතුමා 
ෙපෞද්ගලික අධ්යාපනෙය් පිහිෙටන් මහාචාර්යවරෙයක් විධියට 
උපාධියක් හදාෙගන තිෙබනවා කියලායි. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොන විධියටද කියලා. මර්වින් සිල්වා මහතාෙග් උපාධිය වාෙග්ද 
දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමා අද ෙම් ෙපෞද්ගලික 
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙමතරම් කහින්ෙන්.  

 
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) 
What is your point of Order? 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මෙග් නම කියපු නිසා සහ මම ලබා ගත් උපාධි 

සම්බන්ධෙයන් අපහාස කිරීම නිසා, මම ලබා ගත් උපාධි සහතික 
සියල්ලම මම- 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් හැසිරීම 

දැක්කාම ඒක ෙප්නවා. ෙම් රෙට් මහා ජාතික පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක, ෙමම ව්යවස්ථාදායකය නිෙයෝජනය 
කරන වගකිවයුතු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විධියට  
තමුන්නාන්ෙසලාෙග් හැසිරීම දැක්කාම ඇත්තටම ලජ්ජයි.  අද ෙම් 
රට මහා ජාතික ව්යසනයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙමම ව්යසනය නවත්වන්නට  ආණ්ඩුව පියවර ගන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම SAITM පශ්නෙය්දී විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ, 
ෛවද්යවරු ෙම් සටන අතට අරෙගන තිෙබන්ෙන්, හැෙමෝටම වඩා 
ෙම් ෛවද්ය වෘත්තිය ගැන, රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ගැන 
වැඩිෙයන් දන්නා අය විධියටයි. ඒ නිසා පාෙදනිය ෛවද්යවරයා  
නායකත්වය අරෙගන ෙම් සටන දියත් කරනවා තමයි. ෙම් රෙට් 
යම් කිසි ෙදයක් වරද්දා ෙගන තිෙබනවා නම්, එය නිවැරදි 
කරන්නට කරන කාර්ය භාරය ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. අපි එය අගය කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතිව 
ෙපෞද්ගලිකවම මිනිසුන්ට අපහාස කරන්ෙන් නැතිව,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ෙමම  විවාදය වැදගත් විවාදයක් විධියට 
ෙගන යන්නය කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම අපි හැම 
ෙව්ෙල්ම ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරනෙකොට උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිතුමාෙග් මුහුණ බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
පශ්නයට සංෙව්දී ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් පශ්නයට 
සංෙව්දී ෙවන්න ඕනෑ ඇමතිතුමා. ෙම් පශ්නය ඇහුම්කන් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙමහිදී තමන්ෙග් තීරණෙය් ඉඳෙගනම  කටයුතු කරන්න 
බැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the House? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විපක්ෂය ෙමොනවා කිව්වත්, අපි SAITM එක පවරා ගන්ෙන් 

නැහැ.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔබතුමාට භාර ගන්න සිද්ධ ෙවනවා ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

SAITM එක රජයට පවරා ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැතිව, ෙම් 
රෙට් 1988  සිදුවුණු ෙද් නැවත  ෙවන්න තියන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් දහස් ගණනක් -හැටදාහක්- 
තරුණෙයෝ මැරුෙණ් ෙම් රෙට් සිදු වූ ඒ අසාධාරණයන්ට එෙරහිව 
සටන් කරලායි. අහිංසක පවුලකින් ආපු දරුෙවක් වූ උතුරු 

ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිමාවිතාන ෛවද්ය ශිෂ්යයා  ඇණ 
ගහලා මැරුවා. ඒ වාෙග් ෙම් ෛවද්ය විද්යාල සටෙන්දීත් ඒ 
තත්ත්වය ඇති ෙවන්න තියන්න එපා. ෙම්  ජාතියට ශාප කරන්න 
එපා. [බාධා කිරීමක්]  ඇමතිතුමා ෙම් වගකීම අරෙගන ෙම් පශන්ය 
විසඳන්නට ඕනෑ. ඇයි, ෛවද්ය විද්යාලය ජනසතු කළාම තිෙබන 
වැරැද්ද ෙමොකක්ද?  ජනසතු කරන්න, ෙම් ෛවද්ය විද්යාලය. ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන්- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමියෙගන් අහන්න කැමැතියි, එෙහමනම් මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම්ක පටන් ගත්ෙත් ඇයි? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පටන් ගත් එෙක් 

වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක නිවැරදි 
කරන්න බැරි ඇයි? ඇයි වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න බැරි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතෙකොට ඔබතුමිය හිටියා ෙන්? 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔව්, මම හිටියා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රුපියල් මිලියන 600ක මුදලක් 

ෙම් ෙවනුෙවන් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 
 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
එතෙකොට ෛවද්ය විද්යාලයක් ෙනොෙවයි පටන් ගත්ෙත්, 

තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ - Technology and 
Management - පීඨයක් බව ඇමතිතුමා දන්නවා. [බාධා කිරීම්] 
කියවලා බලන්න.   ඒෙක් අවසර දීලා තිෙබන්ෙන් "Technology 
and Management" කියන ෙම් කාරණා ෙදකට.  

සමහරු කියනවා, ඉංජිෙන්රු උපාධිය ෙදනවාට විරුද්ධ නැහැ 
කියලා. ඉංජිෙන්රු උපාධිය ලබා දුන්නාට මිනිසුන් මැෙරන්ෙන් 
නැහැ ෙන්; ඉංජිෙන්රුවන් ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ ෙන්.  

ඒ අනුව බලන ෙකොට, ෙම් රෙට් ජන ජීවිතයට බලපාන පධාන 
කාරණයක් එක්කයි අපි ෙම් හැප්ෙපන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
ෙම් ෛවද්ය පීඨය ජනසතු කරන්න. ෙම් ආයතනෙය් ඉෙගන 
ගන්නා ළමයින් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. අවශ්ය 
විභාග පවත්වලා ඒ ළමයින් ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න. 1988 හිටිය යුගෙය් ෙනොෙවයි, අද අපි ඉන්ෙන්. 
අවුරුදු තිහ, හතළිහක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා, නැවතත් ආපස්සට රට 
ෙගන යන්න එපාය කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ජීවත් වන පළාෙත් - අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් - අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ශිෂ්ය ව්යාපාරය කළ 
දරුවන්ට ෙම් ෙවන ෙකොට පන්ති තහනම් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ළමයින්ෙග් පශ්නය විසඳන්නටත් ෙම් ඇමතිතුමා කටයුතු කරලා 
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා, ඉෙගන ගන්නා ළමයින්ෙග් 
අනාගතය අඳුරට යවන්ෙන් නැතිව; ඉෙගන ගන්නට සිටින ෙම් 
ෛවද්ය ශිෂ්යයන්ෙග් ජීවිත අඳුරට ෙගන යන්ෙන් නැතිව, 
ආණ්ඩුවක් විධියට වගකීම අතට අරෙගන ෙම් පශ්නය විසඳන්නට 
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම මම විෙශේෂෙයන් කරනවා.  

අම්පාර දිස්තික්කෙය් තිෙබන අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්නය 
ආරම්භ ෙවන්ෙන් කාන්තා ෙන්වාසිකාගාරයට CCTV cameras 
සවි කිරීම නිසායි. නමුත්, අද ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතිව ශිෂ්ය 
කියාකාරීන්ව පන්ති තහනමකට ලක් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය දිනෙය් ඇති වුණු අරගළයට ගිය දරුවන්ට පහර දීලා 
තුවාල කරලා තිෙබනවා. අපි ඊෙය් ෙරෝහලට ගිහිල්ලා බැලුවා. 
මහඔය, ටැම්පිටිෙය් හාමුදුරුෙවෝ අත් අඩංගුවට අරෙගන තිබුණා. 
උන්වහන්ෙසේ SAITM එෙක් කියාකාරී ෛවද්ය ශිෂ්යෙයක් 
ෙනොවුණත්, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයක්. ෙම් ෙවන ෙකොට ළමයින් 
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න. නඩු පවරලා 
ඔවුන් ෙකොටු කරන එක ෙනොෙවයි කරන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි 
ආරාවුලක් ඇති වුණු ෙවලාෙව්; පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව්, වග 
කිවයුතු ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් ජාතික පශ්නෙය්දී කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑ. ''අහවලා තමයි ආෙව්, අහවලා තමයි ආෙව්'' 
කියලා ෙම් ශිෂ්යෙයෝ ෙකොටු කරන  එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ඒ 
ශිෂ්යයන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න. ශිෂ්යයන්ට නඩු දමන්න එපාය 
කියා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් නඩු ඉවත් කර ෙගන, ශිෂ්ය 
ව්යාපාරයට සාධාරණත්වය ඉටු කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා 
නිහඬ වනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
The Hon. (Dr.) Rajitha Senartne please.  

 
[අ.භා. 4.33] 

 
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 නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙමම සභාෙව්දී 

මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ යම් යම් කරුණු ගැන ෙකටිෙයන් අදහස් 
පළ කරන්නටයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. හැබැයි, අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙම් විවාදය ඉල්ලා සිටීම තමයි මට හිතා 
ගන්නට බැරි කාරණය ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීවරයාෙග් පතිපත්තියට මම එකඟ නැති වුණත්, ඒ 
පතිපත්තිෙය් සිටීමට හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයාට සම්පූර්ණ අයිතිය 
තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිෙය් නැහැ. ඒ 
ගැන අපි පැය ගණනක් නිදහෙසේ කථා කරමු. ඔබතුමන්ලාට ඒ 
අයිතිය සම්පූර්ණෙයන් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා තමයි 
දිගටම ඒ ස්ථාවරෙය් හිටිෙය්.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක හරි. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය උතුරු ෙකොළඹ තිෙබන 

ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා හිටිෙය් එක තැනක. අපි හිටිෙය් තව 
තැනක. -ෛවද්ය සංගම් ෙදක-. ඒ ෙවලාෙව් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ 
එක අරමුණකට ගියා. එතැනදී තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, ''ඒක 
ජනසතු කරන්න''ය කියලා.  

අපි කිව්වා, "ජනසතු කරන්න බැහැ. ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය 
විද්යාලයක් තිබිය යුතුයි" කියලා.  සෑම අවස්ථාවකම අපි ඒක 
පැහැදිලිව කිව්වා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලා, අන්තර් විශ්වවිද්යාල 
බලමණ්ඩලය හිටිෙය් ජනසතු කිරීම කළ යුතුයි කියන මතෙය්. 
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා, නිෂ්මි සෙහෝදරයා -ඔය 
ඔක්ෙකෝම- අපිත් එක්ක එකට රැස්වීම් පැවැත්වූෙව්. තිමාවිතාන, 
ෙවනුර -ෙම් ඔක්ෙකෝම- මෙග් ෙගදර අපිත් එක්ක එකට හිටිෙය්. 
මෙග් ෙගදර තමයි සන්ධානය තිබුෙණ්. මමයි කැඳවුම්කරු. අපි 
ෙදෙගොල්ලන් ෙදපැත්තක, මත ෙදකක හිටියට, එකට ගමනක් 
ගියා.  එතැනදි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවශ්යතාව සම්පූර්ණ වුණා. 
නමුත්, ඒක ගැන එදා අපට පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී වුණත් කවුරු ෙහෝ ෙම්ක ජනසතු කරනවායි කියන 
එක පිළිබඳව අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, දැන් ෙමොකක්ද 
ෙම්ෙක් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? මුලින්ම ෙම්ක බිහි වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවාෙන් ඔය කථාව. 
ෙම්ක බිහි වුෙණ්, ඔක්ෙකෝම කෙළේ අරලියගහ මන්දිරෙය්ෙන්. මා 
ඒ කථා ටික කියන්නම්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන් 
ගිහිල්ලා අහන්න  ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා.  

දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, "ෙම්ක GMOA එෙක් ඉල්ලීම" 
කියලා.  GMOA එක ඉස්ෙසල්ලා ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් 
පමිතිය ඇති කරන්නය කියලයි ඉල්ලුෙව්. පමිතියක් ඇති කෙළොත් 
අපට පශ්නයක් නැහැ, කියලයි ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්. දැන් ඒ 
පමිතිය ඇති කිරීම මා පටන් ගත්තා. අවුරුදු 6ක් පමිතියක් නැතිවයි 
හිටිෙය්. මතක තියා ගන්න, 2009 ඉඳලා ෙම් රෙට් ෛවද්ය 
අධ්යාපනයට පමිතියක් නැහැ. මා තමයි ෛවද්ය අධ්යාපනයට 
පමිතිය ෙකටුම්පත් ෙකෙරව්ෙව් ෛවද්ය සභාව තුළ. ෙමොකද, මා 
ෙම් විෂය ෙහොඳින් දන්නා නිසා.   ෙපෙර්දා තමයි ෛවද්ය සභාව ඒ 
පමිතිය අරෙගන ෛවද්ය පීඨවලට දාලා, පීඨාධිපතිවරුන්ට දාලා 
ඔක්ෙකෝම කරලා  22 වැනිදා සවස 4.00ට සාකච්ඡා කරන්න මට 
ෙවලාව දීලා තිබුෙණ්. මා කලින් ෙවලාවක් දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව්දී 
ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවනත් රැස්වීමක් තිබුණු නිසා ෙම්ක postpone 
කරෙගන 22වැනිදා සවස 4.00ට තමයි ෙවලාව දීලා තිබුෙණ්. එදා 
ඇවිල්ලා තමයි කට්ටිය ෙම් කාලෙගෝට්ටිය කෙළේ. ඒක නිසා එදා 
සාකච්ඡා කරන්න බැරි වුණා. එතෙකොට ඒ පමිතිය නීතිෙකටුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  යවන්න ඕනෑ. මා ඒත් ෛවද්ය සභාවට 
කිව්වා, ෙම්ක පරක්කු ෙවන නිසා  මට ෙදන ගමන්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙදන්න කියලා.  

දැන් බලන්න, මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට 
extension එක දුන්ෙන් මමයි. මෙග් extension එෙකනුයි දැන් 
එතුමා ඉන්ෙන්. එතුමා යම් කිසි පකාශයක් කරලා තිබුණා, "මා 
ඕනෑ ෙවලාවක ඉල්ලා අස්වීම ෙදන්නම්" කියලා.  එතුමා පත් 
කෙළේ ෙකොෙහොමද? එදා හිටපු සභාපතිවරයා ෙම් වැෙඩ් කරන්ෙන් 
නැති නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමායි එතුමා පත් 
කෙළේ. පශ්න ෙදකක් තිබුණා. එකක්, එතුමාෙග් පවුෙල්ම 
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පශ්නයක් තිබුණා. ඒ, එතුමාෙග් නංගි ෙකනකුෙග් දරුවකු 
සම්බන්ධෙයන්. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
දන්නවා. ඒ ෙමොකක්ද? විෙද්ශ ෛවද්ය උපාධිය ගැනයි. ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙදවැනි එක, SAITM එක. එතෙකොට ෙම් අනුව 
කථා කරලා එදා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරන්න 
නම කිව්ව එක්ෙකෙනකු තමයි මම. ෙමොකද, ඒ ෙවනෙකොට මා 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා එක්ක ෙම් ගැන 
සංවාදයක හිටියා. එදා NCMC එෙක් සටනට විරුද්ධව ලංකාව 
පුරාම ගිෙය් කවුද? මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා, මහාචාර්ය 
ෙකොල්වින් ගුණරත්න, මහාචාර්ය නලින්ද සිල්වා, ෙදොස්තර සුනිල් 
රත්නපිය සහ මම. ශිෂ්යයින් සංවිධානය කළා. අපි පස් ෙදනා 
පධාන කථිකයින්. 

ෙමයින් මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ඊෙය් 
ෙපෙර්දා තමයි ෙම් තත්ත්වයට ආෙව්. ඒ කියන්ෙන්, SAITM 
විෙරෝධී වුෙණ්. නමුත්, එතුමා පසු ගිය කාෙල් ලියාපු සියලුම ලිපි 
මා එදා සභාගත කළා. ඔහුම තමයි එදා කිව්ෙව්, "ෙම් රෙට් 
තස්තවාදි ව්යාපාර ෙදකක් තිෙබනවා. උතුරට එල්ටීටීඊ. රටටම 
GMOA" කියලා. එතුමා පත් කරන ෙකොට කවුද විරුද්ධ වුෙණ්? 
GMOA එකයි. එතුමාට සහෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද? සමන් 
රත්නපිය, රවී කුමුෙද්ශ් - ෙම් අය - තමයි articles ලිව්ෙව්, කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරන්න ඕනෑ ඇයි කියන එක සම්බන්ධෙයන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා අහන්න, අද GMOA එකත් එක්ක 
ඉන්න, වැඩ කරන Dr. Oshala Herath ෙගන් ඇත්ත කතාව. Dr. 
Oshala Herath තමයි මට කිව්ෙව් "Uncle, අපි මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා පත් කරමු. ඒකයි ෙහොඳම වැෙඩ්" කියලා. මමත් 
එතෙකොට ඒක ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. ජනාධිපතිතුමාත් කථා 
කරලා කැමැති ෙවලා, මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
පත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා එතුමා ෙයෝජනා කළා, පස් 
ෙදනකුෙගන් යුත් විෙශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරන්නත්. ඒෙක් 
සභාපති ධුරයට මෙග් නමත් ෙයෝජනා කළා. පසුව ඒ කමිටුව පත් 
වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් පශන්යට අවසාන විසඳුමක් ෙදන්න 
කියලයි එෙහම කෙළේ. එතෙකොට මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
එතැනට ගිෙය් SAITM එෙක් ෙම් පශ්නය විසඳන්නත්, විෙද්ශීය 
ෛවද්ය උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය විසඳන්නත්. ඒක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  ගිහිල්ලා අහන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙගන්. ෙම් 
පශ්න ෙදක විසඳන්න තමයි ගිෙය්. ෙම් පශ්න ෙදක විසඳනවාය  
කියන්ෙන්, SAITM එක පිළිගන්නවා කියන එකයි. 

පළමුෙවන්ම SAITM එකත් සමඟ මහාචාර්ය කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා කළ කථාෙව්දී ෙමොනවාද කිව්ෙව්? මම ඒ වචන ඒ 
විධියටම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා ෙවයි. 
මම ෙපෞද්ගලිකව ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට 
කියන්නම් ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව් කියලා. එතුමා SAITM එකත් 
සමඟ කථා කරලා කිව්ෙව්, "ෙම් ජනාධිපතිවරයාෙග් අවශ්යතාව 
ඉෂ්ට කිරීම තමයි මෙග් තනතුර" කියලා. පසුගිය කාලෙය් GMOA 
එකත් සමඟ එකතුෙවලා තමයි දැන් ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඒකට ෙහේතු මම ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්නට යන්ෙන් 
නැහැ. එදා SAITM එක ස්ථාපනය කිරීෙම් පනත ෙගනාෙව් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
කරුණාකරලා මූලික පමිතීන් ගැසට් කරන්න. ඒක ෙහොඳයි. 

ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා කියූ කරුණ ගැන ගැටලුවක් 
මතු ෙවන්ෙන්, ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 2009 වර්ෂෙය් ඉඳලා 
වාර්ෂිකව අඛණ්ඩව පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කරනවා, SAITM 
ආයතනය නීත්යනුකූල නැහැ කියලා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ වුණා නම්, එතුමාෙග් ජනාධිපති ධුර 
කාලෙය් වාර්ෂිකව ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙවන් එවැනි පුවත් පත් 
නිෙව්දන නිකුත් කෙළේ ඇයි ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක නිසා තමයි එදා ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ෙවනස් කෙළේ. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස් 
මහත්මිය අයින් කරලා මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාව 
ෙගනාෙව් ඒකයි. 2009දී මහාචාර්ය ලලිතා ෙමන්ඩිස්ලා  රුසියානු 
උපාධිය ෙදන්න ඉල්ලුවා. මම කිව්ෙව්ත් රුසියානු උපාධිය 
ෙදන්න, එතෙකොට ෙම් කිසිම ෙගෝරියක් නැහැ කියලා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ඔබතුමා මූලික පමිතීන් ගැසට් කරන්න. ෙදවනුව, ඔබතුමා 

ඉතාම සද් භාවෙයන් ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවනවා නම් 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාව නැවත වසර පහක් සඳහා 
ෛවද්ය සභාෙව් සභාපති ධුරයට පත් කරන්න කියලා මම 
ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක අපි බලමු, එතුමාෙග් වයසත් බලන්නට ඕනෑ ෙන්. එතුමා 

මට කියපු කථා තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමා ගිහින් අහන්න කාෙලෝ 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාෙගන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
එතුමා කැමැතියි කිව්වා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ඔබතුමාට කියන එක. මට කියපු ෙද්වල් 

තිෙබනවාෙන්. ගිහින් අහන්න ෙකෝ ගිය සැෙර් extension එක 
දුන්නු ෛවද්ය උපුල් ගුණෙසේකරට ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියලා. 
[බාධා කිරීම්] එතුමාත් සමඟ වැඩ කරන කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවාෙන්. ඒ කට්ටිය ඉන්නවා ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා 
සියලු ෙදනාම තීන්දු ගන්න හදන්ෙන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය ගැන ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඒක 
තමයි වුෙණ්. ඒක තමයි ෙම් පශ්න වුෙණ්. අද ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාව ෙමෙහයවන්ෙන් ෙද්ශපාලනය. ෛවද්ය සභාවක 
ෙද්ශපාලනය තිෙබන්නට බැහැ, ෙද්ශපාලනයට උඩින් තිබිය යුතු 
උත්තරීතර තැනක්. [බාධා කිරීම්]  ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා, 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරනවා. ෙම් ෙද්ශපාලන පශ්නය නිසා 
නඩුවක් වැටුණා ෙන්. ඔබතුමා ඒ නඩුෙව් තීන්දුව කියවන්න. ඒ 
සියලු වැරදි සිදු වුෙණ් ෙමොකද? ෙම්ෙක් ෙද්ශපාලන තීන්දු ගන්න 
ගිය නිසා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව ෛවද්ය 
වෘත්තීෙය් පමිතිය පිළිබඳව කථා කෙළේ නැහැ. එෙහම නම්, 
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා  ෙමච්චර කාලයක් සිටියා, 
ෛවද්ය උපාධිෙය් පමිතිය හදන්නට තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැදුෙව් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙකොෙහේද හැදුෙව්? 2015 ෙන් පමිතිය හදන්නට පටන් ගත්ෙත්? 

පමිතිය හදන්න පටන් ගත්ෙත් මම ඇවිල්ලා Legal Draftsmanට 
කියලා ෙකටුම්පත් කරලා. ෙපෙර්දා තමයි ෛවද්ය උපාධිෙය් 
පමිතිය හැදුෙව්. ඒ කවදා ඉඳලාද? 2009 ඉඳලා. දැන් අවුරුදු 8ක් 
ෙවනවා. පමිතියක් නැති ෛවද්ය උපාධියක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක හදනෙකොට තිබුණු පශන්ය ෙමොකක්ද? ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ෛවද්ය උපාධිෙය් පමිතිය හදන විට 
SAITM එකට විතරක් අදාළ කරලා මදි. SAITM එෙක් ෛවද්ය 
උපාධිය නවත්වන්නට හැදුෙවොත් රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය 
උපාධියත් නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය උපාධියත් නවතිනවා. ෙමොකද, ඒවාෙය් මීට වඩා අඩු 
පහසුකම් තිෙබන්ෙන්. මතක තියා ගන්න. ඒ පමිතිය ගැන තමයි 
අර්බුදය ආෙව්. යාපනය ෛවද්ය පීඨෙය් Prof. Ravirajෙගන් 
අහන්න, ෙමොනවාද ඇවිල්ලා කිව්ෙව් කියලා. මම යාපනෙය් ගිය 
ෙවලාෙව් එතුමා හමු වුණා. එතුමා කිව්වා, "ෙම්කට standards  එන 
විට අෙප් ඒවාත් ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. අෙප් තිෙබන අඩු පාඩුත් ෙබ්රා 
ගන්නට ඕනෑ." කියලා. එෙහම නැත්නම් අෙප් ඒවාත් වැෙහනවා, 
පමිතිය ෙගනාෙවොත්. පමිතිය හදනවා කියන එක ෙලෙහසි පහසු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. SAITM එෙක් ඉන්න මහාචාර්යවරු ගණන 
රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ඉන්නවාද? මහාචාර්ය 
හෙර්න්ද ද සිල්වා, මහාචාර්ය මන්දික විෙජ්රත්න කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? රජෙය් විශ්වවිද්යාල ෛවද්ය පීඨවල ළමයින්ෙග් 
අධ්යාපන සුදුසුකම් සහ SAITM එෙක් ළමයි න්ෙග් අධ්යාපන 
සුදුසුකම් අතර කිසිම ෙවනසක් නැහැ කියලා. මහාචාර්ය හෙර්න්ද 
ද සිල්වා වාෙග් අය තමයි ගිහින් ඒ සියලු විභාග කෙළේ. ඒ වාෙග්ම 
මන්දික විෙජ්රත්න ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? කවුද මන්දික 
විෙජ්රත්න කියන්ෙන්? එතුමායි, විෙශේෂඥ ෛවද්ය රුවනුයි තමයි 
ෙම් රෙට් පළමුෙවනි liver transplant එක කෙළේ? කවුද විෙශේෂඥ 
ෛවද්ය රුවන් ඒකනායක ඒකනායක කියන්ෙන්, ෙකොෙහන්ද 
හැදුෙණ්? උතුරු ෙකොළඹ ෛවද්ය පීඨෙයන්. කවුද මහාචාර්ය අසිත 
ද සිල්වා කියන්ෙන්? අද ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම සම්මන්තණයකම 
ලංකාව ෙවනුෙවන් ඖෂධෙව්දය ගැන කථා කරන එකම Clinical 
Pharmacologist. ෙකොෙහන්ද එතුමා බිහි වුෙණ්? උතුරු ෙකොළඹ 
ෛවද්ය විද්යාලෙයන්. ෙහට දවෙසේ, මාස එකහමාරකින් මම 
theatre එක හැදුවාට පසුව ලංකාෙව් පළමුෙවනි heart transplant 
එක කරනවා. කවුද කරන්ෙන්? හෘදය ෙරෝග විෙශේෂඥ ෛවද්ය 
මෙහේන්ද මුණසිංහ. කවුද ඒ? ෙකොෙහන්ද එතුමා ආෙව්? උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙයනුයි ආෙව්. මතක තියාගන්න, උතුරු 
ෙකොළඹ ෛවද්ය විද්යාලෙය් පළමුවැනි batch එෙක් විතරක් 
මහාචාර්යවරු 13ෙදෙනක් ඉන්නවා. එදා අපි කතා කළා. ඒවාත් 
ෙහොඳට අධ්යයනය කරන්න, "ෙම්වා ෙබොරු කඩ, ෙනවිල් පනාන්දු 
ෙහොෙරක්" කියා ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව. ෙනවිල් පනාන්දු 
එතැනට ගිෙය් ඒ ෙද්ශපාලන පසු බිමත් එක්කයි. "ඔයා ෙම් 
ෙරෝහල හදන්න, මම රුපියල් මිලියන 600ක් ෙදන්නම්. ඒක දුන්නු 
හැටිෙය්ම එය පිළිගන්නවා." කියා එදා කිව්වා.  

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා කතා කරනවා ෙන්, KDU 
එක ගැන. KDU එක ෙකොෙහොමද පිළිගත්ෙත්? ඒකට ගත වුෙණ් 
විනාඩි 45යි. ඒක ෙන් අර උසාවි තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන්. ආයතන 
ෙදකට කමෙව්ද ෙදකක්! අඩු ගණෙන් ෙමහි ෙරෝහලක් ෙහෝ 
තිෙබනවා. ෙමහි පශ්නය වී තිෙබන්ෙන් ෙරෝහෙල් ෙරෝගීන් 
මඳකමයි. ෙවනත් කිසිම වැරැද්දක් කියා නැහැ ෙන්. වාර්තාෙව් පිටු 
මුළුමනින් පිෙරන්න කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? මහාචාර්ය 
ෙෂරිෆ්ෙග් වාර්තාව මම කිෙයව්වා. එහි ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? 
Facilities ඔක්ෙකෝම ෙහොඳයි. එහි උගන්වන සියලු  විෙශේෂඥවරු 
ෙහොඳයි. Equipment ඉතාම modern. පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙරෝගීන් නැති එකයි. ඒක ෙලොකු පාඩුවක්. අඩු ගණෙන් ඉතාම 
සුපිරි ෙරෝහලක් තිෙබනවා සහ ෙමහි සුපිරි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු 

ඉන්නවා. නමුත් ෙරෝගීන් නැහැ. හැබැයි KDU එෙක් තිබුණු 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? මතක තියාගන්න, ෙරෝහලක්ය කියා 
පිළිගන්න ෙකොට KDU එෙක් ගෙඩොල් කැටයක්වත් නැහැ. 
ෙරෝහලක ගෙඩොල් කැටයක්වත් නැතිවයි පිළිගත්ෙත්, ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බලපෑමට. ඒකට විරුද්ධ වුණා, රජෙය් 
ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් සභාපති. එතුමාට කතා කරලා 
ඇහුවා, "ෙඩොක්ටර්, ෙමොකක්ද ඔයාට තිෙයන පශ්නය?" කියලා. 
"නැහැ, සර්. එෙහම පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි" කිව්වා. "නැහැ, 
ෙමොකක්ද පශ්නය? ෙහට එන්න, මා ෙපන්වන්නම්." කිව්වා. ආවා; 
ගියා. ගිහින් ගත වුෙණ් විනාඩි 45යි. පිළිගැනීෙම් පරිච්ෙඡ්ද ෙදකයි. 
පරිච්ෙඡ්ද ෙදකයි, මුළු පිළිගැනීමට! එෙහම පිළිගත් -
විශ්වවිද්යාලයක පමිතිය පරිච්ෙඡ්ද ෙදකකින් පිළිගත්- 
විශ්වවිද්යාලයක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවාද? මම 1994 ඉඳලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සිටියා. ෙලෝකෙය් ෛවද්ය පමිතිය 
2009දී මා තමයි ෙමෙහේට ෙගනැවිත් දුන්ෙන්. කියවන්න, 
හැන්සාඩ් වාර්තා ටික. මා තමයි WFME standards ලංකාවට 
ෙගනාෙව්. එදා මට බැන්නා. හැබැයි එදා විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉඳලා මට උදවු කළා. 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා එදා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී මට සහෙයෝගය දුන්නා. Sessions නැවැත්තුවා, නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. එෙහම කරලා මා සභාපති ධුරයට පත් 
කරලා මටම භාර දුන්නා, ඒ standards හදන්න. එදා තමයි 
පළමුවැනි අවස්ථාව. ඒකත් පසුව කඩාකප්පල් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ශිෂ්ය ව්යාපාරය පසු 
ගිය දවස්වල උත්සන්න වුෙණ් ඇයි? කවුද ඒ ආෙව්? ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන්ද ආෙව්? ෛවද්ය ශිෂ්යයන් කීෙදනාද ආෙව්? 
හාමුදුරුවරුන් ඉන්නවාද, ෛවද්ය පීඨයක? නමුත් එදා 
හාමුදුරුවරුන් කීෙදෙනකු සිටියාද? දැන් කිව්වා ෙන්, 
"හාමුදුරුවරුන් ගුටි කෑවා." කියා. ෛවද්ය පශ්නයකට 
හාමුදුරුවරුන් ගුටි කන්ෙන් ෙමොකද? අපි කියමු. අෙනක් අය ආවා 
කියා. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. මා ෙම් කාරණය කීවාට පසුව ඔබතුමා කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එදා හාමුදුරුවරුන් සිටිෙය් නැද්ද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඔෙහොම ඉන්න, මා මෙග් argument එක ඉදිරිපත් කරන කල්. 

ඔබතුමා එහි කෑල්ලක් අහලා ෙන් ඔෙහොම කියන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ බහුජන සංවිධානයි. 
ෙමහි මූලිකවම එන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න, මා 
කියනතුරු. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය? 
දැනට දවස් හතරපහකට ඉස්සර ෙවලා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 
ෛවද්ය පීඨය ෙදවන වරට තීන්දුවක් ගත්තා; අතිමහත් 
බහුතරයකින් තීන්දුවක් ගත්තා. අන්තිම දවෙසේ රැස්වීෙම් 
කීෙදෙනකුද සිටිෙය්? 210ෙදනකුයි ඉන්න ඕනෑ. ෛවද්ය ශිෂ්යෙයෝ 
190ෙදෙනක් රැස් වුණා. 148ෙදෙනක් ඡන්දය දුන්නා, අපි ෙද්ශන 
අහන්න යනවා කියා. එතෙකොට අෙනක් ෛවද්ය පීඨ තීන්දු කළා, 
'එක ෛවද්ය පීඨයක් ෙහෝ ගිෙයොත් අපිත් යනවා. ෙමොකද, එෙහම 
නැත්නම් අෙප් seniority එක නැති ෙවනවා.' කියා. ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි ෙම් ෙබෝම්බයට පධානම ෙහේතුව. ඒක මතක තියාගන්න. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, SLIIT එක තිබුණාට කමක් 
නැහැ කියා. නමුත් අන්තර් විශ්වවිද්යාලයීය ශිෂ්ය බල මණ්ඩලෙය් 
පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාටත් එහා ගිහිල්ලා ෙන්. 
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තමුන්නාන්ෙසේලාට -ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට- යම්කිසි 
මධ්යස්ථභාවයක් තිෙබනවා. නමුත් අර ඉන්න අයියලා -
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපරටුගාමී එක- ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙපරටුගාමී එෙක් සිටින ලහිරු ඇතුළු පිරිස 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජනාධිපතිතුමා ඇහුවා, 
"ඔයාලා ෙම්කට විරුද්ධයි ෙන්? නමුත් පිට රටවලත් -හැම රටකම 
පාෙහේ- ඕනෑ තරම් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය පීඨ තිෙබනවා ෙන්. 
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොමියුනිස්ට් රටවලත් තිෙබනවා ෙන්?" 
කියලා. එතෙකොට කිව්වා, "නැහැ, නැහැ. ඒ හැම රටකම ඒවා ඉවර 
කරන්න ෙම් ශිෂ්ය ව්යාපාරය -ජාත්යන්තර ශිෂ්ය ව්යාපාරය- දැන් 
ෙගොඩ නැ ෙඟනවා." කියා. ඒවාෙය්ත් ඒ අරගළය එනවා ලු. ෙම් 
ෙමොන කතා ද? ෙකොෙහේද එෙහම ඒවා තිෙබන්ෙන්? සාකච්ඡාෙව්දී 
ඊට පසුව ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ළමයිෙන්, ෙම්ක විතරක් 
ෙනොෙවයි ෙන්. අෙනක් ඒවා සම්බන්ධවත් -Engineering, 
Architecture, Law, Surveying ආදි ඔක්ෙකෝම සම්බන්ධවත්- 
ෙපෞද්ගලික  ආයතන තිෙබනවා ෙන්." කියා. "නැහැ, නැහැ. ෙම්ක 
ඉවර වුණු හැටිෙය් අපි ඒකට විරුද්ධවත් කතා කරනවා; ඒකට 
විරුද්ධවත් සටන් කරනවා." කියා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, 'ෙම් සම්බන්ධෙයන් පමණයි, පශ්නය' 
කියා. නමුත් ඒ අය කියනවා, ඒවාත් නැති කරනවා කියා.                

එෙහම කියන්ෙන් ඊෙය් ආපු කට්ටිය.  ඊට පස්ෙසේ ඇහුවාලු, 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවය ගැන. " ඒ ගැනත් සටන් කරලා, ඒකත් 
අෙහෝසි කරනවා" කිව්වාලු. ඊට පස්ෙසේ ඇහුවාලු, ෙපෞද්ගලික 
ෙරෝහල් ගැන. "ඒවා ඔක්ෙකොම වහනවා, අපි" කියලා කිව්වාලු. 
දැන් ෙම් අය ෙම් රට උතුරු ෙකොරියාව කරන්නයි හදන්ෙන්. 
එෙහම නම් ෙම් අයියලත් එක්ක සටනට යන්නෙකෝ. සටනට 
ගිෙයොත් අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලාටත් මඟ හැෙළන්න ෙවනවා. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වාෙග් ෙකොරටු තත්ත්වයක දැන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තත්ත්වය ඊට වඩා ෙහොඳයි. ෙමොකද, 
ෙලෝකෙය් ඇති වන ෙවනස්වීම් ගැන අපි තරම් අධ්යයනය කර 
පිළිගත්ෙත් නැති වුණත්, යම් පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 
වෙම් රතු ෙකොඩිය ගහන ෙතක්ම ෙපොඩි ලැජ්ජාවක් තිෙබනවා, 
සම්පූර්ණෙයන්ම පරිවර්තනය ෙවන්න. ඒකයි ෙහේතුව.  

ෙම් නව සමාජ කමය ගැන සම්පූර්ණ පරිවර්තනයකට 
පත්වන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට විතරක් ෙනොෙවයි, අපත් එක්ක 
හිටපු සමහර කට්ටියටත් තවම අමාරුයි. ෙම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහත්මයාටත් ෙපොඩ්ඩක් අමාරුයි. ෙමොකද, නිල් ෙකොඩිය 
ෙනොෙවයි, රතු ෙකොඩිය නිසා. හැබැයි,  දිෙන්ෂ්ලා වාෙග් කට්ටිය  
ඇත්තටම ෙම්ක හරියට අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. ඒක මම 
ෙබොරුවට කියනවා ෙනොෙවයි.  වෙම් කට්ටිය ඒවා අධ්යයනය 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම හැමදාම කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? ෙපරටුගාමී පක්ෂය හදන ෙකොට, ෙමතැන හිටපු අජිත් 
කුමාර මන්තීතුමාට මම කිව්වා, ලතින් ඇෙමරිකාෙව් වාෙග් වෙම් 
ව්යාපාරයක් හදන්න කියලා. "මම එන්ෙන් නැහැ, මට ඒවා 
කරන්න වයසකුත් නැහැ, නමුත් මම ආසයි කවදා ෙහෝ ෙම් රෙට්  
වෙම් ආණ්ඩුවක්, වෙම් බලෙව්ගයක් හැෙදනවාට" කියලා මම 
කිව්වා. මම අදත්  එයට ආසයි. මම එතැනට යන්ෙන්ත් නැහැ, මට 
යන්න ෙවලාවකුත් නැහැ. මම ඒ ෙදකම කිව්වා. මම කිව්වා, 
"Latin American Left Party එකක් හදන්න.  ෙම් රෙට්  එෙහම 
එකක් හැදුෙවොත් දිනන්න පුළුවන්" කියලා. මිනිසුන්ට ඕනෑ, 
තුන්වැනි විකල්පයක්. ඒක මතක තියා ගන්න. නමුත් ඒෙගොල්ෙලෝ 
මුලින් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ආපසු ගියා. ඒක ගියා, ෙජ්වීපී එකටත් 
එහාට.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට දුන්ෙන් හදපු 
බෙබක්. බබා හදලා දීලා අපට කියනවා, "දැන් ෙම් බබා නාවලා 
විසි කරපන්" කියලා. ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අෙප් ෛවද්ය 
පීඨවල ඉන්න විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු  ඇවිල්ලා මා හමු වුණා. 

රජෙය් ෛවද්ය විද්යාලවල දරුවන් ඉන්න ෙදමව්පියන් සිටියා. ඒ 
අය ඒ දරුවන් ගැන කථා කළා. එතෙකො  ට මම කිව්වා, "අතැන 
ඉන්න අයත් දරුෙවෝ, අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම සාධාරණ විසඳුමක් 
ඇති කරමු" කියලා. ෙම් ආයතනෙය් පමිතිය අපි ඇති කරනවා.  

අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා,   ෙම් ආයතනෙය් 
admission නවත්වන්න කියලා. දැන් නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
ෙමහි admission නැවැත්වූවා. අපි ෙම්කට management 
committee එකක් දමනවා. ඒවා සියල්ලම පිළිෙගන ඉවරයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාව මම ඊළග අඟහරුවාදා ෙග්නවා. 
මමත් අෙප් උසස ් අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් management 
committee එකක් දමනවා. තනි අයිතිය බැහැ. ෙදවැනි එක මුදල් 
අයිතිය නැහැ; share market එකට දමන්න ඕනෑ. ඒෙක් සභාපති 
ධුරෙය් එතුමාට ඉන්න පුළුවන්. අෙනක් සියලුම තනතුරුවලට 
professionalsලා ෙග්න්න ඕනෑ. ඒවාෙය් ඉන්න ඕනෑ කවුද කියලා 
අපි නම් කරලා තිෙබනවා. ඒෙක් ඉන්න ඕනෑ, marketing දන්න 
ෙකෙනක්; business management දන්න ෙකෙනක්; law දන්න 
ෙකෙනක්.  ඔක්ෙකොම  professionalsලා ඉන්න committee 
එෙකන් තමයි SAITM එක run කරන්ෙන්.   

ෙරෝහල අපි පවරා ගන්නවා.  ෙරෝහල අරෙගන ඒ පමිතිය ඇති 
කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් අපි standards ටික ගැසට් කරනවා. 
එතෙකොට ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය 
ෙමොකක්ද?  නමුත් ශිෂ්යෙයෝ ෙම් අදහෙසේ නැහැ. ඒ ශිෂ්යෙයෝ ෙම් 
කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ලන් තුළ තිෙබන්ෙන් 
"ලාංකික විප්ලවය ෙහට දවෙසේ දියත් කළ හැක්ෙක් ෙකෙසේද?" 
කියන එකයි. ඒක හරි. ඒෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් ඒක හරි. නමුත් 
ලාංකික විප්ලවය දියත් කිරීම සඳහා ෙමතැන ඉන්න කට්ටියත් 
යනවාද? මම හිතන විධියට ඒ ලාංකික විප්ලවය දියත් කරන්න 
නැවත වරක් තමුන්නාන්ෙසේලා යන්ෙන්ත් නැහැ.  ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් පාඩම් එකක් ෙනොෙවයි, ෙදකක්ම 
ඉෙගන ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අපටත් වඩා 
වැඩිපුර තව වරක් හිතනවා. ඔය ෙමොන යකඩ ෙපොල්ල ෙගනාවාය 
කිව්වත්, මම යකඩ ෙපොල්ල ගත්තත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් ෙහොඳට සබ්බුව කාපු නිසා. අෙනක් 
පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන මමත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කෑවා. ඒ නිසා 
මමත් දැන් ෙම්වාට යන්ෙන් හරි පෙරස්සමින්. ඒ නිසා අපි 
ෙබොරුවට ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙම්ක ෛවද්ය 
අධ්යාපනය පිළිබඳ කථාවක්. අෙප් ජීවිත කාලය තුළ අෙප් අතින් 
කවදාවත් එක අල්පමාතයකින්වත් නිදහස් අධ්යාපනය නැති 
වන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා  ගත්ත කැබිනට් තීන්දු ටික මට ෙදන්න. 
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒ තීන්දු අරෙගන දැන් කියාත්මක කරනවා. 
දැන් උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා 2018 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට 
සියලුම ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාර හදනවා. ඒ නිදහස් අධ්යාපනය 
නැති කරන්නද? සියලු ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාර! ඒ වාෙග්ම 
කුලියාපිටිෙය් ෛවද්ය පීඨයක් හදනවා. ෙපෙර්දා මට එෙහේ කුලපති 
සුනිල් ශාන්ත මහත්මයා කථා කළා. සබරගමුව ෛවද්ය පීඨය 
හදනවා. ඒ සාකච්ඡාවට එන්න. දැනට කරාපිටියට ෛවද්ය 
ශිෂ්යයන් 130ෙදනායි ගන්ෙන්. එහි ශිෂ්ය සංඛ්යාව 300 දක්වා වැඩි 
කරන්න අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි දීලා තිෙබනවා.  

එතෙකොට ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය දැන් ඉල්ලනවා, ෛවද්ය 
පීඨයක්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "ෙම් ආයතනෙය් 
Management තිබුෙණ්, ෙම්ක ෙකොෙහොමද ෙමෙහම වුෙණ්?" 
කියලා. එෙහම තමයි හැම එකක්ම. SLIIT එෙකනුත් ෛවද්ය 
සභාවට ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෛවද්ය 
පීඨයක් හදන්න ඕනෑය කියලා. ඔය කථාව කියන ෙකොට මෙග් 
PRO වන ෛවද්ය උපුල් ගුණෙසේකරෙගන් මම ඔය 
සම්බන්ධෙයන් ඇහුවා. ඔහු මෙග් ළඟ හිටියාට නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් අෙනක් පක්ෂය. මම ඔහුට ඒ සඳහා ඉඩ දීලා තිෙබනවා. 
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ෙමොකද, ඔහු ජනවාරි 8වැනි දා මාත් එක්ක ෙම් සටනට සහභාගි 
වුණා. ඒක නිසා තමයි මෙග් PRO විධියට ඉන්ෙන්. ඒ ඇති. ඔහු 
Vice Chancellorෙගන් අහලා තිබුණා, "ඔය ෙගොල්ලන් 
ඉංජිෙන්රුවකු හදනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, ෛවද්යවරයකු වැරදි 
විධියට ඉෙගන ගත්ෙතොත් මිනිහකුෙග් ජීවිතය නැතිවනවා ෙන්" 
කියලා. එතෙකොට එතුමා ෙමෙසේ කිව්වා ලු: "ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෛවද්යවරයකුට වැරදුෙණොත් එක මිනිහා ෙන් මැෙරන්ෙන්. අෙප් 
engineer ෙකෙනකුට structure එක වැරදුෙණොත්, ඒ building 
එෙක් සිටින 10,000ම එක ෙවලාවකදී මැෙරනවා" කියලා.  ඒක 
නිසා ෙම් වෘත්තීන් ගැන එෙහම හිතන්න එපා, ෛවද්ය වෘත්තිෙය්දී 
පමණයි වැරැද්දක් කෙළොත්  මිනිෙහකු මැෙරන්ෙන් කියලා. සමහර 
ෙවලාවට අෙප් වෘත්තීෙය්දී වැරැද්දක් වුෙණොත්, එක්ෙකනායි 
මැෙරන්ෙන්. අතැන මැෙරනවා, 100ක් නැත්නම් 200ක්. Lawyer 
ෙකෙනකුට වැරදුෙණොත්, අදාළ චූදිතයා එල්ලුම් ගස් යනවා. හැම 
වෘත්තියකම තත්ත්වය එෙහම තමයි. හැම වෘත්තියකටම ෙවනම 
වටිනාකමක් තිෙබනවා.  

එදා NCMC එෙක්දී ගත් තීන්දුවලටත් මම එකඟ වන්ෙන් 
නැහැ. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට සිටි ෛවද්යවරයා 
සතිෂ් ජයසිංහ. එතුමා ෙපේමදාස මහත්තයාව ඒ දවස්වල ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉහළ, aristocratic 
සමාජයකින් ආ ෛවද්යවරු. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා එක්ක 
ෙලෝකෙය් හැම තැනකටම ගිෙය් ඒ ෛවද්යවරයා. ෙපේමදාස 
මහත්තයා යනෙකොට ඒ ෛවද්යවරයා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එම 
නිසා එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා උතුරු ෙකොළඹ ශික්ෂණ 
ෙරෝහල ජන සතු කළා. එතුමාෙග් policy එකයි, ෙජ්වීපී policy 
එකයි ෙදක එකට මාට්ටු වුණා. මාට්ටු වුණාම ඒෙකන් 
ජනපියතාවකුත් අත් කර ගත්තා; ඉන්දියන් විෙරෝධයකුත් ආවා. 
නමුත්, එතුමා ඒ සියල්ලම එකට කර ගත්තා.  

රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙමතැන සිටින අනික් කට්ටියට 
වඩා ඔබතුමාටත්, මටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම්ක අෙප් වෘත්තිය. නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් ආෙවොත්, ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය අපට වඩා 
උනන්දුෙවන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. ෙමොකද, ඒ ඇයෙග් 
වෘත්තිය. එතෙකොට එය ඇයටත් බලපානවා. අපි ඒ වෘත්තිෙය් 
නැති වුණත්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමන්ලා ආ හැටිෙය්  ඒක 
එතුමාෙග් ඇඟට දැෙනනවා. අපි ඒ තත්ත්වයට පත්වනවා.  

දැන් බලන්න, ෙසෞඛ්යය ගැන. අපි නිදහස් ෙසෞඛ්යය නැති 
කරනවාද? දැන් ෙන්, නිදහස් ෙසෞඛ්යය තිෙබන්ෙන්. අද එක 
මිනිෙහක් ෙරෝහලකට ඇවිල්ලා සත පහක් ෙගවනවාද? එදා පිළිකා 
ෙරෝගය වසංගතයක් වාෙග් ආවා. ෙමොකද වුෙණ්? එක ෙරෝගියකුට 
ෙවන් කෙළේ රුපියල් මිලියන එක හමාරක - ලක්ෂ 15ක - මුදලක්. 
ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙරෝගියා තමන්ෙග් ඖෂධ සඳහා තමන්ෙග් මුදල් 
වියදම් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් මැෙරන්න වනවා. ඔච්චර ෙන් 
තිබුෙණ්. අද තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? අද පිළිකා ෙරෝගිෙයකුෙග් 
මුළු ජීවිත කාලය තුළදීම පිළිකා ඖෂධ අපි - ෙම් රජෙයන් - නිකම් 
ෙදන්ෙන්. එක් ෙකෙනකුට දැන්  අපි වියදම් කරලා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 13ක -රුපියල් ලක්ෂ 130ක- මුදලක්. එම නිසා ඒ 
මනුස්සයා තවමත් ජීවත් වනවා. එදා  එවැනි  මනුස්සෙයක් ජීවත් 
වුණාද?  

එතෙතොට හෘදය ෙරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක 
රුපියල් 350,000යි. රුපියල් 350,000 ඒවා තුනක් දමන්න කිව්වාම 
Rs. 1 million වැය වනවා. අද කීයද, අද සත පහක් වැය වන්ෙන් 
නැහැ; අද ඒවා ෙනොමිෙල්. අද Cardiologist ෙකෙනකු ළඟට 
ගිහිල්ලා අහන්න, හෘදය ෙරෝග සඳහා වූ ශල්යකර්මවල ෙපෝලිම 

ෙකොෙහොමද කියලා. අද නව ෙලෝක ෙරෝහෙල් register වුණු 
ෙකනා ඒ registration එක ඉවත් කරලා රජෙය් ෙරෝහල්වලට 
එනවා. නිදහස් ෙසෞඛ්යය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයිද?  

අද අක්ෂි කාචයක මිල කීයද? රුපියල් 30,000යි. ඒ 
"ඇල්ෙකොන්" වර්ගය. ඒක තමයි මම අනුමත කරන්ෙන්. ඒ, 
ෙහොඳම  වර්ගය. අක්ෂි ෛවද්ය චරිත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මට 
කිව්ෙව්, ෙම් වර්ගෙය් කාච ෙගනැල්ලා ෙදන්න කියලායි. රුපියල් 
30,000 කාචය අද ෙදන්ෙන් ෙනොමිෙල්. එතෙකොට මම ඒ රුපියල් 
30,000 අක්ෂි කාචය අද private sector එකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 
8,000කට. රුපියල් 22,000ක් අඩු කළා, අක්ෂි කාචයකින්. ඒෙක් 
ලාභය එන්ෙන් කාටද? ජනතාවටද, නවෙලෝක ෙරෝහලටද?  

අද මට කිව්වා, stent එෙක් මිල. රුපියල් 350,000ක මිලක 
තිෙබන  stent එක රුපියල් 105,000කට ෙදන්න තව සතියක් 
යනෙකොට මම ඒ අදාළ නිෙව්දනය ගැසට් කරනවා. එතෙකොට 
නවෙලෝක ෙරෝහෙල් බිල රුපියල් 250,000කින් අඩු වනවා. 
නිදහස් ෙසෞඛ්යය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයිද? 

එතෙකොට අද රුධිර පරීක්ෂණවල තත්ත්වය බලන්න. මම 
එනෙකොට නවෙලෝක ෙරෝහෙල්, ආසිරි ෙරෝහෙල් boards ගහලා, 
ජාතික ෙරෝහල වෙට්ම. ලජ්ජයි!  රාගම පිහිටි උතුරු ෙකොළඹ 
ශික්ෂණ ෙරෝහලට චන්දිකා කුමාරතුංග මහත්මියයි, මායි ගිහිල්ලා 
blood bank එක විවෘත කළා.  ෙරෝහ ල වෙට්ටම තිෙබන්ෙන් 
advertisements. ෙම් ෙරෝහල්වල ෙල් එකතු කරනවා. මම ඒ 
අදාළ කට්ටිය ෙගන්වා ඇහුවා, "ඔය ෙගොල්ලන්ට ෙමොනවාද 
ඕනෑ?" කියලා. "අපට AutoAnalyser එකක් ෙදන්න" කිව්වා. 
ඒකට රුපියල් ලක්ෂ 150යි. මම ඒක මාසෙයන් ෙගනැල්ලා 
දුන්නා. මම ම ගිහිල්ලා ඒක විවෘත කළා. ෙල් පරීක්ෂණ පිටතින් 
කිරීම ජාතික ෙරෝහෙල් තහනම් කළා. මම හිටපු මුදල් ඇමති රවි 
කරුණානායකත් එක්ක කථා කරලා රුපියල් බිලියන ෙදකක 
මුදලක් ෙවන් කර ගත්තා, 2016 වර්ෂයට. මම රසායනාගාරයක් 
තිෙබන ලංකාෙව් හැම ෙරෝහලකටම AutoAnalyser එකක් 
දුන්නා. අද ඒක හින්දා තමයි ෙඩංගු ෙරෝගය ෙම් තත්ත්වයට ෙහෝ 
පාලනය කර ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමෙතක් අපට 
එවැනි යන්ත තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, පැය ෙදකක් ඇතුළතදී 
treatments පටන් ගන්න ඕනෑ. පැය ෙදකක් ඇතුළත treatments 
පටන් ගන්න නම් පැය භාගයකින්වත් blood test report එක 
ලැෙබන්න ඕනෑ. අද AutoAnalyzer එෙක් තත්පර 30ට tests 
16ක් සිදු වනවා. රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. 
Tests 16යි, තත්පර 30කට. Credit card එක පාවිච්චි කළාම එන 
print එක වාෙග් report එක එළියට එනවා. 

අද කිසිම ෙරෝහලක ඖෂධයක් අඩුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ගිහිල්ලා අහන්න. Software එකක් දාලා, අද ලංකාෙව් තිෙබන 
සියලුම ෙරෝහල්වල ඖෂධ තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා මට බලා 
ගන්න පුළුවන්. අපි online පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා, ඇති 
තැනින් නැති තැනට ඖෂධ ෙගෙනන්න. ෙනොමිෙල් ඖෂධ ටික 
ලැෙබනවා නම්, ෙල් ටික ෙනොමිෙල් පරීක්ෂා කර ගන්න 
ලැෙබනවා නම්, හෘදය ෙරෝගීන් සඳහා භාවිත කරන stent එක 
ෙනොමිෙල් ෙදනවා නම් තව ෙමොනවාද කරන්න ඉතුරුෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

රුධිර සාම්පලයක් ෙරෝහලින් එළියට ෙගන යෑම අද 
වනෙකොට තහනම් කරලා තිෙබනවා. අද රුධිර සාම්පලයක් 
ෙරෝහලකින් එළියට ෙගන යන්න බැහැ. ෙමච්චර කාලයක් සල්ලි 
ෙගවලා කරපු සියලුම ෙද්වල් දැන් ෙනොමිෙල් කරන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු ජාතික 
රජෙයන් තමයි ෙම්වා ෙනොමිෙල් කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. 
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ෙමතැන නව ලිබරල් අදහස් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් සමාජ 
පජාතන්තවාදය. ඒක නිසා තමයි මම ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයා 
එක්කත් ෙම් කාරණය ගැන කථා කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම් යන 
ගමන? යහ පාලනෙය් අනික් පතිපත්ති විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
ආර්ථික ගමනත් ඔක්ෙකොම බලලා තමුන්නාන්ෙසේලා අපට 
බණින්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියන්න 
ෙද්වල් තිෙබනවා. මටත් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියන්න ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒ, එක පැත්තක්. නමුත් අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය 
ෙවනුෙවන් අපි ගත් පියවර කිසිම රජයක් ෙමච්චර කල් අරෙගන 
නැති බව මතක තියා ගන්න. ඒක අෙප් ෙපොෙරොන්දුව. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව අපි කියාත්මක කරනවා.  

නිදහස් අධ්යාපනය නැති කරන්න අපි කවදාවත් කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමහි යථාර්ථය අපි අවෙබෝධ කර ගන්න 
ඕනෑ. නිදහස් අධ්යාපනෙය් පළමුවැනි ෙද් තමයි,  ළමෙයකුට 
අධ්යාපනය ෙනොමිලෙය් ලබා ගැනීමට තිෙබන නිදහස. අන්න ඒ 
නිදහස තමයි කන්නන්ගර මහත්තයා ලබා දුන්ෙන් කියන 
කාරණය මතක තියා ගන්න. කන්නන්ගර මහත්තයා එක 
පාසලක්වත් ජනසතු කෙළේ නැහැ. එතුමා ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමා 
රජෙය් පාසල් ශක්තිමත් කළා. මධ්යම පාසල් - Central Schools - 
පටන් ගත්තා. ඒක තමයි එතුමාෙග් පතිපත්තිය. එතුමා නිදහස ්
අධ්යාපනය ෙගනාපු දවෙසේ කරපු කථාෙව් කථන රටාව බලන්න. 
"නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් නැති  - බැරි මිනිහාට රජෙයන් 
ෙනොමිෙල් අධ්යාපනය මම ලබා ෙදමි". ඒවා නැති කෙළේ නැහැ. 
අනික් ඒවා ඔක්ෙකොම තිබුණා. "නිදහස් අධ්යාපනය" කියා 
කියන්ෙන් තිෙබන එකක් නැති කිරීම ෙනොෙවයි; නැති මිනිහාට 
තිෙබන ෙද් ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒක තමයි අද ෙම් රජෙයන් 
කරන්ෙන්. ඒක තමයි නිදහස් අධ්යාපනෙයන් සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව තුළින් කරන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුවට ගහන්න ඕනෑ තරම් 
කාරණා තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා; මටත් තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් හැම එකටම ගහන්න එපා. මතක තියා ගන්න. හැම එකටම 
ගහන්න එපා. ෙමොකද, කාලයක් යනෙකොට ෙම් හැම එකටම 
ගහන වැඩ පිළිෙවළට මිනිස්සු කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. 
යථාර්ථවාදී විධියට ගහන්න. SAITM එක තියා ගන්නවාද, නැද්ද 
කියන එක ෙනොෙවයි ෙමහි වැදගත්කම වන්ෙන්. ෙම් එක්කම 
ලංකාෙව් ඇති වන අධ්යාපනෙය් පෙබෝධයයි වැදගත් වන්ෙන්.  

චිතෙගොං නුවර පිහිටි ෛවද්ය විද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබමින් සිටි 
අෙප් රෙට් ශිෂ්යාවක් පසු ගිය කාලෙය් දූෂණයට ලක් වුණා. එෙහම 
වුෙණ් අෙප් ලංකාෙව් ෛවද්ය විද්යාලයකින් ඒ ශිෂ්යාවට 
අධ්යාපනය හදාරන්න බැරි වුණු නිසාෙන්. බංග්ලාෙද්ශයට ෛවද්ය 
විද්යාව හදාරන්න යනවාය කියන්ෙන් ෙමොන විළිලජ්ජා නැති 
වැඩක්ද? SAITM එෙක් තිෙබන පහසුකම්වලින් දහෙයන් එකක් 
පහසුකම් චිතෙගොං ෛවද්ය විද්යාලෙය් තිෙබනවාද කියා ගිහිල්ලා 
බලන්න. චිතෙගොං ෛවද්ය විද්යාලෙය්, SAITM එෙක් තිෙබන 
පහසුකම්වලින් දහෙයන් එකක් පහසුකම් තිෙබනවාද? මීටත් වඩා 
ගණනක් දීලා අපි ළමයින් එතැනට දක්කනවා, "ෛවද්ය 
අධ්යාපනය හදාරලා ලංකාවට වෙරල්ලා" කියලා. ෙම්ක ෙමොන 
පාප කර්මයක්ද? SAITM එෙක් අඩුපාඩු තිෙබනවා නම්, හරි නම් 
රජයත් ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වාට 
ෙරෝහල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ ආණ්ඩුවයි. ෙමොකද, අපට ඔක්ෙකොම 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න බැහැෙන්. ෙම් යථාර්ථය අපි ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙකොයි ආණ්ඩුවටද පුළුවන්, සියලුම කට්ටියට 
නිදහස් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න? නිදහස් අධ්යාපනය කියලා 
රජෙයන්ම සියලු ෙද්වල් ලබා ෙදන්න බැහැ.  

ෙහෝචිමිං විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි ගන්නා 
බව මතක තබා ගන්න. ෙශේෂ්ඨ ෙහෝචිමිං විසින් ආරම්භ කරන ලද 
ඒ  විශ්වවිද්යාලයට මම පසු ගිය දවසක ගියා. ඒ විශ්වවිද්යාලෙය් 
අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි ගන්නවා.  

චීනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය හදාරන්න සල්ලි 
ගන්නවා.මම ෙම් වතාෙව් චීනයට ගියාම ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙලොකුම මිලිටරි ෙරෝහලට ගියා. 1956 ෙකොරියානු යුද්ධෙය්දී 
තුවාල වූ භටයන් ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් ෙරෝහල හදලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙරෝහල, නගරයක්. මම ඒ ෙරෝහලට ගියා. 
භටයන්ට ඔක්ෙකොම පතිකාර  නිකම් කරනවා. මම ඇහුවා, "අනික් 
කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැද්ද?" කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
social security තිෙබනවාය කියා කිව්වා. "Social security නැති 
කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැද්ද?" කියලා මම ඇහුවා. "Social 
security නැති කට්ටියට පතිකාර කරන්ෙන් නැහැ" කියා කිව්වා. 
ෙමන්න ෙමෙහමයි, අපට සමාජවාදය කියා දුන් මා ඕ ෙසේතුංෙග් 
චීනය,  ෙහෝචිමිංෙග් වියට්නාමය කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්වාත් 
එක්කයි අපි අධ්යයනය කරන්න ඕනෑ.  

 සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, රටක සමාජවාදය ෙගොඩ 
නඟන්න නම්, ෙලෝක සමාජවාදයට ඔෙරොත්තු දිය හැකි 
සමාජවාදයක් විතරයි ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ 
අදියෙරන් අදියරට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙවනම කථාවක්. 
එෙහම නැතිව ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන කථා යථාර්ථවාදී නැහැ. ඒවා 
ෙබොරු කථා. ෙම්වා සටන් පාඨ විතරයි. ඒ නිසා අපි ෙම් ගැන 
හරියට කථා කරමු. ෙම් ශිෂ්යයන් ෙබොෙහොම අහිංසකයි.  

ඒ ශිෂ්යයින්ෙග් අම්මලා මාව හමු ෙවන්න එනවා. ආවාම මම 
අහනවා, "ෙමොකද?" කියලා. "නැහැ සර්, අපට බල කරනවා, බය 
කරනවා." කියා කියනවා. කවුද ෙම් ෙපළපාළියට එන්ෙන්? තව 
සතියකින් rag එක ඉවරයි. එතෙකොට ෙපළපාළි යන්න අමාරුයි. 
තව සතියකින් rag season එක ඉවරයි. දැන් ෙම් යන්ෙන් rag 
season එක. දැන් "වෙරල්ලා" කියපු හැටිෙය් එනවා. ඒ කාලෙය් 
ෙප්රාෙදනිෙය්දී අපිත් එෙහම ෙන්. "වෙරන්" කිව්වාම දුවලා 
යනවා. ඇයි? මාරෙයෝ ටිකක් වාෙග්යි ඒ කාලෙය් අපට seniorsලා 
ෙපෙනන්ෙන්. එෙහම ෙන්. උෙද් හතරට නැගිට්ටවනවා. 
නැගිට්ටවලා, "ඇඳුම් ගලවලා අර pond එකට බැහැපිය" කියලා 
කියනවා. ෙප්රාෙදනිෙය් ඒ ෙවලාවට හරි සීතලයි. නමුත් වතුරට 
බහිනවා. ඒ කාලෙය් කියන ඕනෑ ෙදයක් කරනවා. ඒ කාලෙය් අපි 
එෙහම කළා නම්, අර අහිංසක මිනිසුන්නට ෙපළපාළියට වෙරන් 
කිව්වාම ෙනොගිහින් ඉන්නවාද?  

අර නායකෙයෝ ටික ෙමොනවාද කරන්ෙන්? දැක්කා ෙන්. 
"පලයල්ලා, පලයල්ලා" කියලා අර ළමයින් තල්ලු කරලා ඇතුළට 
යවනවා. නායකයා එළිෙය්. නායකයා යන්ෙන් නැහැ. අඩු 
ගණෙන් ෙබෝතල් කටුවක්වත් ඇෙඟ් ඇනුණාද කියලා අහන්න. 
STF එෙකන් ගහපු එකක් ෙනොෙවයි, අඩු ගණෙන් ෙබෝතල් 
කටුවක්වත් ඇෙඟ් ඇනුණාද කියලා අහන්න. නැහැ ෙන්. ඒක 
තමයි ෙම් කමය. වුවමනා වුෙණ් ෙවන ෙදයක්. ෙකොළඹ 
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් ශිෂ්යයන් 26වන දා ඉඳලා 
lecturesවලට යන්න තීන්දු කළා. ෙමොකක්ද වුෙණ්? 22වන දා 
උසාවියට යන්න තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට මරණයක් ඕනෑ 
වුණා. ඒ ෙගොල්ලන් හිතුෙව්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී නිදහස් 
ෙවෙළඳ කලාපෙය්දී වාෙග් ෙවඩි තියාවි; හලාවත ධීවරයින්ට 
වාෙග් ෙවඩි තියාවි; රතුපස්වලදී වාෙග් ෙවඩි තියාවි කියලායි. 
ෙවඩි තියලා මළ මිනියක් ගත්තා නම්, "උඹලා ෙවනුෙවන් අපි 
මැෙරනවා නම්, යෙකෝ උඹලා ෙකොෙහොමද ෙම් රට පාවා 
ෙදන්ෙන්" කියලා කියන්නයි හැදුෙව්. ඒක තමයි අවශ්ය වුෙණ්.  

අද GMOA එෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? GMOA එෙක් 
General Committee එෙක් අපට හිතවත් කට්ටිය නැඟිටලා 
ඇවිල්ලා මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙජ්යෂ්ඨ කට්ටිය ඔක්ෙකෝම 
කිව්වා, "එපා" කියලා. නමුත් අනුරාධපුරය, දියතලාව 
branchesවල අය කුණු හරුප කියා ෙගන "ෙමොන ෙඩංගිද, බම්බු 
ෙඩංගි, උෙග් අම්මාෙග් ෙඩංගි" කියලා කියාෙගන තමයි ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. අද ෙම්ක නිකම් ෙවනම මාෆියාවක් බවට පත් ෙවලා 
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තිෙබනවා. අද ෛවද්ය සංගමෙය් සමහර නායකයනුත් අසරණ 
ෙවලායි සිටින්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට කථා කරන්න බැහැ. සමහර 
අයට බලය තිෙබනවා. ෙපරටුගාමී බලය දැන් තිෙබනවා. කචල් 
තිෙබනවා නම්, ෙපරටුගාමී එෙක් තිෙබනවා, සන්නද්ධ අංශය 
කියලා. ඒක තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා යකඩ 
ෙපොල්ලක් ගන්න නිකම්වත් හිතන්න එපා. ගත්ෙතොත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යකඩ ෙපොල්ල ෙපන්වූවාම ඊළඟ වතාෙව් අර 
ෙගොල්ලන් ෙගෙනන්ෙන් ටී-56. ඒක මතක තබා ගන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආපසු ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. මම ඒක ෙහොඳටම 
දන්නවා. ඒෙකන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. පතිපත්තිවලිනුත් ඈත් 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි, ෙම් රටට. ෙම් ෙලෝක තත්ත්වය 
දැන ෙගනයි අපි ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි පාර්ථනා කරන 
සමාජවාදී කමයක් අපි මැෙරන්න ඉස්සරෙවලා එනවා නම්, 
සන්ෙතෝෂයි. ඒක විකෘති සමාජවාදයක් ෙනොෙවයි, මානව හිතවාදී 
නියම සමාජවාදයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

SAITM එක ෙනොෙවයි, KDU එක ෙනොෙවයි, ෙම් රටට තව 
ෛවද්ය පීඨ ඕනෑ. මට ෙම් වාෙග් ෙදගුණයක් ෛවද්යවරුන් ඕනෑ. 
ඒක මතක තබා ගන්න. අද ෛවද්යවරුන් කීයද ඉන්ෙන්? 
10,000කට ෛවද්යවරුන් කීයද ඉන්ෙන්? 60යි. මට 10,000ට 
ෛවද්යවරු 200ක් ඕනෑ. ඒක තමයි දියුණු රටක තිබිය යුතු 
අනුපාතය. ඒ හැට, ෙදසියයක් කරන්න තව ෙකොච්චර ඕනෑද? 
තුනහමාරක ගුණයක් ඕනෑ, ෙම් රෙට් නිවැරදි, දියුණු ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවයක් ෙගොඩ නඟන්න නම්. මට ආරංචියි, යාපනෙය් ගිහිල්ලා 
කියා තිෙබනවා, "ෙම්වා ආෙවොත් එෙහම උඹලාෙග් දරුවන්ෙග් 
රස්සාවල් නැති ෙවනවා" කියලා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොන 
කථාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? තව අවුරුදු 20ක් ගියත් ආණ්ඩුෙව් 
රස්සාවක් නැති ෛවද්යවරෙයක් හිටින්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තබා 
ගන්න. ඒ තරමට ෛවද්යවරු ඕනෑ. ෙම් ඉන්න පමාණය මදි. 
අනාගතෙය්දී ෙමොනෑෂ් විශ්වවිද්යාලෙයන් එන්න ඉඩ තිෙබනවා; 
මනිපාල් විශ්වවිද්යාලෙයන් එන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ෙහොඳ කීර්තිමත් ෛවද්ය පීඨ ෙකොච්චර ෙමහාට 
ෙගනැල්ලා දැම්මත් මදි. ඒක මතක තබා ගන්න.  

අද බලන්න KDU එක ගැන. සමහරු කියනවා, SAITM එකට 
යන්ෙන් ධනපති පංතිෙය් අයෙග් ළමයින් කියා. එතෙකොට KDU 
එෙක් ෙකොෙහොමද? KDU එෙක් ballroom dance පවා 
උගන්වනවා. එදා ඇවිල්ලා offer කළා, ෙම් කට්ටිය ෛවද්ය 
පීඨයට එවන්න කියලා. ඒෙක් ballroom dance පවා උගන්වනවා. 
ඉංගීසි ෙවනම උගන්වනවා. එතෙකොට හැඳි ගෑරුප්පුවලින් කන 
ෙබොන හැටි උගන්වනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම උගන්වනවා කියලායි මට 
කිව්ෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් ඇවිල්ලා කථා කළා, මට එෙහේ visit එකකට 
එන්න කියලා. ඒක ෙහොඳයි. මම කියන්ෙන් නැහැ, ලංකාවට 
ballroom dance ඕනෑය කියලා. උගන්වනවා නම් ඒකත් 
උගන්වපුවාෙව්. උඩ රට නැටුමක් තිෙබනවා නම්, ඒකත් 
උගන්වපුවාෙව්. ෙමොකක් හරි ෙදයක් අලුෙතන් ඉෙගන ගන්නවා 
ෙන්. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න, ෙම් ෛවද්ය අධ්යාපනය ෙගොඩ 
නැඟිය යුතුයි. ඒක නිදහස් අධ්යාපනයකුත් විය යුතුයි.  

නිදහස් අධ්යාපනය කියන්ෙන් අධ්යාපනය ලබා ගැනීමට 
තිෙබන නිදහසයි. එය තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ෙම හිදී ෛවද්ය 
අධ්යාපනෙය් උසස් පමිතිය ගැන කථා කරනවා මිසක්, ෙද්ශපාලන 
තීරුවලින් එන්ෙන් නැහැ.  

මම ගිය ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය්ත් SAITM එකත් එක්ක 
සිටියා. මම ෙම් ආණ්ඩුෙව්දීත් SAITM එකත් එක්ක ඉන්නවා. මම 
ගිය ආණ්ඩුෙවන් එළියට එනෙතක්ම, ෙනවිල් පනාන්දු මහතා 
දවසක්වත් හම්බ ෙවලා නැහැ. ඊට ඉස්ෙසල්ලා -ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සිටින කාලෙය්- හම්බ වුණා. අද සමහරු ෙනවිල් 

පනාන්දුට බණිනවා. මතක තබා ගන්න, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් 
ඔළුවට උඩින් කුරුල්ෙලකුටවත් පියාඹන්න බැරි කාලයක ෙම් 
රෙට් ෙම් සභාෙව් පළමුෙවන්ම, ෙජ්.ආර්. ට විරුද්ධව නැඟිට්ට 
පළමුවැනි මිනිහා තමයි ෙනවිල් පනාන්දු. ඒ ෙමොකද, එතුමා 
ෙදොස්තර ෙකෙනකුවීම නිසා. එතුමාට නැති ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. 
එතුමාට ෙහොඳ practice එකක් තිබුණා; පානදුෙර් ෙහොඳම practice 
එක. දවසකට දහස් ගණනක් ෙලඩුන් බලපු ෛවද්ය ෙනවිල් 
පනාන්දු ෙද්ශපාලනය නිසා තමයි ඒවා නැති කර ගත්ෙත්. එතුමා 
නැඟිටලා ෙජ්.ආර්. ට විරුද්ධව කථා කළා. රණසිංහ ෙපේමදාස 
මහත්මයා එතෙකොට අගමැති. එතුමා ඉක්මනින් ෙනවිල් 
පනාන්දුෙග් ෙගදරට ගියා. ඒ යනෙකොට, ෙනවිල් පනාන්දු කෑම 
කනවා. එතුමා එතැනට ගිහිල්ලා කිව්වා, "Doctor, ඔයා ෙම් 
පකාශය කළාම, මට chest pain එකක් ආවා" කියලා. ඒ දවස්වල 
පත්තරවල පවා ඔය කථාව පළ වුණා.  හෙයන් පහක බලයක් 
තිෙබන ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව පළමුෙවන්ම නැගිට්ට මිනිහා තමයි 
ෙනවිල් පනාන්දු. ඒක මතක තබා ගන්න.  

ඊට පසුව එතුමා ෙජ්.ආර්. ෙගන් අයින් ෙවලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායක ෙවලා සිටියදී, ෙවඩි කෑවා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට්ටියෙගන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙනොෙවයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් old boysලාෙගන්. ඒ කට්ටිය ෙවඩි තියලා, 
අට ෙදෙනක් මැරුණා. එදා ෙනවිල් පනාන්දු ෙබ්රුණා. ඒත්, 
ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය අත 
හැරිෙය් නැහැ. නමුත් පසු කාලයක එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් 
විශාම ගියා. විශාම ගිහිල්ලා press එකක් හැදුවා. ඒ press එක 
ලංකාෙව් තිෙබන ෙහොඳම press එක වුණා. ඒ කාලෙය් හැම 
එක්ෙකනාම posters මුදණය කරවා ගන්න ගිෙය් එතැනට. ඒ 
press එෙකන් සල්ලි හම්බ කරලා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ 
සල්ලිවලින් Central Hospital එක ගත්තා. ෙමොකද, එතුමා 
ෛවද්යවරෙයක් නිසා. එතුමා ආසයි, තමන්ෙග් වෘත්තියට. 
Central Hospital එක ඉහළටම දියුණු කළා. දියුණු කරලා ඒ  
සල්ලි අරෙගන ඔන්න, හැදුවා SAITM එක. එතැනින් තමයි ඇන 
ගත්ෙත්. මම එතුමාට කිව්වා, "ඔයා ෙදොස්තර ෙකෙනක් වුණු 
නිසාෙන් ෙම් පශ්නය තිෙයන්ෙන්. ඒ කාලෙය්ම ගිහිල්ලා casino 
එකක් ඇරියා නම් මාසයට හම්බ කරන මුදල පැය ෙදෙකන් හම්බ 
කරනවාෙන්'' කියලා. නමුත් එතුමා ෙදොස්තර ෙකෙනක් වීම නිසා 
එෙහම හිතුෙව් නැහැ. අන්තිමට මට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද දන්නවාද? 
"ඇමතිතුමනි, මට ෙම්ෙකන් එන සල්ලි ෙමොනවත් එපා." කිව්වා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉස්පිරිතාලයත් රජයට නිකම් ෙදන්නම් කිව්වා. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඉස්පිරිතාලයත්  නිකම් ෙදන්නම් කිව්වා. ඒෙක් Valuer's 

report එක තිෙබනවා. වටිනාකම බිලියන 3.55යි. ෙම් ෙරෝහෙල්  
MRI තිෙබනවා; CT scanners තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝහෙල් ඒ 
ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. "Teaching hospital" කියන නම විතරයි 
නැත්ෙත්. ජාතික ෙරෝහෙල් තිෙබන සියලු ෙද්වල් එතැන 
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම අපට නිකම් ෙදනවා. අපි ශත පහක්වත් 
එතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙරෝහල රජයට පවරා ගන්නවා. එතුමා 
කිව්ෙව්, "නම විතරයි මට ඕනෑ. මැෙරන්න මට තව වැඩි කාලයක් 
නැහැ. මට ඕනෑ ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨයක් හදන්න විතරයි. ෙවන 
කිසිම ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම ආරම්භ කළාම, තව හුඟක් කට්ටිය 
ෙම්වා ආරම්භ කරයි. කවදා ෙහෝ ඉතිහාසෙය් කියාවි, ලංකාෙව් 
පළමුවැනි ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය පටන් ගත්ෙත්, ෙදොස්තර 
ෙනවිල් කියලා. ඒ ටික මට ඇති" කියලායි. ඒ නිසා එෙහම 
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මිනිසුන්ට ගරහන්න එපා. එතුමාට "මුදලාලි" කියන්න එපා. 
මුදලාලිකම කරන්න එතුමාට තව හුඟක් business තිබුණා. ඒවා 
විකුණා දමලා තමයි, ඉෙගන ගත්ත ෙදයින් ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න 
ඕනෑය කියලා ෛවද්ය අංශෙය් ව්යාපාරවලට ආෙව්. ඒ තත්ත්වෙය් 
හිටපු අෙනක් හැම මිනිහා ගැනම මම කියන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් 
කියන්ෙන් ෙදොස්තර ෙනවිල් පනාන්දු ගැනයි.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා එතුමා ගැන ෙහොඳට දන්නවා 
කියලා මම හිතනවා. 1988 වර්ෂය ෙවනෙකොට, එතුමා ඔබතුමා 
එක්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා ෙන්ද? එතෙකොට සිටියා. මම  ඒ 
කාලෙය්යි එතුමා දන්ෙන්. ඊට පසුව කවදාවත් මට එතුමා හම්බ 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, මම මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ඔහුට සහෙයෝගය 
දුන්නා, ෙම් ආයතනය ෙගොඩ නගන්න. මම සහෙයෝගය දුන්නා. 
මම ඒක එදාත් කිව්වා; අදත් කියනවා; ෙහටත් කියනවා. ඒක, 
එතුමා ගත්ත ෙහොඳ තීන්දුවක්. මම ෙහොඳ එකට ෙහොඳයි කියනවා. 
කවුරු කළත් ඒක නවත්වන්න බැහැ. ඒක ඉතිහාසෙය් 
ලියැෙවනවා. එදා ෙම් ආයතනය ආරම්භ කළා. ඒකට ෙගෝරි 
දැම්මා. නමුත් අත හැරිෙය් නැහැ. මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා 
ෛවද්ය සභාවට ෙගනාෙව්ත්, ඔය වැෙඩ්ට තමයි. ඒ නිසා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් වැඩ කටයුතු හරියට කරමු. මම 
හිතන විධියට අන්න ඒක තමයි ගජදීර මන්තීතුමා නැඟිටලා යන්න 
ඉස්සර ෙවලා කිව්ෙව්ත්, "අපි ඔක්ෙකෝටම එක්කාසු ෙවලා එක 
තීන්දුවකට එන්න බැරිද?" කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම එතුමා 
කියන්න හැදුෙව්. නමුත් එතුමාට කථා කරන්න ෙව්ලාව හම්බ 
වුෙණ් නැහැ. මම කියන්ෙන්ත් ඒක තමයි.  

ෙද්ශපාලන වශෙයන් මරා ගන්න අපට තව ඕනෑ තරම් ෙද්වල් 
තිෙබනවා. තව මීට වඩා ෙහොඳ ඒවා තිෙබනවා. ෙම්ක දරුවන්ෙග් 
අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්නයක්. අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
ආයතනය ෙගනැල්ලා, හදලා-ව ඩලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන්  
මරන්ෙන් නැතුව සාධාරණ විධියට පශ්න ෙබ්රා ෙගන ෙම් 
ආයතනය උසස් තත්ත්වයකට ෙගන යන්න ඕනෑ. එය තමයි අෙප් 
පරමාර්ථය. අෙප් රජෙය් පරමාර්ථය ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. 

ෙමය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග්වත්, ජනාධිපතිතුමාෙග්වත් 
ෙපෞද්ගලික අදහසක් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා ෙදෙදනාටම 
ෙපෞද්ගලික පරමාර්ථ කිසිවක් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 

මට මුලින්ම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "රාජිත, ෙම්ක අෙප් වැඩක් 
ෙනොෙවයි ෙන්, ෙම්ක ගිය ආණ්ඩුෙව් වැඩක් ෙන්, අපි ෙමොකටද 
ඒකට අත ගහන්ෙන්?" කියලා තමයි එතුමා මට කිව්ෙව්. නමුත්, ඒ 
දරුවන්, අම්මලා ඇවිත් ෙම් ගැන කියන ෙකොට, "ෙම් දරුවන්ට 
ෙමොකද කරන්ෙන් " කියන එක අපට පශ්නයක් වුණා. එතැන 
ඉඳලායි ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට යන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා අපි 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා සාධාරණ මතයකට එමු.  

ෙම් ශිෂ්යයන්ෙගන් සියයට 95ක්ම අහිංසකයි. ඒ අය 
බලපෑම්වලට සහ ෙනොදැනුවත්කමටයි ෙමෙහම එන්ෙන්. ශිෂ්ය 
වයෙසේදී ඒ අයට ෙම් තරම් ෙදයක් හිතන්න බැහැ. අපිත් 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ව්යාපාරෙය් ඉන්න කාලෙය් අද හිතන 
ෙද්වල්වලින් දහෙයන් එකක්වත් හිතුෙව් නැහැ. අපි ඒක දන්නවා. 
මාත් එක්ක උග වාමාංශික මත දරමින්, මටත් ගරහමින් සිටි 
මිනිස්සුත් අද අපිත් එක්ක එක මතයක ඉන්ෙන්. අද මහාචාර්ය 
කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් වුණාට, 
මහාචාර්ය නලින් ද සිල්වා, මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න 
කියන ෙම් ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් එක මතයක. අපිත් එක්ක හිටපු 
වෙම් සෙහෝදරෙයෝ -කුසල් ෙපෙර්රලා, වසන්ත පිය රාමනායකලා
- එදා විරුද්ධව සිටි කට්ටිය අද එක තැනක ඉන්ෙන්; ෙම්වාට ඉඩ 
දිය යුතුය කියන මතෙය් ඉන්ෙන්; සාධාරණ විධියට ෙම්වා 
ෙගොඩනැඟිය යුතුය කියන මතෙය් ඉන්ෙන්. අන්න ඒ මතෙය් තමයි 
මමත් ඉන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Minister.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.15ට, 2017 ජූලි 04වන 

අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 5.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2017 ைல 04, 

ெசவ்வாய்க்கிழைம  பி. ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament adjourned accordingly at 5.15 p.m. until 1.00 p.m. on 

Tuesday, 04th July, 2017. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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